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La Combinatul chimic Govora

OAMENI HARNICI, PREOCUPAU DE PRODUCȚIE,
DAR ȘI PRIETENI DEVOTAT! AI SPORTULUI

Combinatul chimic Govora, 
situat la 10 km sud de muni
cipiul Rm. Vîlcea, a depășit 
două decenii de existentă, da
că e să ținem seama de anul 
intrării în funcțiune a uzinei 
de produse sodice, înființată 
aici în anul 1960. în scopul va
lorificării zăcămintelor de sare 
din apropiere. Incepînd din 
1965 această importantă unitate 
a industriei chimice s-a extins, 
producția ei s-a diversificat 
cu produse valoroase, mult so
licitate la export. Acest lu
cru evidențiind finalitatea unei 
munci de calitate, răspunderea 
majoră a tuturor acelora care 
concură, zi de zi, la creșterea 
rentabilității întreprinderii, la 
afirmarea ei, în cadrul econo
miei noastre naționale.

Dincolo însă de importantele 
sale realizări în domeniul pro-_ 
ductiei materiale. dincolo de 
preocupările îndreptate în ctt- 
rectia îmbunătățirii calității pro
duselor. colectivul Combinatu
lui chimic Govora dovedește o 
înțelegere superioară a feno
menului sportiv, aderă sincer

la ideea de mișcare în aer fi
ber, de Întrecere pe terenul de 
sport -Pentru că — asa cum 
ne spunea recent ing. loan Ge- 
vrilescn, șeful atelierului ape 
uzate, președintele asociației 
-Chimistul*  — producția si 
sportul fac casă bună la noL 
Sl pare foarte firesc, in aceste 
condiții, ca numeroșii prieteni 
ai sportului, multi dintre spor
tivii noștri fruntași să se nu
mere printre cei mai harnici 
oameni al muncii din combi
nat, printre fruntașii in între
cerea socialistă in cinstea mă
reței sărbători de la 23 Au
gust Cum sint. de exemplu : 
forjorul Ion Mihalache si lăcă
tușul mecanic Gh. Zernie, din 
echipa de fotbal : lăcătușul me
canic Costel Bogoi si electri
cianul Ilie Lupu, din secția de 
lupte greco-romane ; laboran
tele Ioana Bereanu si Nicoleta 
Băzărincă. precum sl Georgeta 
Andronache, analistă la oficiul 
de calcul din echipa de hand
bal : ing. Mircea Davidol sl O- 
peratorul chimist Ilie Florea. 
din echipa de volei ; lăcătușul 
Nicolae Baibarae si operatorul 
chimist Ion Mitrache, din echi
pa de sah; electromecanicul Ion 
Șueta, dîn echipa de popice*.

Din discuții am mai aflat că 
asociația -Chimistul*  are un 
sector de performantă în plină 
dezvoltare, din care fac parte, 
deocamdată, nouă secții: fot
bal, cu o echipă în campiona
tul județean (antrenor Gh. 
Drăghicl, tehnician), care îsi 
propune promovarea în Divizia 
-C“ ; lupte greco-romane (pre
ședintele secției ing. Nicola» 
Sasu. sef atelier termoenerge- 
tic : antrenor Ilie Popa) parti
cipantă la campionatul Diviziei 
-A* ; handbal fete, beneficiind 
de aportul antrenorului emerit 
Constantin Popescu, cu echipă

care aspiră la _A*  (președinte 
al secției. maistrul mecanic 
Marin Nistor) ; baschet fete, 
reprezentată de o formație 
fruntașă în Divizia B. antrena
tă de prof. Alex. Moise si în 
cadrul căreia desfășoară o sus
ținută activitate 
Renner si Paula 
ponentă a lotului 
lei masculin, o 
fruntașă, animată de maistrul 
mecanic Augustin Oros. Aso
ciația -Chimistul*  mal cuprin
de. de asemenea, secții de sah. 
tenis de masă, popice, turism 
Si orientare turistică.

Baza materială pentru desfă
șurarea activităților sportive 
este si ea în continuă îmbună
tățire. Responsabilul financiar al 
asociației. economistul Florin 
Popescu, preciza că. pe lingă 
terenurile de fotbal, handbal, 
tenis, volei, baschet si pista de 
atletism, asociația mai benefi
ciază si de o zonă de agrement 
si de recuperare a forței de 
muncă situată pe malul lacului 
de acumulare al hidrocentralei 
VUcea-Nord. unde, pe Ungă 
practicarea unor activități spor
tive în aer liber, se organizea
ză. cu regularitate, interesante 
programe cultural-artistlce. Si

ins. Werner 
Misăilă, cam
national : vo- 
sectie si ea

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Sanda Toma echipajul da 4+1 rtsle printre farorltelr 
marii rejaU da la llâncben

Elita schitului de pa fo»*»  
continentele ae va reuni, «Ap
tă mina car» urmează, la MOa- 
chen. pentru a lua startul to- 
tr-o nouă ediție a campionate
lor mondiale de canotaj. La în
trecerile din capitala Bavarieî. 
care vor avea loc pe canalul 
artificial de la Oberschleis
sheim. construit cu ocazia Jocu
rilor Olimpice din 1972. se va 
înregistra — se Dare — un nu
măr record de participări. In 
probele feminine, spre exem
plu. e-au înscris echipaje din 
24 de țări, cu două mai mult 
(Mexic si Japonia) decît la ul
tima ediție desfășurată în 1979. 
la Bled.

Schiful românesc, de mai 
multi ani in plutonul fruntaș al 
canotajului mondial, va alinia 
— în cursele feminine — am- 
barcatii în toate cele sase pro
be prevăzute in program. In 
buletinele de presă ale organi
zatorilor. Sanda Toma figu
rează. firește, ca primă favo
rită a acestor mari întreceri. 
Campioanei noastre olimpice si

mondiale la achif simplu 1 m 
face, p» larg, „portretul spor
tiv*  (comuna Stefănesti dta 
județul Botoșani a devenit fa
miliară cronicarilor sportului 
nautic international), se daucL- 
fr» (înălțime — 1.76 m. greu
tate — 75 kg) palmaresul de 
invidiat al Sandei Toma (în
vingătoare 
în toate 
la care 
aur*).

Probe 
este un 
în atletism, _ ____
continuu în care înving© ce» 
mal bună 
balize. De 
întrecerilor 
sul pentru 
mai valoroase canotoare a C.M. 
Două ar fi, la Munchen. prin
cipalele adversare ale Sandei 
Toma : englezoaica Beryl Mit-

Vosile TOFAN

si anul acesta — 
reeatele international» 
Si-a aliniat ..barca da

de simplu, in capotai, 
fel de -sută de metri*  

cursă cu sprint
atletă a pistei cu 
aid si importanta 
de simplu, intere- 

desemnarea celei

(Continuare in pag 2-3)

Sanda Toma — marea favorită a probei de simplu din cadrul 
campionatelor mondiale de la Miinchen

înaintea C. M. de lupte greco-romane, de la Oslo

ȘTEFAN RUSU DOREȘTE SA RECUCEREASCĂ
TITLUL DE CAMPION AL LUMII

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ COMPETIȚII 
Șl MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE

IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI
Pe întreg cuprinsul patriei au loc, în aceste zile, numeroase 

și entuziaste întreceri si manifestări sportive dedicate zilei de 
23 August. Iată cîteva relatări de la aceste sărbătorești întreceri.
• BUCUREȘTI. în întîmpi- 

tnarea marii sărbători de la 
23 August, Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport organizează, în a- 
ceste zile, pe diferite baze spor
tive ale Capitalei competiții 
dotate cu „Cupa Eliberării*.  
Astfel, la bazinul Rapid es
te programat un concurs 
de înot, în timp ce la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei, 
precum și la Liceul „Grivița 
Roșie*,  vor avea loc întreceri la 
tir. Baza sportivă „Cireșarii*  
găzduiește „Cupa Eliberării*  la 
tenis de masă.

De asemenea, în zilele de 23 
și 24 august sini prevăzuta 
competiții și demonstrații spor
tive pe toate bazele sportive si 
zonele de agrement din Bucu
rești.

• HUNEDOARA. Feste 6 000 
de tineri siderurgiști, construc
tori. mineri, elevi din localita
te participă la diferite con
cursuri dotate cu „Cupa Elibe
rării*.  Frumoasele întreceri an 
loc Ia fotbal, volei, popice și 
tenis de masă. Un grup de a- 
proape 500 de iubitori ai natu
rii — tineri și vîrstnici — vor

i drumeți, la sfîrșitul săptămânii, 
; spre lacul de acumulare Cinciș, 
’ la Valea Runculul și in alt» 
' locuri pitorești din jurul mund- 
; cipiului Hunedoara. (L VLAD).

• GALAȚI. în excelenta or
ganizare a asociației sportiv» 
Voința din localitate a a- 
vut loc un turneu internațio
nal de handbal dotat cu „Cupa

Eliberării*,  la car© au partici
pat formațiile feminine Voința 
Odorhei, Voința Sighișoara, 
Start Bratislava si Voința Ga
lați. La capătul a trei zile de 
întreceri viu disputate, trofeul 
pus în joc a fost câștigat de 
echipa Voința Odorhei; pe 
locurile următoare s-au clasat: 
Start Bratislava, Voința Galați 
șl Voința Sighișoara. (T. SIRIO- 
POL).

• BISTRIȚA. în pădurile 
Tărpiu, Sigmir șl Codrișor, din 
apropierea municipiului Bistri
ța, s-au desfășurat cele două 
etape ale ediției a Vil-a a con
cursului interjudețean de orien
tare turistică dotat cu „Cupa 
Prietenia*.  La această impor
tantă competiție, organizată in 
cinstea zilei d© 23 August de 
A.S. Cutezătorii Bistrița, au luat 
startul circa 175 de concurenți, 
reprezentînd 20 de asociații 
sportive din 11 județe ale țării. 
Prima etapă a avut loc în Pă
durea Tărpiu. Etapa a doua — 
în Pădurile Sigmir și Codrișor.

