
La întreprinderea „Republica" din Reghin

MUNCA Șl SPORTUL- 
PREOCUPĂRI GEMENE RIDICATE 

LA CALIFICATIVUL „FOARTE BINE!“

Oamenii Reghinului — oa
meni cu vorba dulce, cintată 
parcă — rostesc cuvintul „Re
publica" cu o anume rezonan
ță în glas. Aceasta, mal ales 
acum cind „Republica", marea 
lor întreprindere industrială, 
cunoscută în întreaga țară prin 
larga gamă de piese grele și 
mii de repere tehnice mărunte 
cu care alimentează industria 
constructoare de mașini este 
angajată să sărbătorească ziua 
de 23 August cu importante 
realizări în producție. Unitatea 
veche a „Republicii" — cum 
spun ei primelor hale ridicate 
prin 1950 — este ca un bastion 
înfipt lingă apele aici domoli
te ale Mureșului, spre oraș, le- 
gînd Reghinul de întinsa plat
formă industrială ce urcă pînă 
la pădurile Solovăstruliui. Uni
tatea nouă, care va avea în fi
nal 6 linii de turnare, s-a înăl
țat de curind, dincolo de gară, 
in inima Icrbușului de altăda
tă. «Republica» a crescut oda
tă cu oamenii ți oamenii ei 

s-au realizat muncind eu dă
ruire pentru ea", remarca Au
rel Grama, șeful secției sculă- 
rie.

Iată un fapt din miile care 
s-ar putea alege ca argument 
în această afirmație : cînd a 
venit aici să învețe meserie, 
Mihai Cenger făcea drumul de 
acasă cu bicicleta. După o vre
me, strungarul Mihai Cenger a 
schimbat bicicleta cu motoci
cleta, iar acum, omul acesta 
în mîinile căruia strungul cân
tă dînd oțelurilor celor mai du
re forma dorită de el, vine șl 
pleacă de la muncă cu autotu
rismul Dacia 1300, nou-nouț, 
proprietate personală.

Aceasta spune totul, credem, 
despre viața celor de la „Re
publica". „80 la sută dintre 
muncitori sînt tineri — ne spu
nea Aurel Grama — și pentru 
majoritatea dintre ei principala 
preocupare, în timpul liber, o 
constituie sportul. Sportul, în
vățătura, destinderea prin ex
cursii și drumeții".

Te poți convinge ușor de a- 
devănil acestor cuvinte urmă
rind secvențe din activitatea a- 
sociației-sportive care nu putea 
primi alt nume mai potrivit de
alt „Metalul". Prezența coti
diană a sportului este expri
mată în cele mai diversificate 
forme. Președintele asociației, 
Dumitru Gligate enumera ca și 
cum le-ar fi citit de pe un 
grafic : „Se află in curs de 
desfășurare întrecerile între 
secții dotate cu „Cupa 23 Au
gust" și înscrise sub genericul

Viorel TONCEANU
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„DACIADA" de vară, cu trei luni înainte de încheiere

CLASAMENTUL GENERAL PE JUDEȚE,
LA SPORT DE MASA, MAI POATE El MODIFICAT...
Ediția a Il-a a „Daciadci" de 

vară s© află în plină desfășu
rare, iar SPORTUL DE MASA 
— acum, cînd vremea este pro
pice, când „Universiada" și-a 

Pe baza punctajului acordat primilor șase clasați, clasa
mentul general pe județe la sportul de masă se prezintă 
astfel : 1. Municipiul București (145 p), 2. Constanța (48), 
3. Suceava (44), 4-5. Cluj, Maramureș (40), 6. Hunedoara 
(35), 7. Timiș (33), 8. lași (32), 9-12. Bacău, Brașov, Galați, 
Mureș (28), 13-14. Argeș, Vilcea (24), 15. Botoșani (23), 16. 
Vrancea (21). 17-18. Alba, Tutcea (20), 19. Gorj, (19). 20. 
Dolj (18), 21-22. Prahova, Sibiu (17), 23-24. Brăila, Satu 
Mare (15), 25-26. Giurgiu, Neamț (13), 27-29. Caraș-Seve- 
rin, Dîmbovița, Olt (12), 30. Bihor (10), 31. Covasna (9), 
32-34. Bistrița-Năsăud, Buzău, Harghita (7), 35. Teleorman 
(6). 36. Arad (5). 37. Vaslui (4), 38. Ialomița (3). 39. Călă
rași (2), 40-41. Mehedinți și Sălaj (0).

închis porțile — și-a rein
trat în drepturi, chemând pe 
oamenii muncii din întreprin
deri și instituții, elevii și stu
denții aflați în vacanță sau la 
practică, să participe din plin 

la competițiile sportive de ma
să. Pînă la 6 august, mii și mii 
de sportivi și-au disputat șan
sele în numeroase concursuri 
și, desigur, la finalele pe țară 

ale sportului de masă în ca
drul marii competiții naționale, 
obținând titlul de „campion al 
Daciadei". sau unul dintre lo
curile fruntașe in ierarhia 
sportului respectiv.

Ce se poate observa, privind 
acest clasament 1 In primuri 
rind faptul că unele județe, 
printre care Suceava și Mara
mureș, care au obținut tocuri 
fruntașe în etapa de iarnă a 
„Daciadei". la sportul de masă 
aiu acumulat și la etapa de va
ră un număr substanțial de 
puncte, fiind, la această dată, 
între primele cinci pe țară, ta- 
tr-o situație relativ bună sînt 
și județele Alba și Iași (care, 
de asemenea, au obținut locuri 
fruntașe in prima etapă), ceea 
ce atestă faptul că, acolo unde 
se acordă o grijă permanent*  
practicării sportului, selecțiom*-  
rii tinerilor cu aptitudini pen-

Sever NORAN
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SPORTIVI
Al CLUBULUI STEAUA

FARUL CONSTANȚA - LA UN
TURNEU INTERNAȚIONAL

Universiada ’81 în comentarii, date și cifre
LA SPARTACHIADA 

ARMATELOR PRIETENE
DE RUGBY ÎN ERANȚA
In zilele de 21, 22 și 23 au

gust va avea loc, la Annecy, 
în Franța, un interesant turneu 
internațional de rugby, la care 
vor participa : echipa galeză 
Cardiff, formația românească 
Farul Constanța și reprezen
tantele a două cluburi franceze 
— La Voulte și Annecy. Me
ciurile se vor desfășura în noc
turnă.

AZI SE DISPUTĂ UN INTERESANT
TURNEU OE RUGBY IN 7
Astăzi după-amiază (începînd 

de la ora 16) vom asista, în 
Parcul copilului, la o premieră 
rugbystică. Este vorba de parti
de dintre formații alcătuite din 
cîte 7 jucători (două re
prize a cîte 7 minute). Vom 
asista desigur la un rugby 
atrăgător, deoarece se va 
folosi întreaga suprafață de 
joc, ceea ce nu poate duce 
decît la cursivitatea fazelor.

Să vedem care dintre cele cinci 
echipe înscrise : Steaua, Dinamo, 
R.C. Grivița Roșie, R.C. Sportul 
studențesc și Știința Cemin Baia 
Mare va cuceri prima ediție a 
„Cupei de vară*,  trofeu pus în 
joc de harnicul nostru club de 
rugby Grivița Roșie ?

în cadrul „Cupei Mării Negre“

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

„SPORTUL ALB“ LA LOC DE CINSTE!
• 9 zile de mare spectacol tenisistic © Toți sportivii români — pe podiumul de 
premiere I • Virginia Ruzicî și Florin Segărceanu campioni „absoluți**  ai tur
neului • Oaspeți de marcă și gazde ospitaliere, la Progresul © Antrenorii noștri 
„de aur" • Chiar și marii campioni au cîte ceva de învățat.„ © Universiada -

școală a marii performanțe

Cite 3 medalii de aur au cules Virginia Ruzicî și Florin Segăr
ceanu în întrecerile Universiadei ’81. Foto : Vasile BAGEAC

întrecerile de tenis din ca
drul Jocurilor Mondiale Uni
versitare de la București au 
avut o anvergură încă necu
noscută pe courts-urile noas
tre : au fost prezență jucători 
și jucătoare din 23 de țări de 
pe toate continentele. Este și 

una din explicațiile afluxului 
mare 'de spectatori in tribune
le arenei Progresul, unde „cen
tralul" ar îi devenit de aceas
tă dată neîncăpător, dacă ți
nem seama de publicul aflai 
pe celelalte terenuri, găzduind 
meciuri paralele. Desigur, este 
dificil să facem o apropiere în
tre tenisul practicat la marile 
turnee ale lumii și cel văzut 
de noi in cadrul Universiadei. 
Dar este cert faptul că am a- 
sislat la un spectacol de cali
tate, superior anterioarei edi
ții a Universiadei — după cum 
ne declara și Jean Brechbiihl 
(Elveția), președintele Subco
misiei tehnice de tenis a FISU 
— datorită numărului mare 
de competitori valoroși.

★
Performantele sportivilor 

din delegația noastră, în spe-
cial cele ale medaliaților cu 
aur — Virginia Ruzicî și Flo
rin Segărceanu, în probele in-

Rodu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CORNELIU ION
Ieri a plecat spre Budapesta 

delegația sportivilor militari ro
mâni, care va participa, întră 
13 și 31 august, la cea de a V-a 
ediție a Spartachiadei de vară 
a armatelor prietene.

Țara noastră va fi reprezen
tată de sportivii clubului. Stea
ua, care vor lua startul la 
toate cele 7 discipline înscrise 
în competiție : atletism, bas
chet, box. handbal, lupte gre- 
co-romane, tir, înot.

In delegația sportivilor mi
litari români, alcătuită din 88 
de persoane, sportivi, antre
nori, conducători, figurează •

(Continuare în pag a 4-a)

LA BASCHET FEMININ
Azi, la ora 15,30, in Sala 

sporturilor din Constanța, se 
va da startul în cea de a 20-a 
ediție a turneului internațional 
de baschet feminin „Cupa Mă
rii Negre". La întrecere sînt 
prezente 8 echipe reprezentati
ve din Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, R. D. Germană, Fin
landa, Italia, Polonia, Ungaria 
și România. Cele 8 formații au 
fost împărțite in două grupe, 
după cum urmează : grupa I — 
Italia, Polonia, Ungaria și R. D. 
Germană; grupa a Il-a — 
România, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză și Finlanda.

