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ÎN TURNEUL DIN JAPONIA
STRĂLUCESC DOUA „NOI NADII“!

Lavinia Agachi și Ecaterina Szabo
evoluează miine și la Sapporo

I ANUL XXXVII - Mr. 9871 Sâmbătă 29 august 1981 I
C. M de canotaj feminin de la Miinchen *

SANDA TOMA Șl ALTE TREI ECHIPAJE ROMANEȘTI
LUPTA ASTĂZI PENTRU INTRAREA IN FINALE

Cele șase titluri
MUNCHEN, 28 (prin telefon).

Toamnă adevărată, aici în ca
pitala Bavariei. Vremea s-a ră
cit simțitor, plouă continuu șl 
fetele noastre se gîndesc nos
talgic la soarele Snagovului. 
Poate că și din*această  cauză 
organizatorii celei de a Vl-a e- 
diții a campionatelor mondiale 
de canotaj feminin au făcut o 
serie de modificări în progra
mul întrecerilor, transferînd 
C^--le de recalificări la probe
le de 4+1 rame, 2 f.C., 4+1 
visle și 8+1 în programul de 
sîmbătă, cînd urmau să se des
fășoare semifinalele. De fapt, 
aceste recalificări în probele 
mai sus amintite reprezintă

se după-amiază

ECATERINA SZABOLAVINIA AGACHI

vor decerna miine
Oficial, deci, nici una din am

barcațiunile țării noastre nu s-a 
aliniat la start în această zi. 
Practic insă toate bărcile româ
nești au putut fi văzute pe ca
nalul de la Oberschleissheim la 
antrenament Specialiștii con
sideră pe canotoarele din țara 
noastră printre favorite, mai 
ales în probele de simplu, unde 
toată lumea spune că nu a apă
rut încă acea sportivă capabilă 
s-o întreacă pe Sanda Toma. la 
4+1 visle, deși echipajul Uniu
nii Sovietice a realizat cel mai 
bun timp în serii și la 2 f.c., 
unde Elena Ilorvat și Rodica 
Pușcatu vor avea adversare de 
temut în canadiencele Betty 
Craig șl Tricia Smith.

Sîmbătă, de la ora 14 (n.r. 
azi) sint programate semifina
lele. La 4 j-1 rame — o singură

semifinale, în fie-practic niște 
care dintre ele, primele două 
clasate avînd dreptul 
participa la fmale.

Așadar, programul de 
nu a mai cuprins decit 
rie de simplu, în care primele 
trei clasate — Karin Gustavsson 
(Suedia) 3:52,92, Beata Dzia- 
dura (Polonia) 3:56,80 și Anne 
Warden (S.U.A.) 3:53,23 — s-au 
calificat pentru semifinale, 
și o serie de 
a dat următoarea ordine : 
S.U.A. 
Greer)

de *a

vineri 
o se-

pentru 
dublu visle, care 

1.
(Judy Greer — Clare 
3:31,58 , 2. Danemarca 

3:31,92 ; X Iugoslavia 3:35,26. 
Și aceste trei echipaje vor 
concura sîmbătă în semifinale.

Vusile TOFAN

(Continuare în pag 2-3)

Din îndepărtata Japonie 
ne-au , venit în această săptă- 
mînă vești care grăiesc elocvent 
despre marile resurse ale școlii 
românești de gimnastică și 
despre noile ei talente care se 
afirmă pe firmamentul interna
țional, din Europa pînă în Țara 
Soarelui Răsare.

Iată pe micuțele eleve Lavi
nia Agachi și Ecaterina Szabo 
(descoperite la Onești și pre
gătite în prima fază a activi
tății lor de antrenorul Mihai 
Agoșton iar. din 1980 la liceul 
de gimnastică din Deva sub 
conducerea antrenorilor Atana- 
sia Albu și Octavian Belu), 
strălucind în concursul interna
țional de junioare de la Tokio,

pe care Lavinia l-a cîștigat. la 
individual compus și la trei 
aparate, iar Ecaterina. pe locul 
trei la individual 
două locuri doi la 
bîrnă.

Publicul japonez 
călduros „NOILE NADII" ale 
României, așa cum le-a numit 
presa japoneză. Ele au făcut o 
impresie excepțională fiind 
levizate și retransmise în 
cursul acestei săptămî ni.

Datorită succesului avut 
acest turneu internațional/ 
vinia Agachi și Ecaterina Szabo 
urmează să mai participe mîi- 
ne la un concurs-demonstrație, 
în nordul Japoniei, la Sapporo.

compus 
sărituri

și 
Și

te~ 
tot

de 
La-

Adriana Chelariu (stingă) și Marioara Ciobanu, noul nostru echi
paj de dublu visle va incerca astăzi să intre in finală.

După marele spectacol al U- 
niversiadei, Bucureștiul găzdu
iește un nou concurs atletic de 
prima mină. La mijlocul săp-

7 /
tămînii viitoare, miercuri și joi, 
pe Stadionul Republicii se vor 
desfășura întrecerile Dinarno- 
viadei, competiție internaționa- 

anvergură și tradiție.

Azi, etapa a IV-a a Diviziei „A“ de fotbal

PUNCT DEATRACȚIE-PRIMELE CONFRUNTĂRI
DINTRE CELE PATRU ECHIPE BUCUREȘTENE

DE AZIIN ETAPA 
AȘTEPTĂM

nr. 25000!
GOLUL

Jucătorul carc-I
va înscrie va primi

Cupa ziarului „sportul**
debutul actualei edi- 

Diviziei naționale „A" 
consemnam cifra golurilor 
marcate in istoria primei 
competiții de fotbal a țării : 
21.32 3. In cele trei etape des
fășurate 
cat încă 
fel incit 
preajma 
re : MARCAREA GOLULUI 
NR. 25 000 !