Iată ciștigătorii acestei ediții 
a „Cupei Prietenia^: M. 9. : 
Alin Matei + Dănuț Bărăianu 
(Voința Bistrița), M. 11 ; Te» 
Sohraneț (Chemun B. Mare), 
F. 11 : Edith Apll (Voința B. 
Mare); M. 15 : Csaba Racz 
(Chemun B. Mare), F. 15 : Eli- 
sabeta Revesx-(Someșul S. Ma
re), F. 17 : Eniko Cabal, M. 18: 
Andrei Revesz (Someșul S. 
Mare), E. 19 : Rodica Pop (Che
mun Baia Mare); M. 21 : Petru 
Lupșe (Chemun B. Mare). (A. 
CRIȘAN).

Ecourile răsunătorului succes 
realizat de reprezentanții țării 
noastre în concursul de lupta 
greco-romane din cadrul Uni
versiadei București ’81 nu s-au 
stins încă și Ștefan Rusu. Ion 
Draica, Ion Păun, Ilie Matei și 
alti colegi ai lor de echipă s-au 
reunit din nou pentru un scurt 
stagiu de pregătire. Era firesc 
să fie asa. dacă ne gîndim că 
peste cîteva zile, la Oslo se 
dă startul într-o nouă ediție 
a campionatelor mondiale. Lo
cul lor de antrenament — 
Poiana Brașovului. Acolo unde 
s-au preparat, cu migală și 
pricepere, cu deosebită dăruire, 
foarte multe dintre marile per
formanțe obținute de luptători 
de-a lungul anilor în marile 
confruntări internaționale.

După cîteva zile însorite, în 
care antrenamentele au decurs 
în condiții perfecte, muntele, cu 
vremea-i capricioasă, le-a adus 
sportivilor un nou adversar, 
ploaia. Căzută din abundență în

seara precedentă, apa a îngreu
iat evident urcușul pe potecile 
perfect cunoscute de luptători, 
spre Cristianul Mare. In pro
gramul zilei de antrenament, pe 
care l-am urmărit, pentru di
mineața era prevăzută cursa 
destul de des repetată. Poiana 
Brașov — Cristianul Mare șire
tul, cu punct de control la ca
pătul traseului, și. firește, con
tra cronometru.

La ora obișnuită, toți eompo- 
nenții lotului s-au adunat la 
locul stabilit. Antrenorul de 
serviciu, Nicolae Pavel. s-s 
consultat cu „maestrul*  Cornea- 
nu, cerîndu-i părerea dacă nu 
consideră că, în noile condiții 
atmosferice, este cazul să mo
difice programul de antrena
ment al zilei. Răspunsul aces
tuia a fost prompt : „Nu schim
băm nimic ! De ce să schim
băm 7 Este mai greu urcușul 
și coborișul 7 Cu atît mai bine I 
Nici la «mondiale» nu va fi 
ușor*.

In timpul scurtului program 
de „Încălzire*,  antrenorii Si- 
mion Popescu și Eugen Hupeâ 
au plecat sus, la punctul d» 
control Curind, Nicolae Pavel 
și antrenorul coordonator Io» 
Corneanu au dat startul gro
pului de luptători, pornind »- 
cel© cronometrelor. Odată ră
mași singuri, am folosit prile
jui pentru a purta o discuție c» 
antrenorul emerit Ion Cornee
ne

— Constatăm absența de la 
pregătirea pentru campionatele 
mondiale a unor obișnuiți com
ponent! ai Iotului ca Gh. Cie-

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

DOINA MELINTE

Ion Draica exersează „ruperea podului", sub supravegherea 
antrenorului emerit Ion Corneanu Foto : Ion MIHĂICA

ÎNVINGĂTOARE
LA ZURICH

Concursul atletic internațio
nal de la Zurich se înscrie in 
rindul marilor mitinguri ale a- 
cestui sport. De aceea el s» 
bucură, de fiecare dată, de o 
participare valoroasă, iar în
vingătorii sint apreciați ca a- 
tare. Este și cazul tinerei noas
tre alergătoare Doina Meiinte 
care, după strălucita victorie 
pe 800 m la Universiadă, și-a 
dat drumul, pur și simplu, și 
iat-o cîștigînd, miercuri seara, 
de o manieră clară, o nouă 
cursă în fața unor adversare 
redutabile. Doina a realizai 
timpul de 1:55,96, iar învinsele 
sale Madeleine Manning 
(S.U.A.) — nu este alta de
cît campioana olimpică de la 
Mexico ! — 1:59,50 și Olga Mi- 
neeva (U.R.S.S.) 1:59,94. Bravo 
Doina Meiinte



In preajma apropiatei săr
bători de la 23 August. am vi
zitat două din marile între
prinderi bucureștene. IREMOAS 
si I.C.T.B. Angajați cu toate 
forțele în îndeplinirea unor 
obiective de producție si a 
unor angaiamente suplimentare 
luate în cinstea marelui eve
niment. oamenii muncii din a- 
ceste unități industriale găsesc 
timp pentru destindere prin 
mișcare, pentru o participare 
intensă la activitatea sportivă 
de masă.

Bucuria mișcării in aer liber
Sportul are prieteni multi si 

statornici la I.R.E.M.O.A.S., o 
știm de mult și o recentă vi
zită la A. S. Urbis ne-a oferit 
noi date despre întrecerile spor
tive de masă ce se desfășoară 
aici. Baza sportivă — cochetă, 
cu terenuri de tenis, handbal, 
volei si fotbal — iti creează la 
prima vedere imaginea unei 
..gospodării aflate permanent în 
așteptarea oaspeților". Si nu 
este o afirmație gratuită. Ni- 
colae Rat, membru al Comite
tului sindical al întreprinderii, 
se dovedește nu numai un bun

PRIETENI DEVOTAT! SPORTULUI
'Urmare din pag. 11

încă un lucru demn de re
ținut : din numărul total al an- 
gaiatilor combinatului, 6—7000 
«înt membri susținători ai aso
ciației. ceea ce confirmă spri
jinul acordat de oamenii mun
cii mișcării sportive, dorința 
lor de a face sport. „Cupa Chi
mistul". arăta ir.g. Adrian Ghi-

C.M. DE
(Urmare din pag. I)

în curînd Începe școala
Cumpărați uniformele școlare necesare copiilor dv. în noul 

an !
A fost pus în vînzare Un sortiment complet de mărimi și 

modele de uniforme pentru toate clasele, pentru pionieri și 
șoimi ai patriei.

Magazinele comerțului de stat vă invită să cumpărați din 
timp uniformele de care vor avea nevoie copiii dv. !

EFICIENȚA LA LOCUL DE MUNCA, 
ENTUZIASM PE TERENURILE DE SPORT

cunoscător al activităților ce se 
desfășoară în asociația sporti
vă. Ne vorbește cu plăcere des
pre cei 80 de participant! la 
campionatul de tenis de cîmn. 
Este îneîntat de dragostea măr
turisită a muncitorilor din în
treprindere pentru sportul cu 
racheta. Aici după-amiezile sint 
deosebit de animate. Terenuri
le bazei găzduiesc numeroase 
întreceri si Ia alte discipline, 
cum ar fi, de pildă, campiona
tele intersecții la volei si fot
bal. In iurul drciit unghiurilor 
de zgură si gazon multi susți
nători, colegi de muncă ai ce
lor aflati în .scenă", semnează 
o permanentă prezentă, bucu
ria si miza jocurilor prinzîn- 
du-i pe toti.

Gimnastica la locul de muncă, 
o problemă ? Nu. Secretarul a- 
sociatiei. Gh. Cioranu, si pro
fesoara Elena Marinescu, direct 
răspunzători de această activi
tate, nu au motive de nemulțu
mire. In secții, instructori vo
luntari execută în pauză. îm
preună cu ceilalți lucrători, 
complexe de exerciții, gimnas
tica devenind pentru ei un a- 
devărat tonifiant. Si cum spor
tul nu se limitează numai la 
competiții, bunii gospodari, 
cum ne spune inimosul admi
nistrator al bazei sportive. FI. 
Catarici, își fac vara sanie Si... 
au în proiect amenajarea cu 
forte proprii a unei săli desti
nate celor care vor să practi
ce atletica grea.

Un mare complex a! sportului 
de masă

— Și la noi sportul de masă 
se află la loc de cinste, ne 

tă. șeful secției mecanice si. 
vicepreședintele asociației, este 
ea însăsi o expresie cit se poa
te de grăitoare a interesului cu 
care este privit sportul, în ge
neral. în cadrul combinatului. 
Pentru că numai un atașament 
sincer fată de ideea de sport 
poate explica masiva participa
re Ia campionatele asociației 
organizate pe ramuri de sport:

CANOTAJ
această ordine la J.O. din 1980) 
cvintetul nostru speră să urce 
De scara valorică a ierarhiei 
mondiale, testele de oină acum 
indicînd constantă în ambiția 
lor de a obține o medalie cit 
mai strălucitoare.

Adriana Chelariu — campi
oană mondială de junioare, a- 
nul acesta, la Pancearevo —va 
evolua în proba de 2 vîsle, 
împreună cu Maria Ciobanu. 
Primul lor mare concurs în e- 
lita senioarelor, în extrem de 
bătăioasele curse în care, de 
cele mai multe ori. experiența 
este hotăritoare. Fără nici o 
înfrîngere în acest sezon nau
tic Rodica Pușcatu si Elena 
Horvat se vor alinia la startul 
curselor de schif 2 rame. Un 
cuplu, bine sincronizat, dornic 
de afirmare.

Echipajele de 4+1 rame și 
8+1 încheie „plutonul" celor șa
se ambarcații românești care 
vor fi prezente la întrecerile 
actualei ediții a campionatelor 
mondiale de canotaj. Camelia 
Diaconeseu si Anisoara Sorohan 
(recentele campioane mondiale

SÎMBĂTA, 22 AUGUST, ora 
16: Steaua — Corvlnul Hune
doara. (Transmisie directă de 
la București; comentator — 
Mircea M. lonescu).

DUMINICA 23 AUGUST, O- 
ra 15,40, în cuprinsul emisiu
nii Telesport : selecțlunl din 
prima zi a finalei „Cupei Eu
ropei" la atletism, de la Za
greb, șl din concursul inter
național de călărie de la 
Aachen (comentator — Cris
tian Topescu).