Iată programul de desfășu
rare al primelor trei zile : 
miercuri, de la ora 15.30: R.D. 
Germană — Polonia. R. P. Chi
neză — Finlanda, România — 
Cehoslovacia și Italia — Unga

ria ; joi, de Ia ora 15,30 : Fin
landa — Cehoslovacia, R. D- 
Germană — Italia, Polonia — 
Ungaria și România — R- P. 
Chineză ; vineri, de la ora 
15,30 : Ungaria — R. D. Ger
mană, Cehoslovacia — R. P. 
Chineză, România — Finlanda 
și Italia — Polonia.

Antrenorii selecționatei ță
rii noastre, Traian Constanli- 
nescu și Gabriel Năstase, au 
convocat un lot de 14 jucătoa
re : Rodica Armion — căpita
nul echipei, Mariana Bădinici, 
Elena Filip, Magdalena Sze- 
kely, Diana Bălaș, Camelia So- 
lovăstru, Magdalena Pall, Con
stanța Folcscu, Maia Zidaru, 
Măndica Ciubăncan, Verginia 
Popa, Lucia Grecu. Gabriela 
Kiss Si Annemarie Kirr.

Aerul, apa, soarele 
și mișcarea se îm
bină in mod armo
nios intr-o verita
bilă cură de sănă
tate și putere, în 
aceste zile de va
ră fierbinte. Pe 
malul lacurilor, al 
bazinelor, tinerii 
iubitori de înot fac 
cunoștință cu spor
tul, îl îndrăgesc 
și-i rămin fideli.

Foto : 
Ion MIHĂICĂ



UNIVERSIADA ’81 IN COMENTARII, DATE Șl CIFRE
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„SPORTUL ALB“ LA LOC
(Urmate din pag l)

DE CINSTE!

Etapa a li n a campionatului de concurs complet

dividuale. Ruzici — Segărcea- 
nu, Dirzu — Scgărceanu și Ru
zici — Mihai, în probele de 
dublu — au conferit participă
rilor nu doar strălucirea 
prețiosului metal, ci și acea 
confirmare a valorii, mult do
rită și mult așteptată de spec
tatori. Virginia Ruzici — ade
vărată stea a tenisului femi
nin mondial — și-a dovedit cu 
prisosință clasa superioară ce 
o deține, meciul său cu Lucia 
Romanov, de pildă, arătîndu-ne 
aproape întreaga gamă a 
posibilităților sale. Văzînd-o, 
in ultimul timp, doar... pe e- 
cranele televizoarelor, ne-am 
bucurat cu atît mai mult 
urmărim jucînd acasă, și 
cu dezinvoltura care, în 
cert, ar fi trezit aplauze .
Wimbledon. Cucerind și titlul 
suprem universitar în proba 
de simplu, Ruzici și-a comple
tat colecția de medalii, deve
nind campioană universitară 
absolută — ca să folosim un 
termen împrumutat din gim
nastică. Fără a repeta ceea ce 
am scris în cronicile meciuri
lor, notăm că și Florin Segăr- 
ccanu s-a întrecut pe sine cu 
fiecare zi, adevăratul spectacol 
de gală — cum îi șade bine 
unui prim solist — oferindu-1 
In finala de simplu.

Dublul campion european 
Vadim Borisov, indianul Nan- 
dan Bal, finalist la ediția de 
la Ciudad de Mexico a Univer
siadei. campionul R. D. Germa
ne Thomas Emmrich, italianul 
Angclo Binaghi, indonezianul 
Yustejo Tarik, jucătoarele ja
poneze 
Masako 
Iva Budarova, tenismanele 
R. P. “ ~ “
Chen 
lății 
Henry 
Michael Lcacli - 
unor oaspeți ai 
bucureștene care, prin 
lor, au contribuit atît la 
sețea spectacolului, cît 
ridicarea valorii lui.

★
La succesul competiției au 

contribuit și numeroși activiști 
obștești, oameni pasionați pen
tru tenis, pe care i-am găsit
— ca și în concursurile interne
— lucrînd de dimineață pînă 
seara pentru buna desfășurare 
a întrecerilor. Și cu prilejul 
Universiadei, ei s-au arătat de 
un real folos. Consemnăm cî- 
teva nume : Ilie Turcu, Nico- 
lae Big-mi, Marieta Popescu, 
Petre Ursan, precum și fosta 
multiplă campioană naționa
lă șl campioană mondială uni
versitară Julieta Namian- 
Boboc. în același timp, să nu 
uităm întregul corp de arbitri, 
în frunte cu FI. Tănase Mari
nescu, arbitru principal, 
a avut de 
grea.

s-o 
încă 
mod 

și la

I'umiko Furuhashi și 
Yanagi, cehoslovaca 

din 
Chineză Yu Liqiao și 
Juan — adevărate reve- 
— americanca Kelly 

și compatriotul ei 
iată numele 
Universiadei 

jacul 
frumu- 
Si 13

care
îndeplinit o misiune

★
bucură într-adevăr 
jucătorilor noștri

Dacă ne 
rezultatele 
este și pentru că ele au fost 
obținute intr-o manieră remar- 

. cabilă pe plan valoric. Cam
pionii Universiadei, campioni 
români,, au jucat un tenis de 
calitate, s-au făcut aplaudați

pe merit pentru spectacolul ds 
înalt nivel oferit tribunelor. 
Este aici, fără îndoială, nu 
numai exprimarea unor talente 
ieșite din comun, ci și meritul 
pregătirii ireproșabile pe care 
au indeplinit-o toți acești spor
tivi, dedicați cu trup și suflet 
unei reprezentări cît mai bune 
a culorilor românești la o com
petiție ce angajează ambiții și 
prestigiu deosebit. Și 
momentul a adresa 
tari tuturor acelora care 
îndrumat in obținerea_ : 
înalte performanțe.
în primul rind ar trebui sub
liniată contribuția
Aurel Segărceanu, 
tre membrii colectivului de an
trenori care i-au dirijat pe te- 
nismanii noștri la J.M.U., a- 
vînd 4 din cei 5 componenți ai 
lotului proveniți din cadrul 
secției clubului Dinamo Bucu
rești. al cărui conducător teh
nic este de ani de zile. În a- 
ceastă cunoscută pepinieră a 
tenisului românesc au crescut 
Virginia Ruzici și Florența Mi
hai, alături de Florin Segărcea
nu. în rîndurile clubului di- 
namovist activează acum și 
Andrei Dirzu, al doilea nostru 
reprezentant în probele mas
culine ale Universiadei, 
cepție face doar 
nov, afirmată in 
pârilor sportive 
tualmențe la 
București. Dar, 
pregătire, nu putem trece 
vederea aportul lui Alexe Bar- 
dan, antrenorul federal, care 
a depus un lăudabil efort pen
tru a aduce pe aefești jucători 
la forma necesară participării 
la turneul desemnînd pe cam
pionii mondiali universitari. 
Dealtfel, prezența sa printre 
tehnicienii federației noastre de 
specialitate se face de 
vreme simțită.

Consemnînd aspecte 
pregătirii tenismanilor, 
buie neapărat abordată o 
fațetă a acestei activități 
bază în edificarea performan
ței. Turneul de tenis al Uni
versiadei ne-a oferit prilejul 
de a urmări un număr mare 
de sportivi, veniți din diferite 
părți ale lumii, prezentînd o 
diversitate de stil și 
cepție a jocului deosebit 
interesante pentru un 
servator ■ avizat. Cu satisfacție

este 
felici- 

i-au 
acestor 

Poate că

adusă de 
unui din-

Ex- 
Luaia Roma- 
cadrul gru- 
școlare, ac- 

Politehnica 
la capitolul 

cu

multă

ale 
tre- 
altă 

de

cori
de 

ob-

am constatat că in fața tutu
ror acestor adversari, adesea 
redutabili, reprezentanții noș
tri s-au impus cu destulă au
toritate. Și totuși — am dori 
să insistăm pe acest punct — 
performanțele obținute nu pot 
fi un motiv de a ne culca pe 
laurii cuceriți. Dimpotrivă, ele 
trebuie să ne ajute în a dis
cerne acele lacune care se cer 
încă remediate.

Concret, am spune că suc
cesele noastre de azi, ca și cele 
de ieri. în tenis, se datorează 
aproape exclusiv unor jucători 
de excepție. Așa este Ruzici, 
sau Romanov, așa pare a fi și 
Segărceanu. Talentul lor deo
sebit și o arzătoare dorință de 
afirmare îi urcă pe aceștia 
spre succes. Nu același lu
cru se poate spune despre ad
versarii lor de la Universiadă. 
Ei n-au impresionat îndeobște 
prin calități excepționale. Dar, 
fie că vin din India, S.UA., 
Japonia, Cehoslovacia sau 
U.R.S.S., toți aceștia prezintă 
un fundament de cunoștințe a- 

,școală" 
să

CMMIHII SIRIENI AU
La Sibiu s-au desfășurat în

trecerile etapei a doua a cam
pionatului republican de_ con
curs 
tele 
tivii 
s-au 
curi 
același timp, și la echipe. Cea 
mai bună comportare a avut-o 
Aurel Lăpăduș, care S’-a impus 
de la prima pînă la ultima 
probă, el situîndu-se pe poziția 
întâi cu calul Erou și pe a treia 
cu un alt cal (Ghiaur). De ase
menea, trebuie menționată și 
evoluția unui alt sibian. Eugen 
Ionescu cu Selim, care a ocu
pat locul secund, la numai do
uă puncte de învingător. De 
reliefat faptul că, î>n urma pro-

DOMINAT ÎNTRECERILE

preciabil, au o 
a jocului. Ceea 
recunoaștem, ne

bună „i 
ce nouă, 
lipsește.

CRESCENDO !
Aur

Sofia 1977 1
Mexico 1979 Z
București 1981 5

Argint Bronz Total
1

1

— 2
3 5
1 7

Aici se vădește efectul unui 
păcat mai yechl al tenisului 
nostru, anume acela al insufi
cienței pregătirii la club. Ade
sea. antrenorii din secții pre
tind jucătorului debutant re
zultate cît mai rapide, aceasta 
în detrimentul însușirii precep
telor de bază ale tenisului.

, ★
In impresionanta colecție de 

medalii culeasă de sportivii 
români in întrecerile de te
nis ale Universiadei de la 
București, în aceste frumoase 
succese ale lor, ca și în foar
te putinele ratări înregistrate 
de ei cu acest prilej, să știm 
a deosebi cu certitudine păr
țile pozitive și cele negati
ve, să discernem învățămintele 
utile, pentru a putea fixa 
toarele căi ale dezvoltării 
ceste! discipline sportive 
tara noastră.

Vii- 
a- 
în

TENIS • MOZAIC • TENIS • MOZAIC • TENIS
• De-a lungul celor 9 zile ale 

întrecerilor de tenis din cadrul 
Universiadei ’81 au fost dispu
tate, în total, 151 meciuri (inclu
siv cele din probele de conso
lare), cuprinzînd 358 seturi și 
2 973 ghemuri.

® Pe parcursul întregii desfă
șurări, în tribunele de la Pro
gresul au urcat peste 30 000 de 
spectatori, ceea ce reprezintă un 
adevărat record al cunoscutei 
arene bucureștene.

0 Cea mai lungă partidă a fost 
finala de dublu bărbați A. Dîr- 
zu, FI. Segărceanu (Romania) — 
R. Ricci Bitti, A. Binaghi (Ita
lia). decisă în favoarea primilor 
după 5 seturi și 45 ghemuri. Pe 
locul doi, în acest clasament al 
dîrzeniei : finala de simplu FI. 
Segărceanu (România) — V. Bo
risov (U.R.S.S.), în care campio
nul nostru a cîștigat în 4 setuii, 
cu 44 ghemuri înscrise pe foaia 
de arbitraj.

® SALA SPORTURILOR 
DEN bușteni a găzduit, zi
lele trecute, o atractivă gală 
de box între formațiile Carai- 
manul din localitate si Voința 
din Giurgiu. întîlnirea a fost 
cîștigată de boxerii din Buș
teni cu scorul de 6—4 și a fost 
urmărită de aproximativ 500 
de spectatori, multi dintre ei 
fiind turiști veniți la odihnă. 
S-au evidențiat V. Coles (ca- 
teg. 42 kg), V. Burlea (48 
kg), V. Tițu (67 kg) — de la 
Caraimanul, respectiv I. Ma
tei (63,5 kg) și A. Popișteanu 
(60 kg).

© A.S. CITLULOZA BRĂI
LA a organizat un campio
nat de minifotbal (pentru se
niori). Au participat 12 echi
pe și s-au rulat peste 100 de 
jucători. A cîștigat echipa 
secției ..celuloză-papetară". A- 
ceastă competiție a avut ca
racterul unei selecții si în ur
ma căreia s-a format o echi
pă. care va activa în viitoarea 
ediție a Campionatului jude
țului Brăila.

O LA POLIGONUL „MINE
RUL “ din Aninoasa s-a con
sumat. recent, tradiționala 
competiție de tir cu arcul 
dotată cu „Cupa Minerul". 
Au participat arcași din ora
șele Iași, Satu Mare, Cluj-Na- 
poca, București, Tg. Mureș 
și, firesc, din Aninoasa. Or
ganizare excelentă, rezultate 
foarte bune, la loc de frunte 
situîndu-se stabilirea a nu

mal puțin de șapte recorduri 
republicane : A. Berki la 90 
m cu 297 p, Dorina Damian 
la 30 m cu 328 p (aceeași 
sportivă a mai stabilit două 
recorduri la simpfu și du
blu F.I.T.A. cu 1176 și, res
pectiv, 2255 p), F. Iliescu la 
2X18 și 2X30+18 m cu 636 și, 
respectiv, 1259 p și echipa de 
junioare rr a C.S.M. Iași cu 
2980 p. Cîștigătorîlor, la fie
care categorie, le-au fost în- 
mînate cupe din partea orga
nizatorilor, iar primilor trei 
clasați premii în obiecte 
sportive din partea C.J.E.F.S. 
Hunedoara.
• O SELECȚIONATA RE

PUBLICANA A UCECOM face 
pregătiri intense pentru a 
participa, în a treia decadă 
a lunii curente, la un mare 
concurs de orientare sportivă 
a cooperatorilor, competiție 
programată în Polonia și care 
va reuni la start echipe si
milare ale cooperatorilor 
meșteșugari din țările socia
liste. Din lot fac parte cîte trei 
„orientariști" de la Bala Ma
re, Cluj-Napoca și cîte unul 
de la Hunedoara șl Craiova. 
Pregătirile »e desfășoară la 
Baia Mare, sub conducerea 
antrenorului Nagy Conrad, de 
la Voința Bala Mare.

Relatări de 7a: V. ZBÂR
CEA, N. COSTIN, 8. BALOT, 
A. CRIȘAN.

0 „Premiul de frumusețe" al 
turneului poate fi împărțit între partidele Mike Leach (S.U.A.) — 
Nandan Bal (India) din turul I 
la simplu bărbați și Virginia 
Ruzici, Florin Segărceanu (Româ
nia) — Iva Budarova, Miroslav 
Lacck (Cehoslovacia), semifinală 
de dublu mixt.

© Un original ,,record" a înre
gistrat șl tenismana americană 
Cissie Donigan, care a reușit să 
plaseze nu mal puțin de 61 Insig
ne pe cascheta sa de soare. O 
colecție In permanentă mișcare !

0 Unul dintre antrenorii tenls- 
manilor cubanezi,' Humberto Ca- 
marotti, a fost de 8 ori cam
pion de seniori al tării sale si a 
participat la 3 ediții ale Univer
siadei: Torino, Moscova și So
fia. El a mal fost prezent in 
România. Intr-un schimb de ex
periență. îl cunoaște personal pe 
Ilie NAstase, pe care îl aprecia
ză drept unul dintre cei mai 
mari jucători*  de tenis al lumii.

0 In fine, cea mal decepționată 
competitoare se poate socoti ju- 
cătoarea cehoslovacă Iva Buda
rova’ (o candidată autentică si la 
titlul neoficial de ,.Miss Univer
siada") care, în sferturi de fi
nală contra americancei Kelly 
Henry, a abandonat — lnvocînd 
căldura toridă — la scorul de 
0—6, 1—2.

M)i ȘANSE
DE MAD!

ClSIiUUHI IA
JOCUL PREFERAT!
Cu suma de numai 10 
lei, oricine joacă poate 
obține : 0 AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ 0 
MARI CÎȘTIGURI ÎN 
BANI, sume variabile si 
fixe, între 50.000 și 100 
lei !

complet la călărie. Dispu- 
au fost dominate de spor- 
de la C.S.M. Sibiu, care 
situat pe primele trei lo- 
la individual, cîștigind, în

bei de cros, echipele C.S.M. 
Craiova și Dinamo II (clubul 
bucureștean a participat cu do
uă formații) au fost eliminate 
din concurs, ca urmare a erori
lor comise pe parcurs.

REZULTATE TEHNICE : in
dividual — 1. A. Lăpăduș cu 
Erou 80,14 p. 2. Eug. Ionescu 
cu Selim 84,00 p, 3. A. Lăpăduș 
cu Ghiaur 88,34 p ; echipe — 
1. C.S.M. Sibiu 170,34 p. 2. Di
namo 192,45 p. 3. Steaua 259,94 
p, 4. A.S.A. Cluj-Napoca 330.50 
P-

începînd de astăzi, pe baza 
hipică din Sibiu, vor aivea loc 
întrecerile etapei a doua a cam
pionatului republican (dresaj 
obstacole) pentru juniori 
fete. (I. IONESCU. coresp.)

■

Start in sezonul de hochei

Și 
și

„CWM ELIBERĂRII", LA MIERCUREA CIUC
Sezonul de hochei a început, 

în plină caniculă, pe patinoarul 
artificial acoperit din Miercu
rea Ciuc, care a găzduit — timp 
de trei zile — tradiționala com
petiție „Cupa Eliberării". Tur
neul s-a bucurat de un marc 
succes, tribunele „palatului de 
gheață" din localitate dovedin- 
du-se neîncăpătoare pentru ma
rele număr al spectatorilor dor
nici să fie prezenți la reintil- 
nirea cu hocheiul. Interes, alt
minteri, justificat, - deoarece în 
concurs evoluau cele mai bune 
trei echipe ale țării : Dinamo, 
Steaua și S.C. M. Ciuc, precum 
și revelația sezonului trecut. 
Progresul M. Ciuc, promovată 
în seria de elită a campionatu
lui național.

întrecerile au prilejuit par
tide frumoase, echilibrate, întîl- 
niri de veche rivalitate sporti
vă dar, din păcate, nu a putut 
fi stabilită și... cîștigătoarea 
competiției, meciul Steaua — 
Dinamo “nedisputindu-se din 
cauza unor defecțiunii tehnice 
survenite la mașina „Rolba" și 
la stația de alimentare cu apă 
a patinoarului. Ea urmează să 
aibă, totuși, loc la o dată ce se 
va stabili ulterior.

Rezultate tehnice : STEAUA 
— PROGRESUL 3—1 (1—1. 1—0, 
1—0). Au marcat : Gh. Huțanu, 
Justinian si Chiriță, respectiv 
Merka ; SPORT CLUB — DI-

NAMO 7—2 (2—0. 3—0. 2—2). 
Autorii golurilor : Bartalis (2), 
Prakab. Miklos, Petesr, E. An
tal și B. Nagy, pentru Sport 
Club. Toke și Herghelegiu, pen
tru Dinamo ; SPORT CLUB — 
PROGRESUL 14—2 (4—0, 4—2, 
4—0). Peter (4), Bartales și Ge- 
reb (cîte 3), E. Antal, Prakab,leu iute o;, iu. iior.au,
B. Nagy și Z. Nagy, pentru In-,!,ț 
vingători, Merka și Olteanu, 
pentru învinși, au stabilit sco
rul ; DINAMO — PROGRESUL 
6—4 (2—0, 3—2, 1—2). Au mar
cat : Tureanu (4), Dumitru și 
Gheirghișan, respectiv Ketves 
(2), Pali și Kemenes ; STEAUA 
— SPORT CLUB 3—2 '
1—1, 1—0). Ungureainu, 
și Gheorghiu au marcat 
bucuretșteni, Z. Nagy și 
pentru gazde.