LUNI 24 AUGUST, ora 15,30, 
in cuprinsul emisiunii Tele

spune Tudor Conțu, președin
tele A. S. Confecția. Da. există 
o veche tradiție și. cum se 
obișnuiește să se spună, din- 
tr-o încăpățînată obișnuință „si
gur la Leu. la APACA se face 
sport". Mărturisire sinceră? Da. 
Căci nînă în ziua vizitei la gi
gantul producător de confecții
I.C.T.B.,  nu știam că femeile 
de aici, mai multe ca oriunde, 
tinere și frumoase, iubesc cu 
atîta pasiune sportul. Da. aces
te femei care intr-un cincinal 
pot îmbrăca peste 150 000 000 
de oameni au timp si de sport. 
Un exemplu. 1200 de muncitoa
re dintr-o secție fac gimnastică 
la locul de muncă. Imagine 
deosebită. Reprize cuprinzînd 
exerciții ușoare la îndemîna 
oricui, le fac pe aceste tinere 
mai proaspete, mai vioaie, gata 
să-si reia munca cu aceeași 
dispoziție cu care au început 
ziua. Se joacă handbal, volei, 
popice cînd se găsește o arenă 
liberă, iar sîmbăta, la munte, 
le vezi cu rucsacul în spate 
pornind pe minunatele cărări 
ale drumeției.

Așadar, tinerii și tinerele din 
aceste două mari întreprinderi 
bucureștene se remarcă deopo
trivă prin hărnicie în producție 
și prin entuziastă participare 
la activitatea sportivă de ma
să. Multi dintre ei se vor găsi 
dealtfel în coloana sportivilor, 
vor păși cu pas vioi si caden
țat la defilarea prilejuită de 
marea sărbătoare a ponorului 
nostru.

Maian FINCU

24 de echipe Ia fotbal, cîte 16 
la volei si handbal, peste o 
sută de jucători la tenis de ma
să si șah. Cifre care vorbesc de 
Ia sine".

Dealtfel. oricine ar vizita 
Combinatul chimic Govora si ar 
sta puțin in mijlocul preocupă
rilor obișnuite ale oamenilor 
săi, ar putea trage, cu ușurin
ță, concluzia că aici, în această 
puternică cetate a industriei 
chimice din tara noastră, spor
tul si mișcarea în aer liber au 
sinceri si devotați prieteni...

de junioare în proba de 2 vîs
le) s-au pregătit. împreună cu 
Violeta Oprea si Ecaterina Dar
ko, pentru proba de 4+1 rame, 
întrecere constant controlată de 
canotoarele din R.D.G., U.R.S.S 
si Polonia. în sfirsit, echipajul 
de 8+1, cu Elena Bondar, Ma 
riana Zaharia. Maria Naghiu 
printre componentele aceste1 
ambarcații. Ca de fiecare dată 
această spectaculoasă probă va 
încheia finalele întrecerilor le 
minine din cadrul campionate
lor mondiale de la o Mtinchen. 
Le va încheia, sperăm. între 
gind bilanțul schifului nostru, 
performantele pe care sportive
le românce sînt hotărîte să le 
obțină la această importantă 
confruntare în care ambiția si 
dorința generală este de a înăl 
ta si mai sus prestigiul cano
tajului românesc.

4* *

ehcll — învingătoare la ultima 
regată de la Lucerna (Sanda 
Tom a nu a evoluat în aoest 
concurs) si Stephanie Foster 
(Noua Zeelandă) — învingătoa
re. anul acesta, în mai multe 
concursuri internaționale. în fi
nală bănuim nu vor lipsi nici 
Sylvia Schwabe (R.D.G.) — 
campioană mondială, anul tre
cut, la junioare, nici Antonina 
Mahina (U.R.S.S.)' — în cazul 
cînd vicecampioana olimpică nu 
va evolua într-o altă ambarca- 
tie. Aceasta ar fi. în mare, 
„avancronica" mult așteptatei 
probe de simplu, în care San
da Toma — cu voința si talen
tul ei de excepție în arta vîs- 
lituluj — va căuta să demons
treze că rămîne sprintera nr. 1
• schitului mondial.

Lotul reprezentativ al cano
tajului nostru feminin pleacă 
spre Munchen luni. Ceremonia 
de inaugurare a C.M. va avea 
Joc miercuri, iar a doua zi — 
primele starturi în seriile, pli
ne de neprevăzut, ale întrece
rilor eliminatorii. Printre echi
pajele de 4+1 vîsle se va afla 
ci cel al tării noastre. „Școala 
de la Snagov", condusă cu au
toritate si competentă de antre
norul emerit Victor Mocianî, 
aliniază în această probă patru 
finaliste la J.O. de la Moscova. 
O echipă puternică, tînără, valo
roasă, alcătuită din Olga Bular- 
4a și Valeria Roșca-Răcilă (me
daliate cu bronz în proba de 2 
vîsle Ia C.M. de la Bled si la 
ultima ediție a J.O.), Sofia 
Banovici si Aneta Mihaly (lo
cul 4 în finala de 4+1 vîsle a
J.O. de la Krîlatskoe). Ca „plus" 
— Ecaterina Oancia. în con
fruntarea cu nuternioele echi
paje din R. D. Germană, 
U.R.S.S. si Bulgaria (clasate în

Așadar, întrecerile feminine 
ale C.M. de la Munchen încep 
joi 27 augusf, cu seriile elimi
natorii. Vineri si sîmbătă du
pă -amiază sînt programate re
calificările si semifinalele, iar 
duminică, de la ora 14. — fi
nalele mici si mari. Băieții vor 
intra în concurs miercuri 2 
septembrie.

PE MICUL ECRAN Înaintea cm. de lupte greco-romane
sport > selecțiuni din ziua a 
Il-a a finalei „Cupei Euro
pei" la atletism și rezumatul 
meciului Cehoslovacia — Se
lecționata Europei, de la 
Praga (Comentator — Cris
tian Topescu).

MIERCURI 26 AUGUST, O- 
ra 19,30 : fotbal, Lokomotive 
Leipzig — Politehnica Timi
șoara ; repriza a n-a a me
ciului retur din „Cupa Cupe
lor" (Transmisie directă de la 
Leipzig, comentator — Sorin 
Satmari).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAlA
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO“ DIN 14 AUGUST 1981. 
Categoria 1 : 2 variante 25% au
toturism „Dacia 1300“ ; categoria 
2 : 6 variante 25% a 14.915 lei ; 
categoria 3 : 21,75 a 4.114 lei ; ca
tegoria 4 : 23,25 a 3.849 lei.; ca
tegoria 5 : 192,75 a 464 lei ; ca
tegoria 6 : 310 a 289 lei ; catego
ria X : 1.791,50 a 100 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 395.744 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1, jucate pe variante 25% 
au fost obținute de : MOTOTOLEA 
GEORGICA din Brăila și DRAG- 
NEA NICOLAE din Iași.

O PRONOSTICURI... După cum 
se știe, la concursul Pronosport 
de duminica trecută, axat pe pri

D'Jpă Bale

PROGi

0 invitație adresată tineretului din Capitală, In aceste zile

însorite de vacanță:

I “•HI

La Lacul Tei, numeroase amenajări sportive 
stau la dispoziția amatorilor

Abia am intrat pe porțile 
„Student-dub"-ului și iată că 
ni se oferă, o frumoasă sur
priză : Teodor Cristea, anul II 
Construcții, ne invită să vizio
năm — in premieră — filmul 
pe care l-a realizat cu prile
jul Carnavalului Universiadei, 
găzduit de Complexul cultural- 
sportiv studențesc de la Laicul 
Tei ; 15 minute de peliculă, cu 
imagini vii, surprinse din un
ghiuri cit mai diverse, care 
reconstituie poate cea mai pli
nă de semnificații pagină a 
marii competiții a reprezentan
ților tineretului studios din lu
mea întreagă. O pagină a prie
teniei sincere statornicită, prin 
sport. între mulți dintre ei...

...Frietenii se leagă și acum, 
la „Student club" — acolo unde 
zilnic numărul celor care fac 
popas trece de 5 000. Iar în zi
lele dc duminică cifra se tri
plează ! Nu trebuie să vă mire, 
pentru că acest complex, care 
se întinde pe mai bine de 17 
hectare (din care 30 000 metri 
oatrați de plajă), poate găzdui 
— cum ne-au demonstrat gaz
dele — pînă la 20 000 de tineri 
iubitori de apă și soare, dor
nici să facă sport, să asculte 
muzică, să danseze sau să ci
tească, să picteze sau, pur și 
simplu, să viseze. Să viseze cu 
ochii descliiși ; adică să vadă 
tot ce se realizează atit de fru
mos și de măreț în patria 
noastră !

Așadar, posibilități de petre
cere a timpului liber, în aces
te zile însorite de vacanță, pen
tru toate gusturile. De bună 
seamă că cei mai mulți pre
feră activitățile sportive. Aula 
dispoziție un evantai larg de 
modalități. Viitorii economiști 
Radu Marian si Doru Dinu în
cing deseori însuflețite meciuri 
de- tenis de masă. Nu sînt sin
gurii. Mesele domină zona cen
trală a complexului, un dub 
spațios le stă la îndemînă, pre
cum și citeva terase. Șahiștii 
dispun și ei de un club cu 20 
de mese și ad-hoc, peste tot, 
în complex, sînt posibilități 
pentru a organiza întreceri la 
acest joc al minții, prezent

(Urmare din pag. I)

botaru, V. Andrei, C. Alexan
dru etc. Cum se explică *

— Sportivii noștri au avut în 
anul 1981 un foarte Încărcat 
program competițional : cam
pionatele europene din primă
vară, o mulțime de alte turnee 
internaționale și, principalul 
nostru obiectiv din acest an, 
Universiada, întrecere pentru 
care întregul lot s-a mobilizat

ma etapă a campionatului divi
zionar B de fotbal, s-au înregis
trat succese remarcabile, dintre 
care se detașează cel realizat de 
loan Mărcuș din Timișoara : 
fiind singurul care a reușit să 
indice pronosticuri exacte la toate 
partidele, el a obținut (pe o va
riantă combinată achitată 25%) 
un autoturism „Dacia 1300“ la 
categoria I și o suită de premii 
în bani la celelalte categorii. 
Concursul de la sfîrșitul acestei 
săptămîni cuprinde, de asemenea, 
rțumai meciuri din campionatul 
diviziei secunde, beneficiind tot
odată de un report de peste 
40.000 lei la categoria I. Redăm 
pronosticurile făcute de Cornel 

permanent intre preocupările 
vizitatorilor. Iiămînînd în do
meniul sporturilor individuale 
să mai amintim de- tenis, cu 
nu mai puțin de 24 de tere
nuri (!) răspindite în diferite 
zone ale complexului. Pentru 
amatorii de înot stau la dis
poziție patru bazine (diferen 
țiate ca mărime și adindme, 
iar pentru cei ce vor să se 
avinte pe apele lacului — „cu
rat ca lacrima !“, cum remarca 
Bogdan Velcescu, anul II Elec
tronică, unul dintre participan- 
ții la regatele care se organi
zează curent la Tei — peste 
240 de ambarcațiuni, de la „u- 
niversale" la caiace, canoe și 
schif-uri. La concurență, tine
rii- iubitori ai sporturilor de 
echipă, studenti de la Politeh
nică. Construcții, Agronomie, 
Medicină etc., dispută partide 
aprige de volei și baschet, fot
bal, oină, handbal și chiar 
rugby.