V. PAȘCANU, coresp.

(1-1, 
Iomiță 

pentru 
Todor,

„DAC/ADA"
(Urmare din pag 1)

tru performanță și există con
tinuitate în desfășurarea acțiu
nilor sportive, rezultatele sînt 
bune în ambele etape. Sînt, de 
asemenea, județe care, neavînd 
condiții pentru sparturile de 
iarnă, și-au arătat „puterile" la

la Întreprinderea „republica" din reghin
(Urmare din pag. ti

„Daciadei", Ia fotbal (reprezen
tativa „Republicii'" 
anul trecut, locul 
natul județean), 
avem o popicărie 
parcul Poporului, 
organizăm săptămînal acțiuni 
turistice de masă ; avem în 
pregătire o duminică cultural- 
sportivă. Băieții de Ia lupte se 
antrenează cu conștiinciozitate 
să ne reprezinte în competițiile 
de nivel republican..."

Notăm aici și o altă dovadă 
a pasiunii pentru sport. O cons
tituie și frumoasa vitrină în
cărcată cu trofee ciștigate in 
întrecerile „Daciadei". Dar, fă
ră îndoială, cea mai grăitoare 
mărturie că acești oameni îm
pletesc armonios cele -două pa
siuni — munca și sportul — 
rămîne baza sportivă pe care 
au realizat-o. Pășim pe gazo
nul verde, însoțiți de Leon Ga
bor, mare iubitor al fotbalului. 
Se opri'-' ', bate cu piciorul în 
pămînt. ieziți cum sună? Pe 
aici trece unul din șanțurile 
subterane de scurgere a apei.

“ a ocupat, 
2 în campio- 
la popice — 
apropiată. în 
Ia handbal ;

Știți ce am băgat in el ? Pia
tră de Mureș, cam 700 de metri 
cubi de piatră, 
muncă patriotică".

Să sapi șanțuri 
ghită 700 m.c. de 
un lucru ușor ! Dar 
pese metalul și șlefuiesc ote
lurile la Reghin au dovedit că 
atunci cînd vrei să faci ceva 
durabil nu sînt greutăți de ne
trecut. Ei au dorit o ba ”1 spor
tivă pe măsura cerințelor și a 
ambițiilor lor. Și au realizat-o. 
Porțile ei sînt deschise iubito
rilor de sport. în programul a- 
cestor zile, întreceri ale ..Da
ciadei" închinate sărbătorii 
scu.mpe de la 23 August.

cărată prin

care să în- 
piatră. nu-d 

cei ce țo-

DUMINICA
tragere

<*►

participați cu cit mai 
multe bilete i

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — simbătă 15 august 
1981.

Și dv. vă puteți număra printre marii cîștigători !
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Concediul. Vacanța. Timpul liber not fi 
dispunem de ARTICOLE DE SPOrf-TURI

Procurați din vreme :

O CORTURI CU ACCESORIILE DE CAI 
ne, paturi pliante, rucsacuri, genți de i 
de tacîmuri si vase etc.) ;

© ARTICOLE PENTRU DRUMEȚIE (im 
minte, biciclete, motorete etc.) ;

O ARTICOLE CULTURAL-SPORTIVE (a 
ductia internă, jocuri distractiv-educative

© ARTICOLE DIN MASE PLASTICE (cc 
pentru înot etc.) din magazinele intre-r 
ale DIRECȚIEI COMERCIALE A MUNICf

© ELECTROTEHNOCHIM, Piața Pantei!
© CABANA, £d 1818 nr. 9 ;
® ALPIN, Bd. N. Bălcescu nr. 24 ;
® BUCUR-OBOR, Șos. Colentina nr. 2
@ MATERNA, Bd. 1 Mai, bloc 44.

ADMINISTRAȚIA Dt S
MARI SUCCESE - REALIZATE 

Șl ÎN PERSPECTIVĂ I

Cu toate că nu reprezintă un 
record în materie de mari suc
cese, bilanțul tragerilor obișnuite 
Loto din luna precedentă con
firmă, totuși, destul de elocvent, 
permanentele avantaje 'ale aces
tui tradițional și atractiv sistem 
de joc : 4 AUTOTURISME
„Dacia 1300“, 3 CtȘTIGURI 
BANI A CÎTE 50.000 
care, 39 ClSTIGURI 
INTRE 6.000 șl 23.000

IN
LEI fle- 

IN BANI
LEI etc.

Este de 
terea ni 
tort din 
care si 
TURISM 
Avram 
jud. Clu 
din con 
Timiș. 1 
gust 198 
de a ot 
re, bine 
juca... I 
MIINE
DE PĂI

S.UA
iior.au


in prim-planul
actuaiitafii

0 SITUAȚIE NEREGULAMENTARA,»
Ca de fiecare dată la star

tul unei noi ediții a cam
pionatului național de fot
bal, ziarul nostru a publi
cat sîmbăta trecută „cărțile 
de vizită" ale celor 18 divi
zionare „A". Din lectura lor, 
6-a putut cu ușurință re
marca absența numelor mai 
muH3r 
care nu 
nul din 
citații.
au apărut, bineînțeles, nici 
în formațiile care au evo
luat în prima etapă. Deo
camdată, cum se spune „ei 
fac tușa". Printre alții, în 
această situație se află ju
cătorii Moraru, Bozeșan, Li- 
că, Stoichiță, Bucur, Fodor, 
Bolba, Cernescu, Viscreanu, 
unii dintre ei componenți 
sau susceptibili de selecțio
nare în diferite loturi re
prezentative.

Din păcate, fenomenul nu 
este inedit, el fiind obser
vat Ia începutul fiecărui se
zon oficial, cind o serie de 
fotbaliști care niu și^au pu
tut reglementa in termenul 
6tabllit transferul dorit de 
la un dub la altul, rămin 
in așteptarea soluționării 
cazurilor lor. Așteptare care 
Je prelungește uneori de la 
cîteva săptămîni Ia mai

jucători cunoscuți, 
figurează in nici u- 
loturile date publi- 
Acești jucători nu

SPORI
creș- 
stigă- 
■intre 
UTO- 
nume 
nireș, 
orghe 

jud.

multe luni, ba chiar și un 
ain. pînă la următoarea pe
rioadă de transferări stabi
lită de federație. Cine sint, 
de regulă, acești jucători și 
ce așteaptă ei ? In marea 
majoritate a situațiilor sint 
jucători racolați in condiții 
neregulamentare de anumite 
cluburi și care speră ca, o- 
daită cu trecerea timpului, 
fie prin ajungerea — pe ca
lea unor noi discuții — la. 
Înțelegere între cluburile 
respective, fie prin mane
vre de culise sau chiar (nu 
de puține ori) prin presiuni 
tăcute de un dub asupra 
celuilalt, să obțină mult do
rita dezlegare.

Anul acesta, din motive 
foarte întemeiate, legate de 
interesul general al 
rii echipei naționale 
din 1982, federația 
măsura interzicerii 
rărilor de jucători din divi
zia „A“ în alte județe. Și 
totuși, în ciuda acestei clare 
interdicții, unii jucători și-au 
părăsit cluburile lor, atrași 
— probabil — de iluzorii 
promisiuni făcute de pe alte 
meleaguri. Poate că, în a- 
numite cazuri, există moti
vații pentru asemenea ple
cări. DAR COMUNICATUL 
DAT DE FEDERAȚIE NU

Vnfae vestiar*...
• In minutul 66- 

al jocului de la Tg. 
Mureș, Crișan s-a 
accidentat într-un 
duel cu Szabo. La 
Început s-a crezut 
că este vorba de 
ceva mai grav. Du
pă meci, medicul 
Universității, 
Fakner, ne-a 
că a primit 
o lovitură 
mușchi. Internațio
nalul craiovean va 
avea 4—5 zile de 
repaus și este po
sibilă reintrarea lui 
chiar In partida de 
slmbătă. Bine că a 
fost numai atit ! 
• O veritabilă ple
iadă de foști cunos- 
cuți jucători, acum 
antrenori, sîmbătă 
In tribunele stadio
nului din Tg. Mu
reș : C. Pavlovici, 
antrenor la Unirea 
A. Iulla. G. Raksi 
(Sticla Arieșul Tur
da), M. Naghi (Me
talul Sighișoara), 
P. Varodi (Avlntul 
Reghin) au urmă
rit, ca veritabili 
cunoscători, partida 
A.S.A. — Universi
tatea Craiova, savu- 
rînd numeroasele 
ei momente de 
spectacol fotbalistic. 
Chiar și Vigu, ab
sent din echipă, 
nerestabiHit după ore- 
ion. ri Subscriem, 
la mă-.urile luate de 
clubul Steaua pen
tru a asigura, ca 
organizator o ordi
ne desăvîrșiiă la 
meciurile desfășura
te pe terenul său 
din Ghencca. Ceea 
ce pu înseamnă, 
însă, că persoanele 
Investite cu respon
sabilități la intrările 
oficiale pe stadion 
nu trebuie să albă 
spirit de discernă- 
mlnt, să nu recu-

G. 
spus 
doar

In

NUMEROTAREA FIXĂ A JUCĂTORILOR
0 MĂSURĂ CARE TREBUIE

califică- 
la C.M. 
a luat 
transfe-

DĂUNĂTOARE
ADMITE NICI UN rr,L DE 
EXCEPȚIE. Și-atunci, ce se 
așteaptă și pînă cind se aș
teaptă 7

Știm că in anii trecuți fe
derația s-a lăsat uneori în
duioșată, iar alteori a cedat 
presiunilor operind transfe
ruri în afara perioadei le
gale stabilite tot de ea. du
pă începerea campionatului. 
Acum, însă, federația este 
ferm hotărită să respecte în
tocmai, fără nici o excepție, 
măsura luată.