Arena de popice (cu 4 piste) 
concentrează atenția a zeci și 
sute de tineri. Sînt studenți, 
dar și elevi, precum și mun
citori de la întreprinderile din 
vecinătate.

Dar, indiferent de preferințe, 
tinerii care vin la „Student- 
parc" găsesc, în egală măsură, 
înțelegere din partea conduce
rii complexului (dealtfel tova
rășii Eugen Ioncscu și Ion Ște- 
fănescu sînt permanent în mij
locul lor. notîndu-și toate su
gestiile legate de programul ac
tivităților desfășurate acolo), a 
responsabilului comisiei spor
tive. asistentul Ion Lador sau 
a celorlalți activiști cu atribu
ții în acest domeniu (Ion Spi
ță și Avram Rădulescu). Pen
tru că așa cum ni s-a dat să 
înțelegem „totul este ca tine
rii care vin la noi să se simtă 
bine, să guste din plin bucu
riile vacanței"/

Și spre a , vă convinge că 
între vorbe și fapte există o 
legătură indisolubilă, dați curs 
invitației : „Vă așteptăm zilnic 
la Student-club !"...

Tiberiu STAMA

în Grecia, ) 
in Bulgaria, h 
lecționate de c 
tiv, de junior 
campionatele b 
chet. Prezent 
ceri in calitate 
manent al E 
baschet, prof, 
secretar respoi 
a avut posibil 
rească evoluțl 
tineri bascheți 
gă concluzii u 
rul acestui jo. 
noastră.

— Nivelul 1 
niado'or a fost 
loros, mai cu 
a precizat pr 
refer cu pre 
zentativele Iu 
toarc ale 
înalți, bine 
atleți, toii avi 
nă și chiar f 
tivii iugoslavi 
— la o vîrsti 
trebuie practii 
dern bazat r 
simplitate șl 
ți tini

— în aceste 
că aprecierea 
echipelor țări 
făcută în prin 
parație cu f< 
ve.

— Bineînțel 
ceput doresc 
beneficiind di 
foarte scurtă 
neavind expe 
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la maximum, a depus eforturi 
extrem de mari atit în timpul 
pregătirilor, cit mai cu seamă 
pe saltelele de concurs. Rezul
tatele, cred, confirmă faptul 
că s-a muncit mult și cu con
știinciozitate. Acest mare vo
lum de muncă i-a făcut pe 
mulți dintre sportivi să plaseze 
pe plan secundar unele proble
me familiale, de învățătură etc., 
de care trebuie să ținem sea
ma. Așa se explică faptul că

Simionescu, antrenor federal zo
nal : J. C.S.M. Suceava — F.C.M. 
Brăila 1,X ; II. C.S.U. Galați — 
Viit. Gheorgheni X ; ni. C.S.M. 
Sf. Gh. — Unirea Focșani X,2 ; 
IV. Viitorul Vaslui — Gloria Bu
zău 1 ; V. I.M.U. Medgidia — 
Constr. Iași 1 ; VI. Petrolul — 
Flacăra Moreni 1 ; VII. Tracto
rul Bv. — Automatica Buc. 1 ; 
VIII. Rulmentul — Mecanică fină 
1,X ; IX. Pandurii Tg. J. — Ra
pid Buc. 1,X,2 ; X. Chimica Trn.— 
I.C.I.M. Bv. 1 ; XI. F.C. Bihor — 
C.F.R. Cluj-N. 1,X ; XII. C.F.R. 
Tim. — Strungul Arad 1 ; XIII. 
F.C.M. Reșița — înfrățirea 1.

© TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO DE ASTAZI, 21 august 
1981, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 16,05.
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SUI! ACCELERAT! I
Dupâ avantajul obținut de Politehnica ia Timișoara

SEMNAL '—
OFSAIDUL ÎNTINDE CAPCANE 
Șl ÎN CALEA... ARBITRILOR
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iez că, 
erioadă 
tire și 
ilor in- 
luniorii 
o cui 3 
imnor-

țări care s-au îmbunătățit 
măsura susținerii meciurilor. 
Singurul care poate fi promo
vai in Iotul de seniori este So
rin Ardelean : cu perspective 
s-au arătat a fi Gabriel Sarlă, 
Dan Dumitru, Bogdan Bărbu- 
lescu și Andrei Popovici; cu 
posibilități, dar prezentați la 
lot sub nivelul capacit&tii lor : 
Adrian Flaundra, Ilie Bădălu- 
tă, Viorcl Constantin si Mihai 
Băibuiescn. La ambele loturi 
a fost vădit că s-au realizai 
progrese în privința taliei și 
gabaritului, față de generațiile 
trecute, dar nu in măsură su
ficientă pentru a se atinge ni
velul cerințelor marilor perfor
mante. Referindu-mă Ia Jucă
torii noștri cu talia înaltă, tre
buie să spun că nivelul tehnic 
și pregătirea lor atletică sini 
mai scăzute decît ale baschet- 
baiisiilor iugoslavi. In plus, u- 
nii jucători (ii vizez și pe cei 
eu talie medic) nu respectă În
totdeauna indicațiile antrenori
lor, manifestă individualism, se 
pripesc in execuția aruncărilor 
la coș, sînt deficitari Ia recu
perări și la fructificarea arun
cărilor libere. în mod cert, an
trenorii jucătorilor loturilor re
prezentative, in primul rind, 
dar și toți ceilalți care pregă
tesc echipe de juniori, au da
toria să insiste asupra sporirii 
volumului și îmbunătățirii ca
lității antrenamentelor, în sco
pul instruirii și promovării u- 
nor baschelbaliști valoroși, am
bițioși, capabili să contribuie Ia 
ridicarea performanțelor repre
zentativelor tării noastre. (D. 
STĂNCULESCU).
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I" Ia tenis pentru juniori I
I

riMELE MECIURI
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nescu. Moroșan — Dumitrescu, 
Nicolae 3—6, 6—2, 6-^3.“Băieți, 
cat. 17—18 ani : Hnat. loan — 
Filip. Coșara 6—1. 6—0. Chiru, 
Caragată — Donisan. Indoleanu 
6—2, 6—0. Toma, Biciușca — 
Pop, Iacob-6—1, 7—5. Constan- 
tinescu. Sovar — Mihal, Covaci 
6—3. 3—6. 7—5. Concursul se 
încheie vineri seara. (Ilie GIII- 
SA — corcsp.).
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MIERCURI, IN CAPITALA,

UN AL TREILEA GOL, LA LEIPZIG9

POATE DECIDE
Deși au cîștigat meciul-tur 

cu Lokomotive Leizig la două 
goluri diferență, după med în 
cabina jucătorilor timișoreni 
stăruia o atmosferă de reproș 
pentru dimensiunea 
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DE VERIFICARE INTRE LOTUL

mă-

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea acțiunilor din această 
toamnă, loîul „Bl și cel de ti
neret vor susține, miercuri 26 
august, un meci de verificare. 
După cum se știe, lotul de ti
neret va întîlni. la 22 septem
brie, selecționata similară a 
Ungariei. în cadrul campiona
tului european în același timp, 
lotul „B‘‘ urmărește menținerea 
snei forme sportive corespun
zătoare, unii din componenții 
lui, fiind susceptibili să între
gească, la nevoie, rîndurile pri
mei reprezentative. Pentru a-se 

lot. 
:um 
șu
tind 
tele 

că 
cu 

în-

DIN FOTBALUL

lori

ÎN TURNEUL de la Jakarta, 
echipa Bulgariei a învins cu 
2—1 (1—0) selecționata Indo
neziei. In urma acestei victo
rii, fotbaliști bulgari s-au ca
lificat pentru semifinale.

COMPETIȚIA de la Toronto 
a fost cîștigată de Benfica Li
sabona. în finală, fotbaliștii 
portughezi au învins cu 1—0 
echipa Leeds United. Unicul 
punct a fost marcat de Nene 
dintr-o lovitură de la 11 m.

LA MADRID, echipa locală 
Atletico a învins cu 2—1 (1—0) 
Pe F. C. Liverpool, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

LA RUSE s-a disputat a 
doua întîlnire dintre echipele 
Dunav Ruse și Omonia (Gre
cia). Partida s-a încheiat ia e- 
galitate : 2—2 (1—1).

U.R.S.S. (etapa a ?5-a) : Cer- 
nomoret Odessa — Dinamo 
Kiev 1—3 ; Kairat Alma Ata — 
Dinamo Tbilisi 1—3 ; Dinamo 
Moscova — Dinamo Minsk 
0—0; Șahlior Donețk—Ț.S.K.A.

CALIFICAREA
ță de care antrenorul Pigulea 
s-a temut, exprimindu-și, de
altfel, public această obsesie. 
Această carență nu a putut fi 
corectată pe o distanță de timp 
neînsemnată și iată cum Loko
motive Leipzig a scăpat ieftin, 
deși n-a arătat alte calități deo
sebite, în afara unei exemplare 
pregătiri fizice. Totuși, ..Poli*

ft ftx-.

Nedelcu, care a produs deseori panică in careul advers, într-o 
Foto : Branco VUIN — Timișoara

Judecind după modul In 
care cavalerii fluierului si-au 
făcut datoria în primele două 
etape ale Diviziei „A“, se 
poate afirma că ei au luat 
un start bun în noua ediție; 
dovadă, în acest sens, si no
tațiile observatorilor federali, 
ale cronicarilor de specialita
te, ultimii acordindu-le nu 
mai puțin de nouă note de 8 
>1 șapte de 8...

...Spre aceste frumoase a- 
precieri se îndrepta, sîmbătă. 
Si arbitrul Mihai Adam, care 
oficia ca „central" la meciul 
Dinamo — A.s.A. Tg. Mures. 
Atent si mobil, clujeanul se 
remarca prin decizii corecte, 
ajutat fiind si de cei doi tu- 
Sleri. A venit însă minutul 
57 al meciului și o fază la 
poarta lui Biro II s-a înche
iat cu un gol regulamentar 
Înscris de Dudu Georgescu, 
care, din interiorul careului, 
lateral dreapta, a șutat fără 
speranțe pentru portarul oas
peților. Pe moment, se pare, 
n-au fost dubii asupra golu
lui nici pentru arbitrul de 
centru, dar, la semnalizarea 
ezitantă a tușierului A. Hîrța, 
el s-a răzgindit — altfel nu 
ne explicăm întîrzierea (după 
îmbrățișările cu care dinamo- 
vistii l-au gratulat pe auto
rul golului), cu care a fluie
rat o poziție de afară din joc 
la Orac, aflat la cițiva metri 
buni, lateral stingă, de Dudu 
Georgescu. N-a trecut multă 
vreme și, în min. 65, la un 
nou atac al dinamovistilor, a 
fost rîndul lui Dragnea — 
servit impecabil de un AD
VERSAR — să trimită alo- 
nul în plasă. Fază clară pen
tru absolut toată lumea, in
clusiv pentru tușierul din 
Gherla, A. Hîrța, care nu a 
mai ridicat steagul, mal puțin 
pentru M. Adam care nu a 
validat golul. Să nu-și fi 
amintit, oare, pe moment, ar

bitrul central unul din cele 
patru paragrafe (c.) — „da
că mingea a fost atinsă sau 
jucată ultima oară de un ad
versar" — care-1 EXCEPTEA
ZĂ pe un jucător de la po
ziția de afară din joc 7 Tot 
ce este posibil. Cert este că. 
sub povara celor două decizii, 
Mihai Adam n-a mai fost
ei, comițînd destule erori, 
unele dintre ele defavorizînd 
limpede — în compensație 7 
— formația oaspete. Prima șl 
cea mai flagrantă : n-a sanc
ționat un atît de vizibil fault 
în atac comis de Augustin 
asupra lui Dulău, încît mure
șeanul, cu toate îngrijirile me
dicale, s-a văzut nevoit să 
părăsească terenul pe targă. 
Ultima dintre aceste greșeli : 
a scurtat timpul de joc cu 
cea. 2 minute, întrucît echi
pa oaspete, ajungînd la sco
rul de 2—3 (de la 0—3 !) forța 
egalarea. Un lanț al erorilor 
cu prima verigă în modul de
fectuos de tratare a celor 
două situații (este drept mal 
rare pe parcursul unul joc), 
referitoare la art. 11. Greșe
lile săvîrșite, sîmbătă, de M. 
Adam — altfel un arbitru, 
trebuie spus, exemplu de co
rectitudine. dar insuficient de 
experimentat, să însemne un 
preaviz și pentru ceilalți ar
bitri. OFSAIDUL, cu ale lui 
capcane pe care, cum se ve
de, le așează și în calea... 
arbitrilor, este unul din arti
colele cele mai pretențioase 
ale regulamentului, cu impli
cații majore în stabilirea sco
rurilor- fir—e. Cu atît mai 
mult se cuvine, deci, ca el 
^ă fie însușit și aplicat în 
litera și spiritul lui. Nu nu
mai teoretic, cu prilejul
cursurilor de perfecționare,
ci, mai ales, practic, pe drep
tunghiul gazonului.

bheorghe NICOLAESCU

atitudine caracteristică
parteneră supraaprcciată 
țial putea fi învinsă la un 
mai confortabil, scor care să 
transforme speranța calificării, 
într-o adevărată certitudine 
Nu s-ar putea spune că .,Poli“ 
n-a jucat bine această Dartidă. 
S-a descotorosit destul de repe
de de marcajul sever aplicat 
de adversară și a știut să scoa
tă din_dispozitiv, prin combi
nații subtile, masiva apărare a 
lui Lokomotive. Posibilitățile ei 
de gol au fost pe măsura su
periorității valorice, cel puțin 
3—i ocazii de a marca (față 
de nici una a oaspeților), spri
jinind această afirmație. S-a 
repetat, în acest sens, povestea 
din meciul cu Sportul studen
țesc. jucat cu trei zile înainte 
în care imprecizia la finalizare 
a amenințat victoria la limită 
obținută de timișoreni, deficien-

0 ATRACTIVA PARTIDA

ini- 
scor

„D" ȘI LOTUL DE TINERET
ceasta acțiune au fost convocați 
următorii jucători : LOTUL
„B“ : Toma și Ducadam — 
portari ; M. Marian, Cazan, Ior- 
gulescu, FI. Marin, Fodor și 
Pitaru — fundași : Petcu. Va- 
manu, O. lonescu și Chihaia — 
mijlocași ; Greaca, M. Sandu, 
A. lonescu, Văetuș si Gingu — 
înaintași. LOTUL DE TINE
RET : Alexa și Nițu — por
tari : Vlad. Iovan, C. Solomon, 
Andone, Rednie și Matei — 
fundași ; I. Mureșan, Klein și 
Suciu — mijlocași : Soiman, 
Turcu, Gabor și Geolgău — 
înaintași.

are și o circumstanță atenuan
tă : dereglarea formulei de e- 
chipă după accidentarea lui Păi- 
tinișan, Șerbănoiu. activ în n- 
fensivă prima repriză, fiind ne ■ 
voit să se retragă pe post de 
„libero".

în perspectiva meciului retur 
(șj a deznodăfnîntului final a 
acestui barai) șansele timișore
nilor ni se par intacte dacă vor 
ști, bineînțeles, să-și valorifice 
superioritatea tehnică, sponta
neitatea și registrul tactic mai 
bogat, pe care ni se pare că-1 
dețin, în fața unei echipe care 
va ataca cu mare vigoare pe 
toată durata partidei. După 
meci, antrenorul Marcel Pigu- 
lea vorbea dc posibilitatea în
scrierii unui gol la Leipzig, 
ceea ce înseamnă că „Poli“ nu 
va îmbrățișa deliberat defensi
va. în ceea ce le privește pe 
viitoarele gazde, antrenorul lor 
Harro Miller declara la sfîrșitul 
Intilnirii : „Ne-am propus un 
1—2 Ia Timișoara, dar nu l-an> 
realizat. De fapt, am plătit in
capacitatea de a-1 anihila 
Nedelcu, împotriva căruia am 
dictat măsuri speciale, fără să 
poală fi și îndeplinite".

Golul care a plutit la Timi
șoara în ultimele 62 de minute 
deasupra porții lui Miiller va 
cădea tocmai la Leipzig ? Da
toria atacului timișorean s-ar 
Stinge complet. în aceste con
diții.

pe

Ion CUPEN

12 PUNCTE DIN
Un start nu prea fericit 

pentru noile promovate. Pen
tru că, în două etape, F.C. 
Constanța, C.S. Tîrgoviște și 
U.T.A. n-au realizat decît 4 
(patru !) puncte din 12 posibile 
și un golaveraj „semnifica
tiv" : 5—12 ! In divizia secun
dă lucrurile au stat mult mai 
rău. Dintre cele 12 promova
te, 7 (șapte !) au pierdut pe 
teren propriu, numai trei for
mații (Energia Slatina, Some
șul Satu Mare și Minerul Ilba 
Seini) cunoscînd victoria în 
prima rundă. Acest „bilanț" 
de... început vine și sublinia
ză că între eșaloanele respec
tive există, totuși, o diferen-, 
ță de valoare, chiar dacă ex
cepțiile confirmă regula și 
în acest sens. Acest eșec ta 
grup (11 puncte realizate 
din.. 36 posibile !) relevă, 
însă, și un alt aspect al pro
blemei. Este vorba despre 
condiția morală a noilor pro
movate, capitol la care multe 
formații sînt descoperite. E- 
xemplul Minerului Ilba Seini 
care a învins o ex-divizio
nară „A“ (Olimpia Satu 
Mare) ni se pare sugestiv, el 
spunînd că, acolo,/ unde nu 
există complexe, acolo, unde 
tinerețea fizică se dublează 
de o maturitate în gîndire, 
pragul dintre cele două divi
zii poate fi sărit. Dar cine să 
facă această pregătire com
pletă, în care cea psihică nu 
este ignorată T S-a vînturat 
© vreme ideea psihologilor 
necesari echipelor de fotbal. 
Idee cu conținut, firește, însă 
inoperantă, pentru simplul 
motiv că psihologia sportivă 
presupune o anumită specia-

36 POSIBILE !
Uzare, cere timp și, mai ales, 
oameni cu tragere de inimă 
pentru fotbal. Și, cum aceas
tă problemă rămîne deschisă 
pentru echipele de vîrf, e 
logic ca, în cazul unor for
mații mai mici, să căutăm o 
altă rezolvare. De aceea, cre
dem că pregătirea psihologică 
la echipele nou intrate în 
„cursa" unor eșaloane supe
rioare trebuie să o facă ju
cătorii, antrenorii, conducăto
rii de cluburi și asociații și, 
nu în ultimă instanță, supor
terii. Dar nu prin lozinci care 
se vor fără replică („Ii luăm 
pe sus 1", „Nu suflă în fața 
noasțră „O să ne ajute și 
arbitrul, că sîntem la început 
de drum !" etc., etc.), ci prin 
motivații serioase, logice, ta 
cunoștință de cauză, prin 
menținerea echilibrului tatre 
optimismul și scepticismul e- 
xagerate, prin mobilizare to
tală, prin dăruire și lucidi
tate. Care motivații se pot 
realiza numai printr-o cu
noaștere exactă a adversaru
lui și a propriilor oameni. Si
gur, orice debut are o încăr
cătură emoțională aparte. 
Startul ratat al noilor promo
vate le obligă însă la o au- 
todepășire morală. Pentru a 
dovedi că Valoarea și numai 
ea a triumfat în lupta din 
serii. Cu alte cuvinte, se cere 
un nou start pentru promo
vate. Punctul scos, la Bucu
rești, de „copiii mării", poate 
fi un stimul pentru echipele 
care și-au depășit condiția 
numai pe hîrtie, în clasamen
tul noilor (pentru ele) divi
zii...