Regretabil este și faptul că 
undi dintre jucătorii aflațl 
acum in situații litigioase nu 
și-au trecut normele obliga
torii de control, fără de 
ei nu au drept de joc 
chiar la cluburile la 
sint de drept legitimați 
folosește, oare, această
re de lucruri 7 Fotbalului , 
nostru în nici un caz !

Iată de ce considerăm că 
este necesar ca federația să 
nu privească oarecum pasi
vă această situație creată, 
oi să intervină pentru 
curmarea ei, obligindu-i po 
jucătorii în cauză să revină 
la cluburile la care ei sint 
legitimați și luind măsuri în 
caz de refuz.

Constantin FIRANESCU

SA DEVINĂ, REALMENTE, UTILA

legitlmațla 
dacă nu 

par- 
mașină. 
clubului

noască 
de ziarist 
e însoțită de 
briz de r 
Sugerăm 
Steaua să-și instru
iască temeinic per
sonalul de serviciu 
indiferent de func
ție pentru ca aces
ta să cunoască e- 
xact atribuțiile ce-i 
revin, dar și obli
gațiile de gazdă 
(politicoasă, așa 
cum am cunoscut-o) 
O In tribuna e- 
ficială a sta
dionului Steaua, la 
deschiderea sezonu
lui fotbalistic o 
prezență inedită : 
căpitanul cosmo
naut Dumitru Pru- 
narlu, cel care, nu 
de mult, văzuse din 
cosmos pămîntul ca 

minge de fot- 
Acum el ve- 
mlngea mult 
de aproape,

o... 
bal. 
dea 
mal _ _ .
fugărită de cei cu 
picioarele pe... pă- 
mînt. Sperăm că nu 
l-a displăcut 
ciul. • Odată 
revenirea 
în Divizia „A‘ 
dacția

me- 
cu 

U.T.A.-ei 
re- 

__ ,_  ziarului 
„Flacăra roșie**  din 
Arad a reactualizat 
„Trofeul” instituit 
de ea pentru de-
,, X 
de

a

care 
nici 
care
Cui 
sta -

pă de campionat. 
Care va fi următo
rul nume ce va fi 
gravat pe plăcuța 
acestui Trofeu tran
smisibil t • în re
priza secundă a jo
cului de la Arad, 
Coraș — după ee 
a fost „tăvălit" de 
cîteva ori de prea 
Inimosul Andone — 
a comis un 
fault de joc 
lui Lucescu. 
secunde mai 
zelosul fundaș 
marcaj al Corvlnu- 
lui l-a „controlat" 
din nou pe Coraș, 
In chip de... răzbu
nare. Lucescu " “ 
observat șl 
muștruluit pe 
done In fața tribu
nelor, făctndu-1 «ă 
roșească. • Cind e- 
chipa constănțeană 
a retrogradat, cu 
trei ani în urmă, 
In etapa a 34-a, la 
Craiova (0—5), An
tonescu a jucat al
355- lea meci al său 
în Divizia 
conducînd 
jucătorilor 
mai multe 
pe prima 
fotbalului
Sîmbăta trecută, el 
a apărut în al
356- lea med, a lup
tat mult pentru e- 
chipa sa, dar a 
greșit la golul pri
mit. A promis însă 
o rapidă... reabih-

„CUPA ELIBERĂRII»

simplu 
asupra 
Clteva 
tlrzlu, 

de

l-a
l-aAn-

»A-, 
plutonul 

cu cele 
prezențe 
scenă a 

nostru.

semnarea, celui mai 
bun fotbalist al e- 
chipel textiliste. In 
prima sa 
(1977—78, cind 
trina doamnă" 
trerupea 
cu prima 
fotbalului), 
tor a fost 
Flavius Domîde — 
după o notație a 
primilor trei jucă
tori în fiecare etq,-

ediție 
„bă- 

în- 
legăturlle 
scenă a 

cîștigă- 
desemnat

tare. • Chltaru, ex
trema stingă a bă
căuanilor, 
antrenorii 
țeni se 
mult, r 
speranțe. Este o 
trogradare eu 
racter educativ, 
care talentatul 
câtor o va înțelege 
— sperăm — așa 
cum trebuie.

de care 
constăn- 
temeau 

ș jucat la 
re- 
ca- 
pe 

ju-

arbitrii etapei de sîmbăta a diviziei
Universitatea Craiova — C. S. 

Tîrgoviște : N. Rafriea (Bîr- 
lad) ; A. Forwirth (Timișoara) 
și' V. Burnuz (Vaslui).

„Poli" Timișoara — Sportul 
studențesc : C.- Ghiță ; M. Ivăn- 
cescu (ambii din Brașov) și I 
Nistor (Sf. Gheorghe).

Corvinul Hunedoara

INfORMEAiA

F. C.

• Tragerea obișnuită Fronoex- 
pres de astăzi, 1? august 1931, se 
televizează în direct, tnceptnd 
de la ora 17.55.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
8 AUGUST 1981

4 au- 
șansa Categoria 1 (12 rezultate)
tătoa- — 4 variante 25% a 21.625 lei
de a Categoria 2 (11 rezultate)

I SI — 30 variante a 3.460 lei
„"2ILE Categoria 3 (10 rezultate)

>= 330,75 variante a 471 lei

A»
C. Jurja ; St. Dinu 

din București) și
Argeș :
(ambii 
Igna (Arad).

Progresul Vulcan — F. 
Constanța : V. Ciociitcu ; 
Ilie și C. Vlase (toți din Cra
iova).

Chimia Rm. Vilcea 
Cluj-Napoca : 
(Brașov) ; 
ceava) și 
rești).

Dinamo 
reș-: M.

M. 
D.

R.
Abramiuc 
Nioolae

I.

C.
AI.

- ,.U“ 
Petrescu 

(Su- 
(Bucu-

Tg. Mu- 
Salomir 

(ambii din Cluj-Napoca) și A. 
Hîrța (Gherla).

S. C. Bacău — Steaua : O. 
Anderco (Satu Mare) ; M. Neșu 
(Oradea) și M. Fediuc (Sucea
va).

F. C. Olt — U. T. Arad : T. 
Balanovici : M. Stănescu (am
bii din Iași) și Al. Ionlță 
(București).

F. C. M. Brașov — Jiul Pe
troșani : Al. Mustățea ; E. Io- 
nescu (ambii din Pitești) și Gh. 
Jucan (Mediaș).

— A. S. A. 
Adam ; M.

La Focșani s-a desfășurat o 
competiție dotată cu „Cupa Eli
berării". în finală, Unirea Di
namo Focșani a dispus de Vii
torul Mecanică Vaslui cu scorul 
de 3—1 (1—0). Pentru locurile 
3 șl 4: Gloria Focșani — C.S.M. 
Borzești 3—1 (1—1). (V. MA-
NOLIU, coresp.).

într-un articol publicat 
ziarul nostru, la începutul 
cestui an, se sugera forului 
conducere al fotbalului nostru 
ideea adoptării unei numerotări 
fixe a jucătorilor în cadrul u- 
nei ediții de campionat, prac
tică obișnuită în competițiile 
internaționale și chiar în cele 
cu caracter Intern din multe 
țări. Sugestia 
ecoul așteptat 
centă hotărîre 
s-a trecut la 
mului numerotării 
cu actuala ediție’ de campionat. 
Așa se face că, în 
tea intîlnirilor 
băta trecută, au apărut în te
ren jucători purtînd pe spate 
numere neobișnuit de mari, in- 
dlcînd, de fapt, poziția fiecă
ruia în cadrul lotului lărgit de 
23—24 de component! ai echi
pei respective. Ceea ce în
seamnă, de pildă, că Turcu, de 
la F. C. Argeș, folosit 
de la începutul partidei 
Progresul-Vulcan și avind 
scrisă pe tricou cifra 18. 
rămîne cu acest număr, un 
de număr matricol, pe întregul 
parcurs al actualului campio
nat, indiferent de poziția sa 
față de formația 
dică titular sau 
toată lumea va 
înainte că nr. 18, 
geș, este Turcu și 
neva, după cum 
numai 
numai Moiceanu, nr. 
mai Radu II etc.

Sigur că realizarea 
unei astfel de măsuri 
ne o anumită perioadă de a- 
daptare, de obișnuință în pri
mul rind, a spectatorilor cu 
noul sistem al numerotării fixe. 
Și pentru ca această perioadă

de 
a- 
de

aceasta a găsit 
și, printr-o re- 

a biroului F.R.F. 
aplicarea siste- 

fixe chiar

majorita- 
disputate sîm-

încă 
cu 
în- 
va 
fel

de bază, a- 
rezervă. Șl 
ști de acum 
la F. C. Ar- 
nimeni altci- 
nr. 3 va fi 

iiărbulescu, nr. 15 —
9 — nu-

eficientei 
presupu-

de adaptare 
scurtă, pentru 
să nu fie compromisă, 
nevoie de un plus de efort, pe 
plan 
partea
„A", 
vorba,
(în cuprinsul programelor, care 
se editează cu ocazia meciuri
lor) loturilor complete ale 
celor două combatante, jucăto
rii avind înscrise in dreptul 
numelor și numărul permanent 
de pe tricou. Și va fi foarte 
simplu în aceste condiții pen
tru fiecare spectator din tribu
nă să identifice în timpul 
jocului pe componenții fiecă
rei echipe. în al doilea rînd. 
SE IMPUNE CA NUMERE
LE DE PE TRICOURI SA A- 
PARA VIZIBILE DE LA DIS
TANȚA. Aceasta înseamnă 
realizarea lor la niște dimen
siuni optime și pe un fonti de 
contrast, care să permită o 
claritate maximă. în al trei
lea rînd. este necesar ca nu
merele să fie imprimate sau 
bine prinse pe tricouri, nu în
scrise pe bucăți de pînză și a- 
plicate ca la schimburile de 
ștafetă, ceea ce ar face ca la 
un contact corporal mai tare 
să se desprindă și să atirne 
neglijent, cum s-a întîmplat, in 
cîteva cazuri, chiar în prima 
etapă a acestui campionat.