Mircea M. IONESCU

Din problemele „schimbului de miine“

ANTRENORUL BĂCĂUAN PETRE GAVRILESCU Șl CiTEVA
DIN „SECRETELE" SUCCESELOR SALE PROFESIONALE

INTERNAȚIONAL
Moscova 2—1. Clasament : 1.
Dinamo Kiev — 40 puncte (23 
jocuri), 2. Spartak Moscova — 
35 puncte ; 3. Dinamo Tbilisi 
— 31 puncte.

POLONIA (etapa a 2-a) : 
Gornik Zabrze — Widzew 
Lodz 4—0 : Legia Varșovia — 
Gwardia Varșovia 2—2 ; Motor 
Lublin — Lech Poznan 0—2 ; 
Stal Mielec — Ruch Chorzow 
1—1. Clasament: 1. 
nan — 4 puncte ;
Zabrze — 3 p ; 3. 
covia — 3 p.

Lech Poz-
2. Gomik 

Wisla Cra-

OLANDA (clapa 
P.S.V. Eindhoven — 
trecht 3—1 ; Ajax Amsterdam 
— Feyenoord Rotterdam 1—1 ; 
Sparta Rotterdam — AZ ’67 
Alkmaar 2—2. Clasament : 1.
P.S.V. Eindhoven — 4 puncte j 
2. Ajax — 3 p ; 3. AZ
Alkmaar — 3 p.

a 2-a) : 
F. C. 'U-

’67

An-
Lo- 

keren — Waregeri î—1 ; . Lierse 
— La Gantoise 3—1 ; Standard 
Liege — Cercles Bruges 2—2.

BELGIA (prima etapă) : 
derlecht — Antwerp 1—1 ;

Antrenorul . băcăuan Petre Ga- 
vrilescu este — alături de cole
gul său Constantin Radu — unul 
din pilonii de bază ai centrului 
de copii și juniori de la Sport 
club, unde lucrează, cu pasiune, 
competență și mult sîrg, chiar 
de la data înființării acestuia : 
1 martie 1968. Prin „mina" lui 
„nea Petrică" — așa cum i se 
spune în mod obișnuit, formula 
aceasta subînțelegind, în egală 
măsură, afecțiune și respect 
i_ 1_______ „___ - -«•
fiecare dintre ei învățînd 
ceva din tainele fotbalului, 
la „meseriașul" îndrăgostit

au trecut generații de jucători, ... • - cîte 
de 

_ „_______T__ _____ ___ de
munca sa și generos cu ucenicii 
de toate vîrstele. Și dacă Sport 
club se poate mîndri în momen
tul de față că este singura echi
pă din campionatul primei divi
zii fără jucători de import, cu 
toții băcăuani, fără îndoială că 
un mare merit revine și antreno
rului Petre Gavrilescu, prezent și 
el, cu cîte ceva, în reușitele de azi 
ale lui Ursachi, Chitaru, I. So
lomon, Cărpuci sau Andrieș și 
cu siguranță în reușitele de 
mîine ale mai tinerilor Iliuță, 
Arvinte, Iancu sau Vădana. 
„N-am considerat niciodată acti
vitatea de instruire și educație a 
copiilor o „muncă de jos“, spu
ne, ori de cîte ori are ocazia, 
antrenorul Petre Gavrilescu. Și 
poate că și în această afirmației 
plină de adevăr, se ascunde unul 
clin marile secrete ale succeselor 
sale profesionale. Secrete, vorba 
vine, pentru că e greu de dat

rețete în munca de formare a 
schimbului de mîine. Deși ești 
obligat, pe de altă parte, să ții 
seama de o serie de principii, 
de niște lucruri simple pînă la 
urmă, pe care însăși practica ți 
le oferă și ți le impune. Și dacă 
ai să-1 întrebi pe „nea Petrică" 
In ce constau aceste lucruri sim
ple, el are să ți le spună fără 
ezitare, dar voit parcă nu într-o 
ordine anumită, pentru ca să nu 
pară cumva desprinse dintr-o 
carte. • înainte de orice, un an
trenor care lucrează cu copiii 
trebuie să-i iubească, să aibă 
permanent grijă de ei. Altfel nu 
realizează nimic. • La copii și 
juniori munca e cu ziua nu cu 
ora, iar programul ți-1 faci, ca 
antrenor, după timpul lor liber ; 
dacă vrei să ai rezultate. • In 
antrenament să cauți să perfec
ționezi tot ce are copilul mai bun. 
Dacă acesta este stîngaci, pune-1 
să lucreze cu stîngul pînă atinge 
măiestria. Nu-1 forța să facă și 
cu dreptul același lucru, dacă nu 
are îndemînarea necesară. Cele
brul italian Mario Corso avea, 
cum se spune, numai un picior, 
stîngul, dar juca cu el mai bine 
decît alții cu amîndouă. 0 Nu 
trebuie pierdut timpul lucrînd cu 
toată lumea7 în mod egal. Vîrfu- 
rilor dintr-o generație este bine 
să li se acorde mai mult timp 
și mai multă, atenție. 9 Fiecare 
copil să aibă mingea lui. în fe
lul acesta durata pregătirii crește 
și apare ca o compensație față 
de vremurile copilăriei noastre 
cînd aveam . timp berechet, dar

numai o singură minge. • La 
selecție să ‘ 1 ”
vină copiii 
să-i mai și 
Pentru că 
rămîn, din 
este nevoie ___ ...
Fotbalul este un joc, nu o joa
că. Asta înseamnă că de mici 
jucătorii trebuie învățați să lup
te pentru victorie • Promovarea 
să se tacă în raport de vîrsta 
fiziologică, nu cea cronologică. 
Chitaru, de pildă, a debutat la 
mai puțin 15 ani în prima di
vizie, pentru că dezvoltarea lui 
fizică și sportivă îi dădeau acest 
drept, p In sfîrșit, de o mare 
importanță este legătura perma
nentă a antrenorului cu familia 
copilului și cu școala unde în
vață. Grija și dragostea pentru 
copii trebuie să meargă mină-n 
mină cu controlul. Altfel pot a- 
părea surprize neplăcute și... re
buturi.

Nu știm dacă, în scurta 
confesiune, antrenorul Petre 
vrilescu a spus prea multe 
tățl. Cert, și important în 
lași timp; este că la Sport

nu aștepți numai să 
singuri, ci să te duci 
cauți pe cei talentați. 
mulți dintre aceștia 
timiditate, ascunși și 
să fie descoperiți •

sa 
Ga- 

nou- 
ace- 

.......... jr7 ___ _ club 
aceste lucruri au fost puse și în 
practică. Acesta este și meritul 
conducerii clubului. Iar roadele 
unei astfel de orientări nu au 
întârziat să apară. Și vor conti
nua să se vadă, cu siguranță și 
de aici înainte, în folosul 
colectiv harnic și devotat 
de performanță, în folosul 
balului.

unui 
ideii 
fot-

I. MIHAI



MIRCEA ROMAȘCANU A CUCERIT Spartachiada de vară a armatelor prietene

„CUPA VOINȚA" LA CICLISM
Ultima etapă i-a revenit la sprint cubanezului Ruben Campanloll

PLOIEȘTI. 20 (prin telefon). 
Sub un cer plumburiu și pe o 
temperatură plăcută s-a dat 
startul joi dimineață, din ora
șul Mizil, in ultima etapă (a 
5-a) a cursei internaționale de 
ciclism „Cupa Voința" După 
151 km de rulaj pe ruta Mizil
— Buzău — Măgura — Ciuta
— Cislău — Vălenii de Munte
— Ploiești, victoria în etapă, i-a 
revenit lui Ruben Campanioli 
(Cuba), iar Mircea Romașcanu 
(Dinamo) a fost declarat cîști- 
gătorul competiției, el reușind 
performanța de a se menține și 
după această secvență a cursei 
pe primul loc în clasamentul 
general al întrecerii. Romașca- 
nu este la a doua sa victorie 
în „Cupa Voința" (prima oară 
In anul 1976) și pentru noul său 
succes merită felicitări. Iată 
acum cîteva aspecte din desfă
șurarea etapei care a pus punct 
final ediției jubiliare — a 25-a
— a competiției.

De la bun început ținem să 
subliniem că. spre deosebire de 
alte numeroase competiții ci
cliste. această ultimă alergare 
nu a mai fost o „promenadă" 
în care aproape fiecare compe
titor să se declare prematur 
mulțumit cu locul ocupat In 
clasamentul general pînă In 
acel moment. Așa se explică 
faptul că am asistat la o etapă 
agitată, cu ruperi, regrupări, cu 
numeroase tentative de evada
re.

Sprintul de Ia Buzău (unde 
cicliștilor li s-a făcut o primire 
frumoasă) a fost ciștigat de

Campionatul european de zbor cu motor (acrobație)

DISPUTE ECHILIBRATE
ÎN CEL DE-AL DOILEA PROGRAM

PUNITZ. 20 (prin telefon). 
Cel de al doilea program, fi
guri libere din cadrul campio
natului european de zbor cu 
motor (acrobație) a prilejuit În
treceri foarte disputate, in lup
ta pentru întiietate fiind anga
jat, alături de sportivii sovie
tici Smolin și Frolov, vest-ger- 
manul Slroesscnreiter. Concu- 
renții români au evoluat in 
nota lor obișnuită. Mihai Albu, 
primul clasat dintre ei (locul 
13), fiind defavorizat de vîntul 
lateral. în rafale, din timpul 
execuției.

în întrecerea feminină, la fel 
ca si la primul program, repre
zentantele Uniunii Sovietice 
(Nemkova. Jaikova, Makaga- 
nova) și-au adjudecat primele 
trei locuri, fiind urmate de Ni
na Ioniță, care a avut o bună 
prestație.