In fond, n-ar fi vorba 
de puțină osteneală, de 
interes în sprijinul unei 
suri despre care, sintem 
vinși, se va spune, nu 
mult timp, că 
fie aplicată, că 
practică, chiar 
rect, fotbalului.

să fie cit 
ca idcea in

mal 
sine 
este

material-gospodăresc, din 
cluburilor divizionare 

în mod concret, ar fi 
mai întii, de prezentarea

decit 
puțin 
mă- 
con- 

peste 
a meritat să 

este de utilitate 
la modul indi-

Mihai IONESCU

Pregătirile divizionarelor „B“ pentru noul campionat
 X , • • ■

■ ;

GHEORGBE CONSTANTIN
— Așadar, Gheorghe Con

stantin, din nou la Iași !
— După aproape SO de ani 1 

Din nou la Iași, unde am fost 
jucător în Divizia „B“, la Lo
comotiva, trei ani și jumăta
te, după care am trecut — via 
Petrolul — la marea echipă a 
C.C.A.-ului.

— De ce la Iași și nu în 
altă parte 7 De ce in „B“ și 
nu în „A" 7

— lașul m-a atras și senti
mental. Și, mai ales, pentru că 
am înțeles că, aici, se încear
că să se facă o treabă serioa
să, de viitor, ceva gen Uni
versitatea Craiova sau F. C. 
Argeș. Și am vrut să mă rup 
o vreme, scurtă sper, de lu
mea agitată a eșalonului de e- 
lită...

— Credeți că în . seria_ I a 
diviziei 
Bistrița, 
Suceava 
„coastă", 
tită ?!...

— Nici

secunde, cu Gloria 
cu F. C. M. Galați, cu 
și, poate, Buzău in 
via[a va fi liniș-

vorbă ! Seria aceas
ta moldoveană e greșit taxată 
drept mai slabă decît celelal
te. Echipele amintite de dv 
și prezența unor antrenori de 
Divizia „A", Nelu Nunweiller 
șt Leoniă Antohi și Costică 
Rădulescu spun că va fi o lup
tă serioasă și, vreau să cred, 
valoroasă. E logic să-mi pro
pun, împreună cu secundul

»» ATUUL MEU LA IAȘI VA LI EFORTUL... TUTUROR-

pe

C. 
să

Gross. să promovăm noi. Dar 
și ceilalți visează un asemenea 
obiectiv. Important este tnsd 
să se joace bine și corect, să 
îmbunătățim moralitatea În
trecerii, așa incit promovata de 
la anul să reprezinte cu cinsti 
seria.

— Credeți că un atu ar fi 
faptul că ați mai antrenat, în 
aceeași serie, două echipe, pe 
S. C. Bacău, pe care ați pro- 
movat-o intr-un an, și 
F. C. M. Calați 7

— Nu, nu cred ! Pe S. 
Bacău am promovat-o fără
am ., experiența diviziei secun
de. Iar datele problemei 
mai schimbat, 
alte conduceri, 
Atuul meu la Iași va fi 
fortul... tuturor !

— Care sint primele impresii 
din dulcele tîrg. moldoveap 7

— N-am avut timp de i 
presii, pentru că am stat 1 
mai trei zile la Iași, după 
am plecat cu echipa in 
ggtiri, la Cimpulung Moldove
nesc. In privința echipei pot 
să vă spun cu certitudine un 
lucru, și nu ca antrenor al 
ei : Politehnica Iași nu merita 
să retrogradeze ! N-are lot 
de „B“, ci superior cîtorva ac
tuale divizionare „A".

— Ce e nou, totuși, la ex- 
divizionara „A" Politehnica 
Iași 7

s-au
Alți jucători 
alți arbitri...

e-

im- 
nu- 

care 
pre-

— Nu prea avem noutăți ! A 
revenit Nemțeanu, Naște se a- 
flă fără dezlegare la Tg. Mu
reș, și nu va primi dezlegare 1 
E o atmosferă bună, toți jucă
torii s-au atașat de mine, sint 
atașați de muncă Deocamda
tă, du mă pot referi și la jo
cul echivei, n-am 
in faza aceasta.

— Ce doriți să 
Iași, dincolo dc... 
in „A“ ?

— Aș vrea să împlinesc, im- 
cetlalfi factori res- 
frumoasele planuri 
și, care, am 
susținute de 

echipă serioasă, 
modern cu un 
cu o pepinieră 
valoare, unde munca 
să valorifice talen-

ajuns incă

realizați la 
promovarea

preună cu 
ponsabili, 
care există 
Ies, vor 
Adică, o 
să joace 
asigurat, 
gală, de 
susținută 
tele locale. Va trebui să „re
vizuim" grabnic starea, centru
lui .de copii și juniori, unde 
mi se pare de neînțeles să ac
tiveze numai doi antrenori, 
cind orașul are... 400.000 de 
locuitori ! Cu o bază trainică, 
sănătoasă, eu o pepinieră, re
pet, gen Craiova sau F. C. Ar
geș, lașul fotbalistic va putea 
privi mulți am înainte liniștit 
și cu zimbetul pe buze !...

fi

are...

Mircea

ințe- 
toți. 
care 

spate 
do

M. IONESCU

LEONID ANTOHI: „ NE AȘTEAPTA 0 ÎNTRECERE GREA,
Vlad și Majaru, 
mas un gol pe 
să-l acoperim, 
reușim, avind în vedere faptul , 
că dispunem de un lot tînăr 
și ambițios. - - • -
Iordăchescu, 
tari ; Mânu, Ghiță (ambii de 
la Dinamo București), Stoica, 
Anghelinei, Korteszy (de la Tg. 
Mureș), Bozi (de la „Poli." 
Iași), Popescu — fundași ; Mo- 
țoc, Comșa, Balaban, Han- 
ghiuc, M. Stan (de la C.S.U. 
Galați), Turbatu (de la Meca
nică fină) — mijlocași ; R. Dan, 
Cr. Rusu, Ancuța, Oprea (din 
lotul de juniori F.C.M.h Glonț 
(de la Dinamo Buc.).

Sintem eonștienți de faptul 
ei ne așteaptă o 
grea, dar sper ca, 
jugarea eforturilor și 
lor tuturor factorilor, 
eiștlgăm..

»
Echipa-îanion a orașului 

de la Mila 80, devenită în ul
timul deceniu „specialistă" in 
naveta A—B—A—, are, ince- 
pînd cu acest sezon un nou an
trenor. Este vorba de Leonid 
Antohi, fostul antrenor al Po 
litehnicii Iași, cu care am rea
lizat următorul dialog :

— Cu ce gînduri ați venit în 
orașul dunărean la o echipă 
care a avut aceeași tristă soar
tă ca și formația ieșeană și ca 
v-ati propus să realizați ?

— Cred că atit F. C. M. 
și „Poli" aveau nevoie de 
suflu nou 
unui echilibru sufletesc, 
venit in . ~ . 
născut, animat de cele 
bune intenții și speranțe, 
zideratul declarat ai 
țenilor, conducători, 
șl ai altor factori este, 
îndoială, i___ ’ . ’ „
eșalon. După părerea 
aceasta se poate înfăptui

cît 
__ ______ un 
necesar■ restabilirii 

Am 
județul unde m-am 

mai 
De- 

gălă- 
jucătorl 

___________ fără 
revenirea in primul 

După părerea men 
eu

condiția realizării a trei o- 
biective esențiale : asigura
rea unui cadru organizatoric 
adecvat scopului propus ; re
facerea climatului — mult de
teriorat — al echipei ; un pro
ces de instruire bazat pe anga
jarea totală a jucătorilor, dis
ciplină, multă disciplină, ju
cătorii noștri trebuind să răs
pundă cu promptitudine și dă
ruire la 
tehnice

— Din
— Sint 

de A. Neagu, 
Popa și masorul M. Aprofirei.

— Citeva cuvinte despre pre
gătirile echipei și lotul ce il 
aveți la dispoziție.

— Am susținut un număr dr 
t meciuri de verificare in care 
accentul l-am pus pe reinte
grarea noilor jucători, 
Uzarea unei idei tactice 
vate jucătorilor de care dispu
nem. Prin plecarea lui Orac,

comenzile conducerii

cine este formată 7 
ajutat in munca mea 

medicul Doru

crista- 
adec-

in lot a ră- 
care ' încercăm 

Sperăm să

Iată-l : Oană. 
Jivan — por-

întrecere 
prin con- 

intenții- 
să o

T. SIRIOPOL — coresp.



DE AZI, BALCANIADA DE BASCHET 
A JUNIORILOR

în continuarea întrecerilor 
balcanice ale tinerilor baschet- 
baliști, de astăzi pînă dumini
că. în Bulgaria, la Pazargik. se 
desfășoară ediția a _ 19-a a 
competiției rezervată juniorilor 
I, la care iau parte selecționa
tele Bulgariei, Greciei, Iugosla
viei, României șl Turciei. La 
edițiile precedente (dintre care 
s-au disputat 17, cea din 1974 
fiind anulată), locul I a fost 
cîștigat de echipele : Iugo
slaviei (de 8 ori), României (3), 
Bulgariei, Greciei și Turciei 
(cite 2). Campioana balcanică 
actuală este formația Turciei, 
care a realizat performanța a- 
nul trecut, la Istanbul (lotul 
țării noastre s-a clasat pe lo
cul '5).

SPORTIVI ROMÂNI
BELA CRVKA
• Cu trei runde înainte de 

încheierea turneului internațio
nal de șah de la Bela Crvka 
(Iugoslavia), pe primul loc al 
clasamentului se află Hazai 
(Ungaria) 9 puncte, urmait de 
Mesing (Iugoslavia) 8* */j  puncte, 
Barczay (Ungaria) 8 puncte.