Clasamentul programului li
ber: feminin: 1. Liubova Nem
kova (U.R.S.S.) 5869,9 p, 2. Va
lentina Jaikova (U.R.S.S.) 5756,0 
p, 3. Halida Makaganova 
(U.R.S.S.) 5687,4 p. 4. Nina ÎO- 
niță (România) 5335,0... 7. Emi
lia Pop 5015,7 p. 3. Maria Șll- 
lean 4809,0 p. Masculin: 1. V. 
Smolin (U R.S.S.) 6203,0 p, 2.

CATEGORIILE DE GREUTATE
Cristian Graur, București, str. Palisandrului nr. 55, sect

1: ...vreau să știu care sint 
de greutate în boxul amator 
tind, in căzui acestuia din 
ciudate !..

Din motive de echilibra
re a torțelor combatanților 
aflați între corzile ringului, 
deci din rațiuni de etică 
sportivă, în boxul amator 
concurenții sînt împărțiți în 
12 categorii de greutate, in 
cșa fel incit diferența dintre 
un computer și altul să nu 
fie mai mare de 3—4 kg la 
pugiliștii mai mici și de 
5—6 kg la cei mai volumi- 
noșL (Excepție fac firește 
„Rimele două categorii, cele 
mari, în cadrul Cărora șd 
întilnesc .Coloșii" boxului)'. 
Așadar, la amatori limitele 
sint : 48 kg — semimuscă, 
51 kg — muscă. 54 kg — 
cocoș, 57 kg — pană, 60 kg
— semiușoară, 63.5 kg — 
ușoară, 67 kg — semimij- 
locie, 71 kg — mijlocie mi
că, 75 kg — mijlocie, 81 kg
— semigrea, 91 kg — grea, 
peste 91 kg — supergrea.

R, Cermak (Cehoslovacia), ur
mat de L Butaru (Dinamo), C. 
Fopa (Metalul Plopeni) și C. 
Leyva (Cuba). Cățărarea de la 
Ciuta a dat cîștîg de cauză lui 
C. Nicolae (Dinamo), care i-a 
depășit de puțin pe Z. Halasz 
(Ungaria), N. Aldulea (CIBO 
Brașov) și L. Halasz (Ungaria).

Agitația din pluton se cal
mează la ieșirea din Văleni, 
unde o barieră de cale ferată 
anulează avîntul cicliștilor. 
Cursa se reia abia după 5 mi
nute și pînă la Ploiești nu mai 
înregistrăm nimic deosebit. Aid 
la sprint, cîștigă Ruben Cam
panioli cu timpul de 4 h 10:45, 
urmat de : 2. E. Garcia (Cuba), 
1 K. Lipowskj (Cehoslovacia), 
4. Gh. Lăutaru (Dinamo). 5. 
St. Horvath (Cehoslovacia), 8. 
M. Mărgineanu (Dinamo), 7. I. 
Cojocaru (Voința Ploiești). 8. J. 
Karoly (Ungaria) etc, toți ace
lași timp cu învingătorul.

Clasament general : 1. M. RO
MAȘCANU (Dinamo) 13 h 41,55 ;
2. L. Halasz (Ungaria) 13 h 
42:06 ; 3. I. Gancea (Dinamo) 
13 h 42:28 ; 4. J. Karoly (Un
garia) 13 h 42:38 ; 5. E. Garcia 
(Cuba) 13 h 43:54 ; 6. Z. Ha
lasz (Ungaria) 13 h 44:14 ; T.
K. Lipowski (Cehoslovacia) 13 
h 44:35, 8. N. Aldulea (CIBO 
Brașov) 13 h 44:37.

Pentru combativitate șj fru
moase posibilități demonstrate, 
redacția ziarului „SPORTUL" 
a oferit concurentului Nicolae 
Aldulea o frumoasă cupă.

Gheorghe ȘTEFANESCU

L Stroessenreiter (R.F.G.) 6119,8 
p, 3. G. Frolov (U.R.S.S.) 6116,0 
p, .„ 13. Mihai Albu (România) 
5681,0 p... 21. Marcel Mitu 
(România) 5463,4 p, ...26. Mielu 
Fețeanu (România) 5310,8 p.

întrucît în întrecerea femini
nă numai Uniunea Sovietică și 
România au prezentat echipe 
complete de trei, nu s-a alcă
tuit decît clasamentul reprezen
tativelor masculine. Astfel, la 
băieți, formația U.R.S.S. deține 
în continuare primul loc, urma
tă în ordine de R.F. Germania, 
Elveția. Cehoslovacia, România, 
Franța, Anglia, Spania, Italia, 
Ungaria, Belgia, Polonia, Aus
tria. întrecerile continuă cu 
programele necunoscut și de
monstrativ.

IVAN LENDL NOUL LIDER ÎN „PREMIUL FILT“
PARIS. 20 (Agerpres). — 

După desfășurarea turneului 
internațional de tenis de la 
Montreal, pe primul Ioc în cla
samentul „Marelui Premiu al 
F.I.L.T." a trecut jucătorul ce
hoslovac Ivan Lendl, care to
talizează 1 628 puncte. El este 

diferențele dintre categoriile 
și în cel profesionist, consta- 
ucmă. unele denumiri foarte

în boxul profesionist s-a 
ajuns la o aparent inexpli
cabilă inflație de categorii, 
cele noi purtînd nume bi
zare mergind de la super- 
muscă la... grea-ușoară I

Așa s-a, ajuns pentru „puin- 
nacil pe bani" la nu mai 
puțin de 15 categorii, care 
poartă următoarele denu
miri : semimuscă, muscă, su- 
permuscă, cocoș, supercocoș. 
pană, superpană. ușoară, su- 
perușoară (sau welter-ju
nior), semimijlocie (sau 
welter), superwelter (sau 
mijlocie-junior), mijlocie, 
semigrea, grea-ușoară, grea. 
Toate categoriile profesio
niștilor sînt exprimate 1»

BILANȚ APRECIABIL PENTRU SPORTIVII MILITARI ROMANI
14 prezențe pe podium: 3 locuri I, 4 locuri II și 7 locuri III
BUDAPESTA, 20 (prin tele

fon). Cea de a V-a ediție a 
Spartachiadei de vară a arma
telor prietene, desfășurată in 
5 orașe din Ungaria, s-a ho
chei at azi (n.r. ieri). Pentra 
sportivii militari români aceas
tă ediție a întrecerilor a însem
nat cel mai bun bilanț al par
ticipărilor de pînă acum, re
prezentanții clubului Steaua 
s-au aflat de 14 ori pe podium, 
dintre care de trei ori pe pri
mul Ioc, de patru ori pe locul 
al doilea și de șapte ori pe le
cui al treilea.

în condițiile prezenței unul 
număr mare de campioni olim
pici și mondiali, reprezentlnd 
21 de țări, acest bilanț este 
apreciabil, cu atît mai rhult cu 
cît o serie dintre sportivii 
noștri au participat la Între
ceri, deși se aflau in plină 
perioadă de pregătire (cazul 
handbaliștilor și baschet bal iștl- 
lor).

Ultima zi a concursurilor a 
menținut în centrul atenției

DOUĂ NOI RECORDURI
MONDIAL: 12,93 s 

3:48,53 LA 0 MILĂ
Telexurile agențiilsr internațio

nale de presă, care nu știu ce 
este edihna, au transmis miercuri 
noaptea vestea a două recor
duri mondiale de atletism, a că
ror valoare sportivă se Înscria 
undeva spre nivelul superlativu
lui absolut : englezul Sebastian 
Coe a fost Înregistrat cu 3:48,53 
in cursa pe o milă (1009,35 m) 
iar hurdlerul american Renalda 
Nehemiah a spart „zidul sonic*  
al celor 13,*  secunde la 110 mg, 
fiind cronometrat In 12,93.

Deschidem acum o paranteză șl 
notăm cîteva dintre rezultatele 
Înregistrate In concursul de la 
Ztlrlch, In care au fost realizata 
cele 2 recorduri : 100 m — I.atta- 
nl (S.U.A.) 10,09, 800 m — Robin
son (S.U.A.) 1:46,35, 5000 m —
Coghlan (Irlanda) 13:19,13, lungi
me — Lewis (S.U.A.) 3,52 m,
înălțime — Coode (S.U.A.) 2,27 m, 
prăjină — Vigneron (Franța) 5,71 
m, disc — Dells (Cuba) 65,32 m ; 
FEMEI : 100 m — Ashford
(S.U.A.) 11,00. 1000 m — Januchta 
(Polonia) 2:32,70, 100 mg — Rey 
(R.F.G.) 13,65, 3000 m — Waltz
(Norvegia) 8:51,37. Șl acum, 
după lecturarea acestor nume și 
cifre, să revenim la noile recor
duri... Pentru valoarea sa de 
premieră, avtnd In vedere gra
nița depășită, șl încă cu mult, 
pentru că la a asemenea valoare, 
7 sutimi de secundă Înseamnă. 

I Intr-adevăr, mult, vom da to-

urmat de Jose Luis Clerc (Ar
gentina) — 1 382 puncte, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 1212 punc
te. Guillermo Vilas (Argentina) 
— 1124 puncte, John McEn
roe (S.U.A.) — 1 020 puncte,
Bjorn Borg (Suedia) — 809 
puncte etc.

ALE BOXULUI
măsuri de greutate anglo- 
saxone, astfel incit, de pil
dă, categoria mijlocie (trans
pusă în măsuri europene) 
pretinde o limită de 72,574 
kg.

De ce atîtea neobișnuite 
categorii, de ce fărimițarea 
lor T Sporul de categorii la 
profesioniști corespunde ex
clusiv dorinței organizatori
lor, managerilor, de a-și 
mări posibilitățile de ciștig 
prin manipularea unui nu
măr majorat de titluri de 
campioni mondiali, conti
nentali etc. Spre deosebire 
de organizația W.B.C., con
curenta W.B.A. nu recu
noaște decît 14 categorii 
(minus categoria grea-ușoa
ră). Plnă și Reg Noble, re- 
dactorul-șef al publicației 
americane de specialitate 
„Boxing Illustrated*  din 
New York, se arată indig
nat de apariția atîtor „ju
niori" sau „superi", care nld 
măcar nu justifică prin vira
tă sau calitate pugilistică 
adjectivele...