Recent s-au desfășurat la Ber
lin finalele celei de a 3-a ediții 
a marii competiții de masă 
„Spartachiada copiilor*. La faze
le preliminarii au luat startul cî
teva sute de mii de participant!, 
pentru ca în finale să se califi
ce nu mai puțin de 14 000 de ti-, 
neri, la cele 19 discipline prevă
zute în program. întrecerile au 
fost în centrul atenției celor a- 
proape ■ 300 de ziariști acreditați, 
a televiziunii și a emisiunilor de 
radio din R.D.G. Deschiderea fes
tivă a avut loc pe stadionul 
„August Bebel" din Berlin unde, 
in fața tribunelor arhipline, s-au 
aliniat pe. gazonul terenului miile 
de par'Sclpanțl. Cifrele sportivi
lor care au luat startul — pe 
categorii de vîrstă — stat sem
nificative : cel mal mulțl s-au 
prezentat la atletism șl înot 
sporturi la care au fost distri
buite aproape 300 de medalii. La 
calac-canoe, competiții oare au 
avut loc pe lacul Grunau, s-au 
aliniat 201 de ambarcațiuni nu
mai ta proba de 500 m !

în ansamblu, Întrecerile s-au 
desfășurat în cele mal bune con
diții internaționale : cronometraj» 
electrice, tabele electronice de a-

cuîul șl Bulgariei s-a Încheiat Ia 
egalitate : 2—2 (2—2). Golurile
formației bulgare au fost mar
cate de Mladenov (min. S) și 
Polenskl (min. 10), iar cele ale 
gazdelor de Shanita (min. ÎS) șt 
Boussatl (mta. 27).
• TURNEE INTERNAȚIONAL 

disputat la Funchal, în Portuga
lia, a fost cîștigat de echipa 
braziliană Vasco da Gama, care 
a învins ta ultimul Joc cu 5—0 
(3—0) formația Maritimo, din 
prima divizie a campionatului 
portughez.
• ECHIPA ENGLEZA West 

Ham United, aflată în turneu în 
Olanda, a jucat cu formația F.C. 
den Haag, pe care a învins-o cu 
scorul de 1—0 (1—0)
• ALFREDO DI STEFANO, 

fostul mare jucător de la Real 
Madrid, s-a reîntors, după cum 
am mal anunțat, ta Argentina 
natală, unde a fost angajat ca 
antrenor la Boca Juniors. Iată 
însă că senor Alfredo a devenit, 
din această lună, director tehnic 
al puternicei formații River Pla
te din Buenos Aires. El îi suc
cede lui Angel Labruna, desem
nat ca director general al secției 
de fotbal a acestui club sportiv. 
ȘI un amănunt nu lipsit de in
teres : cu ani în urmă Di Ste-

Maestrul român Constantin 
lonescu, care în runda a 12-a 
a cîștigat partida cu Rajna, o- 
cupă locul cinci, cu 7 puncte. 
MĂLINE

• Participînd la un turneu 
în Belgia, tenismanul brașo
vean (de la clubul Dinamo) 
Octavian Vileioiu a obținut câ
teva rezultate notabile, situin- 
du-se pe un loc I, de două oci 
pe locul II și obținînd un loc 
III. El a cîștigat turneul de la 
Măline, invingîndu-1 în finală 
cu 8—4, 6—3 pe Cari Verstooe-

ZBORUL CRESTE MEREU...

Dintre mufele probe ale 
atletismului cea în care am a- 
sistat în acest sezon, realmen
te, la un impresionant salt va
loric, este săritura cu prăjina, 
în care față de anul trecut, 
spre exemplu, recordul mon
dial a crescut cu 6 cm, trei 
săritori reușind isprava deose
bită de a fi trecut peste șta
cheta ridicată la 5,80 m. Anul 
trecut, la J.O. de la Moscova, 
polonezul Kozakiewicz fixase 
recordul mondial la 5,78 m, 
rezultat cu care obținuse și 
medalia de aur la întrecerile 
de pe stadionul Lujniki, dar 
era evident pentru oricine că 
următoarea „ascensiune" avea 
să fie făcută la 5,80 m. Aceas
tă barieră de vis a. fost trecută 
la 20 iunie, la Macon, de 
francezul Therry Vigneron, 
pentru ca mai apoi, Vladimir 
Poliakov, la 26 iunie, la Tbilisi 
și acum, Konstantin Volkov la 
3 august, la Irkuțk, să obțină 
noi recorduri cu 5,81 m șî, res
pectiv, 5,84 m. Și sezonul de 
concursuri încă nu s-a înche
iat...

Cum se explică această creș
tere, din ultimii 2—3 ani, ia 
săritura cu prăjina ? înainte 
de toate prin îmbunătățirea 
continuă a calității prăjinei, 
care nici discuție că nu poate 
fi comparată cu predecesoareie 
ei din bambus sau metal, sau 
chiar cu cele din plastic, fibră 
de sticlă etc. Progresul tehnic 
de fabricație a dus la

...ROADELE UNUI FINIȘ BUN
Laureata probei feminine dta cadrul recentelor campionate 

europene de tir (skeet) desfășurate la Moscova, sportiva so
vietică LARISA GUREVICI, ta vîrstă de 33 de ani, este de 
profesie medic. Iată e interesantă declarație făcută de noua 
campioană europeană, la puțină vreme după consemnarea re
zultatului, ta cadrul unei conferințe de presă : „Performanța 
mea de 141 talere doborite poate fi socotită ca de valoare me
die, deși a fost obținută intr-un finiș foarte bun, eu trebuind 
să nimeresc 23 „farfurii" din 25, pentru a intra ta posesia tit
lului. A trebuit să mă concentrez la maximum pentru a rea
liza aceasta. Și pot spune că șl de data aceasta, ca și in în- 
*xeaxSa mea :ictivitate de trăgătoare, m-au ajutat deprinderile căpătate în practica zilnică a profesiunii mele de medic spe
cialist. Pe de altă parte, stat convinsă că tirul mă ajută la 
obținerea acelei stabilități nervoase și a unei lucidități atît de 
necesare în punerea diagnosticului corect la pacienții met. Ti
rul la talere este pentru mine medicament și relaxare, ta ace
lași timp". Larisa Gurevici practică tirul de 17 ani și este an
trenată de Iuri Zurupanov, fost campion al Uniunii Sovietice.

în vederea Balcaniadei de 
la Pasargik, a făcut deplasarea 
următorul lot : S. Ardeleanu 
(Universitatea Timișoara — 2,02 
m). M. Bărbulescu (C. S. Ș. 
Steaua — 1,93 m), C. Viorel 
(C. Ș. B. București — 1,97 m), 
D. Gris tea (URBIS București — 
1,89 m). D. Dumitru (IMUAS 
Baia Mare — 2,02 m), A. Fla- 
undra (C. S. U. Brașov — 2,00 
m), Al. Haidue (C. S. Ș. Me
diaș — 1,80 m), P. Mihalca 
(I. C. E. D. — 1,63 m), 8. Păsă
rică (Carpați București — 1,97 
m), A. Popovici (C. S. $. 2
București — 1,93 m), G. Șarlă 
(C. S. Ș. Steaua — 2,04 m). An
trenori : M. Cîmpeanu și T. 
Tarău.

PESTE HOTARE
ten (Belgia). La Gaintoise-Gent, 
într-un alt turneu, printre în
vinșii lui Vîlcioiu a fost și 
Bernard Boileau (component al 
echipei de „Cupa Davis" a Bel
giei), pe care l-a întrecut cu 
1~S, 6—1.

SPORTIVI Al CLUBULUI STEAUA 
LA SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE

(Urmare din pag. 1)

serie de parformerl de certă 
valoare internațională. Printre 
aceștia pot £1 amintiți campio
nul olimpic din 1980, de la 
Moscova, Cornelia Ion, trăgă- 

lizaxea unor prăjini de tip 
deosebit, care, indiscutabil, .fa
cilitează obținerea unor per
formanțe înalte. Prăjina a mo
dificat. într-o mare măsură, și 
tipul '-morfologic al sărito
rului, „icarii" de astăzi deo- 
sebindu-se de cei din urmă cu 
15—20 de ani. ca să nu mai 
vorbim de cei din generația 
bambusului. Apoi, la modul 
generai, înseși condițiile de 
conclus sînt altele acum, evi
dent mai bune, și ca atare fa- 
vorizante pentru obținerea de 
cifre către... 6 metri !

Cu cîțiva ani in urmă, bilan
țul mondial al săriturii cu pră
jina cuprindea atleți din mai 
multe țări. Polonia, Uniunea 
Sovietică, Statele Unite. Sue
dia. Grecia, R. D. Germană, 
Franța etc. Anul acesta, acest 
bilanț nu mai cuprinde decît 
atleți sovietici și francezi, sin
gurii care — cel puțin pînă 
la această oră — se mențin în
tr-o dispută foarte strînsă în 
lupta pentru întîietatea mon
dială, pentru record. Iată, spre 
exemplificare, cum se pre
zintă bilanțul anului 1981 :

— 5,84 m Volkov (U.R.S.S.), 
5,81 m Poliakov (U.R.S.S.). 5,80 
m Vigneron (Franța), 5,70 m 
Houvion (Franța), 5,70 m Be- 
llot (Franța), 5,70 m Kulibaba 
(U.R.S.S.). 5,70 m Krupski
(U.R.S.S.) ele.

Sîntem foarte curioși să ve
dem cum va evolua această 
probă ; ce prăjină va mai 
produce industria materialelor 
sportive, ce alte condiții de 
concurs vor fi create pentru a 
mări zborul atleților, pentru a 
micșora tot mai mult distan
ta de la pămînt la cer ?...

Romeo VILARA

VICTO» MAMEI ACUMA (Argentina) :

„VOLEIUL ROMÂNESC MI-A

PLĂCUT CEL MAI MULT!"
Cu prilejul prezenței, nu de mult, în România a echipei mas

culine de volei a Argentinei, vicepreședintele Confederației argen- 
tiniene de volei, VICTOR MANUEL ACUNA, a avut amabilitatea 
să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Ce părere aveți, în cali
tate și de vicepreședinte al 
comisiei de organizare a Cam
pionatelor mondiale de volei 
din 1982, care vor avea Ioc în 
țara dv., despre voleiul văzut 
în țările vizitate 1

— Cum era și firesc, am a- 
vut ocazia să constat din nou 
valoarea ridicată a voleiului 
european, și-mi face o deose
bită plăcere să afirm că vole
iul românesc mi-a plăcut cel 
mai mult.

— Puteți pronostica ierarhia 
la C.M. 1982 7

— Prea îndrăzneț acest lu
cru, însă cred că in lupta pen
tru titlul mondial se înscriu, cu 
șanse apreciabile, sovieticii, 

tor cu vechi state pe poligoa
nele lumii, vicecampiomul o- 
limpic și mondial universitar 
Constantin Alexandru, la lupte, 
compomenții echipei de hand
bal, medaliată cu bronz le 
Jocurile Olimpice. Vasile Stin
gă, Marian Dumitru, Radu Vol- 
na, Nicolae Munteanu, atletul 
Marko Gyorgy, care în cadrul 
Jocurilor Mondiale Universita
re de la București, recent dis
putate, a cîștigat medalia de 
argint în proba de 10 000 metri. 
Alături de aceștia mai fac 
parte din delegația de sportivi 
militari români și alți perfor
meri : Ion Cernat, Florian Li- 
vadaru (box). Adrian Proteasa, 
Iosif Nagy (atletism,), acesta 
din urmă realizînd citeva re
zultate de prestigiu în ultimul 
an competițional, Costal Cer
nat, Florin Ermurache, Roman 
Opșitaru, Ion Viorel (baschet), 
Ilie Codroanu, Mihal Dragomi- 
rescu (tir), Zeno Oprițescu 
(natație) și alții.

RUGBYȘTII ITALIENI 
LA ANTIPOZI

CANBERRA, 11 (Agerpres). 
— în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Australia, 
echipa de rugby a Italiei a ju
cat la Canberra cu o selecțio
nată a capitalei australiene. E- 
chipa gazdă a obținut victoria 
cu scorul de 19—18, prin punc
tele realizate de David Maxwell 
și Brad Giroan (cîte o încer
care), David Nilson (o trans
formare și 3 lovituri de pedeap
să). Pentru reprezentativa Ita
liei au punctat Alberto Osii (3 
încercări) și Stefano Bettarello 
(3 transformări).

• In ziua A DOUA a tur
neului internațional pentru Ju
niori „Dinamovlada" care are 
loc la Pardubice, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Dynamo (R.D. Germană) — Di
namo (U.R.S.S.) 2—1 (1—0) ;
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 
UJpest Dozsa (Ungaria) 1—1 
(1—0) : Amnogkan (R.P.D. Co
reeană) — Levski Spartak (Bul
garia) 0—2 (0—2) ; Gwardia (Po
lonia) — Dinamo (România) 2—0 
(1-0).
• EA JAKARTA, în meci con- 

tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal 
(grupa 1 a zonei Asia — Ocea
nia), selecționatele Indoneziei și 
Fiji au terminat la egalitate : 
3—3 (3—1). Golurile au fost în
scrise de Johannes. Ridianto șl 
Choy (în propria poartă), res
pectiv Williams, Truny șl Vuila-
• adversara echipei Poli

tehnica Timișoara în turul pre
liminar al „Cupei cupelor", Lo
komotiv Leipzig, a susținut un 
meci de pregătire în orașul bul
gar Tolbuhin, în compania for
mației locale. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—1.
• DISPUTAT LA RABAT, me

ciul dintre selecționatele Maro- 

bulgarii, românii, iugoslavii, 
polonezii. Spun asta după 
peste 70 de zile de turneu in 
Europa și, firește, după multe 
lucruri văzute.

— Ce șanse acordați sportivi
lor argentinieni 7

— Sperăm și ne vom stră
dui să ne clasăm in primele 
șase echipe din lufne, folosind 
învățămintele culese în cele a- 
proape 30 de jocuri din turneul 
european din anul acesta, pre
cum și la cele de anul trecut, 
în unele țări din Asia, in Ca
nada și Mexic.

— Cu ce gîuduri părăsiți 
România 7

— Vizita în România a fost 
foarte fructuoasă. Am cerut și 
am primit sfaturi valoroase ; 
toate solicitările ne-au fost o- 
norate peste așteptări. Mulțu
mim în mod deosebit antreno
rului Sotir, — cunoscut și a- 
preciat pe plan mondial — 
pentru antrenamentele comune 
tehnioo-tacticse, pentru schim
bul deschis de opinii, pentru 
Înaltul său profesionalism. De 
asemenea, F. R. Volei a fost 
deosebit de generoasă cu cei 
doi jucători accidentați în 
Bulgaria, atenția și grija cu 
care au fost tratați fiind deo
sebite. Peste tot am intîlnit 
o atmosferă prietenească. Vom 
reveni oricind cu plăcere în 
țara dv.

MihaH VESA

Vești din țările socialiste
R. D. Germană

14000 Of PARTICIPANT! U SPARTACHIADA COPIILOR !

©TELEX®
ATLETISM « în ultima zi a 

concursului internațional de la 
Leningrad. Viktor Markin 
(U.R.S.S.) a cîștigat 400 m cu 
45,86, iar Olga Anofrieva săritura 
în lungime cu 6,60 m. Alte 
rezultate : masculin : 400 mg :
Arhipenko 49,52, ciocan : Tamm 
74,04 tn ; 3000 m obst : Epișin
8:32,60 ; prăjină : Opljaev 5,50 m; 
feminin : 3000 m : Olga Dvirna 
8:58,60 ; 400 m : Irina Baskakova 
51,43 ; 400 mg : Anna Kostețlcaia 
56,23. • Campionatele Belgiei, la 
Bruxelles : Alfons Brijdenbach
400 m în 45,78 ; Emilie Puttemans 
13:53,56 pe 5000 m • Campionatele 
Ungariei : masculin : 200 m :
Kiss 21,21 ; înălțime : Szeles 2,20 
m ; triplusalt : Bakosi 16,79 m ; 
suliță : Nemeth 83,16 m ; ciocan: 
Tamas 73,00 m ; feminin : 800 m : 
Katalta Weninger 2:01,69 ; 200 m: 
Iren Orosz 23,66 • La Zabrze, 
campionatele Poloniei : Wladislaw 
Kozakiewicz prăjină — 5,62 m, 
Mihal Waczlawik suliță : 83,44 m ; 
200 m : Dunecki 21,01 ; ciocan : 
Tomaszewski 73,86 m ; 400 mg : 
Szparak 50,28 ; feminin : disc :
Bernadeta Blehacz 60,72 m ; înăl
țime : Elzbieta Kraus — 1,80 ra.'

BASCHET • La Ciudad de Me
xico s-a disputat meciul amical 
dintre selecționatele masculina 
ale U.R.S.S. și Mexicului. Victo
ria a revenit baschetballștllor so
vietici cu scorul de 89—77 (46—34). 
De la oaspeți s-au remarcat Ser- 
ghei Iovaisa, autorul a 30 de 
puncte și Nikolai Deriughin, care 
a înscris 20 de puncte.

CICLISM • Olandezul Theo da 
Rooy a terminat învingător în 
cursa de la Dortmund, fiind cro
nometrat pe distanța de 150.50» 
km cu timpul de 3h41:07J' Pa 
locurile următoare, la trei 1 „n-
de de cîștigător, s-au situat vest- 
gecmanul Gregor Braun și elve
țianul Jean Grezet.

ÎNOT • Campionatele Ungari
ei. Sandor Vladar a realizat cea 
mal bună performanță mondial*  
a anului la 200 m spate cu tim
pul de s :02,os. La 100 m liber fe
minin, Andrea Oros a cîștigat 
cu performanța de 58.55.

ȘAH • Turneul Internațional 
de la Bangalore (Jndia) a fost 
cîștigat de marele maestru sovie
tic Ghenadl Kuzmin, care a to
talizat 9‘/s puncte din 13 posibile. 
Pe locul secund s-a clasat ma
rele maestru fillplnez Eugenie 
Torre — 9 puncte.

fișare a rezultatelor. Renumita 
întreprindere Carl Zeiss Jena a 
pus la dispoziție organizatorilor 
pentru probele de aruncări (su
liță, disc, ciocan, greutate) o a- 
paratură electronică pentru mă
surarea distanțelor.

Viitorul va consacra numeroși 
concurențl la „Spartachiadă" șl 
mulțl dintre el vor deveni mari 
campioni șl performeri mondiali. 
Atunci, ta fișa lor biografică se 
va menționa cu siguranță : „fost 
participant la „Spartachiada co
piilor".

Istoria sportuluț de perfora țp- 
ță din R.D. Germană este st, _ 
legată de marea competiție 
masă rezervată copiilor. Enume
rarea cîtorva nume de mari 
sportivi, care și-au făcut debutul 
la Spartachiade este edificatoare. 
Waldemar Cierpinskl — dublu 
campion olimpic la maraton, îno
tătorii Roland Matthes șl Kor- 
nelia Ender (astăzi căsătoriți șl 
antrenori), Jorg Woithe — cam
pion eltaipic la Moscova ta pro
ba de 100 m liber, ciclistul Lut» 
Hesslich, ca să nu mai vorbim 
de tînăra campioană Ia gimnas
tică Maxi Gnauck etc.

fane și Labruna au jucat sub 
culorile echipei River Plate, de 
mai multe ori campioană a Ar
gentinei.
• RONNIE HELLSTROM (31 

de ani) portarul titular al re
prezentativei Suediei (unul din
tre cel mai valoroși jucători 
scandinavi la ultimul C.M. din 
Argentina), ta prezent legitima*  
la Kaisserslautern, ta R.F. Ger
mania, și-a fracturat umărul 
drept la un antrenament, cu nu
mai cîteva zile înaintea începerii 
campionatului. El a fost supus 
unei Intervenții chirurgicale dar 
este puțin probabil ca să-și la 
curtad locul ta poartă.
• CELE 17 STADIOANE care 

vor găzdui partide ale viitorului 
campionat mondial din Spania 
vor avea » capacitate totală de 
885 795 locuri. Cel mal mare, noul 
stadion din Barcelona va avea 
120 000 de locuri, cel mal mic, 
cel din Oviedo, 25 000 de locuri.
• NUMEROASE MANIFESTA

ȚII CULTURALE stat prevăzute 
la Barcelona cu ocazia „El Mun- 
dialului ’82". Tema centrală „in
fluența exercitată de fotbal" a- 
supra : filatelie!, fotografiei, te
leviziunii, graficii publicitare etc.
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