Victor BANCIULESCU 

două ramuri sportive, atletia- 
mul și boxul, la ambele corv- 
semnlndu-oe noi succese pen
tru sportivii militari bucuree- 
tent întti a urcat pe podiu
mul de premiere pugilistul Ni
colae Ciobanu. După două me
ciuri câștigate înainte de li
mită, el s-a aflat, de această 
dată, față in față cu campio
nul olimpie Armando Hose 
Martinez, puncheur de temut și 
adversar redutabil pentru ori
ce pugilist. Tînărul nostru bo
xer (20 ani) a început curajos, 
dar marea valoare a sportivu
lui cubanez și-a spus cuvîa- 
tul, acesta dștigînd prin k.o., 
Nicolae Ciobanu a urcat, ast
fel, pe treapta a doua a po
diumului de premiere. Tot la 
box, Gheorghe Preda (grea) 
s-a situat pe locul al treilea. 
Împreună cu Ivan Podivnak 
(Dukla Fraga), pe primul loc 
clasîndu-se Iurt Eremeev 
(ȚSKA Moscova).

Pe stadionul Uj pești Dozsa. 
la finalele de atletism. între

ALE ATLETISMULUI
LA 110 mg Șl

dictate acestui tlnăr alergător 
de culoare, se pare, cel mal ma
re dintre totl pe care l-a avut 
lumea, la această probă.

Renalda Nehemiah este al 84- 
Iea recordman al lumii In cursa 
de 110 m garduri, probă care, 
de-a lungul anilor, șl-a modifi
cat nu numai Înfățișarea (de la 
gardurile de lemn la gardurile 
metalice), ei și regulamentul de 
desfășurare, cea mal nouă fiind 
cerința ca omologarea să fie fă
cută pentru rezultate Înregistrate 
In sutimi de secundă. De aceea, 
tabelul recordurilor are astăzi ca 
apendice performanțele cu două 
zecimale.

Șl pentru că veni verba de cel 
24 de recordmani, amintim că el 
au aparținut la numai 8 țări. 
Primul record datează din anul 
1908 șl a fost realizat de Forrest 
Smithson (S.U.A.), la Londra, 
cu timpul de 15,0 s. Au trebuit 
să treacă 12 ani pînă ce să fie 
corectat de canadianul Eari 
Thomson (14,8 s), despre care 
se spune că era un perfect teh
nician, capabil să alerge peste 
garduri... legat la ochi t L-au 
succedat altl șl alțl atlețl mari 
plnă la — cel mal mare de plnă 
atunci — Forrest Towns (S.U.A.) 
care după ce reușise de 1 ori 
14,1 s (a doua eară In finala e- 
Mmplcă de la Berlin) a coborlt 
recordul la 13,7 s, la Oslo, la TI 
iulie 1936.

Alțl alergători au dus și mal 
„jos" valoarea recordului, fran
cezul Guy Drut (campionul olim
pic de la Montreal) reallzînd 13,*  
s in Berlinul Occidental In aug. 
1975, fiind cronometrat manual. 
Șl apoi, după ce a fost oficiali
zat cronometrajul electronic, s-au 
reîntors filele calendarului plnă 
la 7 august 1972, data finalei o- 
llmplce de la MUnchen, cînd a- 
mericanul Rodney Milburn clș- 
tigase titlul cu 13,24 s, perfor
manță devenită, astfel, șl ea re
cord. In continuare : Alejandro

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
BASCHET • Campionatul eu

ropean rezervat cadeților a con
tinuat la Salonic : Grecia — Tur
cia S3—60 ; Spania — Iugoslavia 
92—90.

CICLISM • Turul Slovaciei a 
luat sfirșit cu victoria rutierului 
sovietic Andrei Vedernikov • 
Premiul „ Wilhelm Tell“ rezervat 
amatorilor a continuat cu 
desfășurarea etapei a 3-a 
(Baden — St. Gali — 156,500 
km). A ciștigat Raimund 
Dietzen (R.F. Germania), cu tim
pul de 3.51:45. tn clasamentul ge
neral conduce italianul Fabrizio 
Verza, urmat la 14 sec. de norve
gianul Pedersen.

HOCHEI • La Stockhelm s-a 
disputat meciul amical dintre e- 
chipele Suediei și Cehoslovaciei. 
Hochelștli suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 7—3 (2—1, 
1—0, 4—2) • în turneul interna
țional de la Nurenberg, Spartak 
Moscova a învins formația ceho
slovacă Skoda Plsen cu 1—0 (1—6, 
0—6, 0—0), Iar H.C. Kdln a În
trecut cu 7—4 (1—1, 4—0, 2—3)
echipa S.C. Duisburg.

ÎNOT • Au luat sfîrștt cam
pionatele unionale desfășurate la 
Moscova. în ultima zi au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te mai importante : masculin :
100 m bras : Mișcarov — 1:04,05 ; 
1 500 m: Salnikov — 15:13,30;
4X100 m mixt : Viktoria Moscova 
— 3:52,17 ; feminin : 100 m bras : 
Belokon — 1:11,56 ; 4X100 m
mixt : Viktoria Moscova —
4:29,40.

MOTO • Pentru a treia eară 
consecutiv, belgianul Harry 
Everts a ciștigat titlul de cam
pion al lumii la motocroe clasa 

cerile au debutat cu proba de 
aruncare a discului, unde spor
tivul român Iosif Nagy a reu
șit, într-o selectă concurentK 
să se claseze pe locui al trei
lea, cu o aruncare de 62,4®. 
Proba a fost cîștigată de ce
hoslovacul Imrich Bugar ce 
67,40. Tot pe locul trei s-a 
clasat și Adrian Ghioroaie in 
proba de triplusalt. El a sărit 
16,67 m și candida la primul 
loc. dar in ultimele încercări, 
ambii reprezentanți ai lui ȚSKA 
Moscova au reușit performan
țe superioare, proba fiind câș
tigată de Al Lisincenko ca 
16,86.

Și iată-ne la sfîrșitul între
cerilor care s-au bucurat da 
un larg interes, de o partici
pare selectă și de o organi
zare foarte bună. Apreciind pe 
sportivii militari români pen
tru ceea ce au realizat bine, 
vom reveni cu amănunte asu
pra celor văzute aici.

OCTAVIAN VINTILA

Casanas (Cuba) 13,21 s la Uni-' 
versiada de la Sofia tn august 
1977 și Renaldo Nehemiah cu 
13,1*  la San Jose la 14 aprilie 
1979, șl tot el, cu 13,00, la West
wood la 6 mai 1979. Acum, pen
tru a treia eară, Nehemiah, dar 
sub 13,09 s I

Cursa de e milă, probă de 
mare popularitate in lumea atle
tismului anglo-saxon (este singu
ra, dealtfel, la această eră, la 
care se mai omologhează recor
duri mondiale in afara distanțe
lor In metri !) a prilejuit lui 
Sebastian Cee (Marea Britanic) 
revenirea In fruntea performeri
lor lumii, deoarece tn urmă cu 
del ani el a mal deținut recordul 
mondial (3:48,95 la Oslo, la 17 
iulie). După nici un an, pe a- 
celașl stadion Blslet din capitala 
Norvegiei, foarte puternicul său 
adversar, Stephen Ovett a izbu
tit Insă să încheie cursa ta 
3:48,3. Acum, iată, a fost din nou 
rlndul lui Coe. Șl a făcut-e im
presionant, cu o performanță cu 
totul remarcabilă : 3:48,53.

Coe a realizat astfel cel de al 
S7-lea record mondial pe o milă, 
ei fiind al 20-lea deținător al 
supremei performanțe (din » 
țări). Primul record era de 4:14,4 
din 1913, de la Cambridge unde 
a fost Înregistrat de americanul 
John Paul Jones. Pe lista record
manilor șl-au Inscri3 numele, In
tre alții, finlandezul Paavo Nur- 
mi (4:10,4 In 1923), suedezii Ama 
Andersson (4:02,6 in 1944) șl Guil
der Hăgg (4:01,4 în 1945). Primul 
sub 4 minute a fost englezul Ro
ger Bannister — 3:59,4 la Oxford, 
la 3 mai 1954, după care „clu
bul milerilor sub 4 minute" a 
crescut cu flecare an. Neozeelan
dezul John Walker a coborlt cel 
dinții sub 3:50,0 (3:49,4 In 197S.
Ia Gotteborg).

ȘL ca milne, vom afla despra 
alte recorduri încă șl mai extra
ordinare !...

Romeo VILARA

3-

125 cmc. Ultimul concurs al 
campionatului, desfășurat la 
Montgai (Spania), a fost dominat 
de Harry Everts pe e motoci
cletă „Suzuki" • Marele premiu 
al Suediei la viteză, disputat la 
Anderstorp, a revenit lui Marco 
Luchinelli (Italia) pe ,,Suzuki", la 
clasa 500 cmc. Luchinelli a de
venit campion al lumii la aceas
tă clasă, totalizînd 105 x puncta. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Randi Mamola (S.U.A.) — 94 
puncte și Kenny Roberts (S.U.AJ 
— 74 puncte.

RUGBY • în turneul de la 
Moscova selecționata U.R.S.S. a 
Învins cu 36—15 (8—3) echipa ja
poneză Nippon Steel, iar selecțio
nata Poloniei a întrecut cu 22—11 
(0—11) reprezentativa universitară 
a Italiei. în alt joc, echipa se
cundă a U.R.S.S. a învins cu 
15—0 echipa iugoslavă Dinamo 
Pancevo,

TENIS • Au continuat meciu
rile turneului feminin de la To
ronto. Rezultate tehnice : Andrea 
Jaeger — Susan Le® 6—2, 6—3 ; 
Pam Shriver — Candy Reynolds 
6—4, 6—2 ; Mima Jausovec — Bar
bara Hallqulst 3—6, 6—1, 6—3 •
Duk Hee Lee — Virginia Ruzla 
9—6, 6—3, 6—4 ; Chris Evert —
Betty Steve 6—0. 6—1.

VOLEI • A început turneul In
ternațional feminin de la Vama. 
Rezultatele Înregistrate In prima 
zi : S.U.A. — Polonia 3—0 ; Ce
hoslovacia — România 3—2 (7—15,’ 
15—7, 16—18, 15—9, 15—10) ; Unga
ria — R.D. Germană 3—1 ; S.U.A.
— R.F. Germania 3—0 ; Canada—
— Cuba 3—0 ; Bulgaria — Cuba 
3—4.
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