Nu știm cine va fi jucă
torul care-și va lega numele 
de această frumoasă cifră 
din istoria fotbalului româ
nesc, posibil in partida 
Chimia Rm. Vâlcea — Uni
versitatea Craiova din avan
premiera etapei. Vrem să 
credem- insă că acest moment 
va stimula pregătirile care se 
fac în vederea apropiatelor 
întîlniri internaționale 
chlpei reprezentative 
echipelor de club.

Și pentru a marca 
acest moment, ziarul „Spor
tul* 1 va oferi o cupă fotba
listului care va fi autorul 
golului 25 000 din istoria 
campionatului național de 
fotbal.

La 
ții a

pînă azi s-au mar-
71 de goluri,ast- 
acum ne aflăm în 
unei cifre jubilia-

ale e- 
și a

festiv
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Pitești : 
Tirgoviște : 
București :

Hunedoara : 
Scornicești : 
Rm. Vilcea

București :

Cluj-Napoca : 
Arad :

PROGRAMUL ETAPEI 
F. C. ARGEȘ 
FOTBAL CLUB 
STEAUA

(stadionul 
CORVINUL 
F. C. OLT 
CHIMIA 
(meci televizat 
DINAMO

-A.S.A. TG. MUREȘ
- F. C. CONSTANȚA
- PROGRESUL-VULCAN

Steaua)
- JIUL
- S. C. BACĂU
- UNIVERSITATEA CRAIOVA 

de la ora 15,30)
- SPORTUL STUDENȚESC 

(stadionul Dinamo)
„U*  - „POLI*  TIMIȘOARA
U.T.A. - F.C.M. BRAȘOV

Cu excepția meciului de la Rm. Vilcea, celelalte partide încep 
la era 17,30.
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CRAIOVA
Timișoara

Brașov

UN IV. 
„Poli" 
Steaua 
F.C.M. 
S.C. ' Bocâu
,.U“ Cj.-Napoca 
Sportul stud.
F.C. Olt 
Corvinul 
Dinamo 
A.S.A Tg. 
Jiul
F.C. Constanța 
Progresul Vulcan
F.C. Argeș
C.S. Tirgoviște 
Chimia Rm. Vilcea 
U.T. Arad

Mureș

3
2
2
2
1

1
1
1
1 
1
0 
0 
o 
o

0 
1 
1
0
2 
2
1 
1
1 
1
0
2
2
2 
2
0 
1
1

0 
o 
o
1 
o 
o
1 
1
1 
1
2
1 
1
1
1
2
2 
2

9-1 6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2 ’
2
2
2
2
1
1

6-2 
6-4
5-4 
2-1
4- 3
5- 3
4-3
4-3
6- 6
4-5
4-5
1-2
2- 4
1- 3
3- 8
3-6
2- 8

© După ce a dobindit 
primele 2 puncte, va reuși 
A.S.A. Tg. Mureș și un 
bun rezultat la Pitești ? 
© La Tirgoviște, un „der- 
by“ al promovatelor, oas
pete fiind echipa tomitană 
© Steaua, și in această 
etapă pe „Ghencea", spe
ră să rămină neînvinsă și 
după meciul cu Progresul- 
Vulcan © La Hunedoara,
băieții lui Lucescu vor să dovedească, in confruntarea 
Jiul, că sint cei mai buni din județ... © In meciul de ia 
Scornicești, două echipe care vin după scoruri albe, 
F.C. Olt și S.C. Bacău © Va stimula televiziunea 
echipa gazdă, in partida de la Rm. Vilcea, cu formația 
campioană ? © Cel mai echilibrat punct al etapei : 
Dinamo—Sp. studențesc © La Cluj-Napoca, „U“ 
(după 1—1 în „Regie“) — „Poli**  (după 0—5 la Leipzig) 
© U.T.A. va obține prima victorie (acasă), in fața bra
șovenilor ?

CU

lă de
Clubul Dinamo București este 
pentru a patra oară gazda con
cursului — ultima oară la Bucu
rești Dinamoviada atletică a 
fost organizată în septembrie 
1978 — aflat acum la a 23-a 
ediție și la care și-au anunțat 
participarea atleți și atlete din 
Bulgaria (Levski-Spartak), Cu
ba (Capitano San Luis), Ceho
slovacia (Ruda Hvezda), Repu
blica Democrată Germană (Dy
namo), Polonia (Gwardia). Un
garia (Dozsa) și U.R.S.S. (Di
namo).

Deși este o competiție în 
care se alcătuiește oficial un 
clasament pe echipe. atracția 
principală a celor două zile 
de concurs o va reprezenta 
prezența la start a unui mare 
număr de atleți de valoare, bi- 

necunoscuți în arena intema-

Medaliat cu bronz la Univer
siadă, discobolul Ion Zamfira- 
che speră să urce din nou pe 

podium la Dinamoviadă.
tională. printre care și citeva 
stele de primă mină. Este su
ficient, pentru a vă da seama

(Continuare in pag 2-3)

Miine, la Galafi și Focșani debutează

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN
DL VOLEI AL ROMÂNIEI

din 
cea

de sport 
debutează 
a tradiționa-

Miine in sălile 
Galați și Focșani 
de a 20-a ediție 
lulai Turneu internațional mas
culin de volei al României, la 
startul căreia se prezintă șapte 
echipe valoroase : Bulgaria,
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Japonia, Unga
ria și România. -Constituind o 
ultimă verificare a echipelor, 
participante in vederea campio
natelor continentale (cel euro
pean este programat intre 19 și 
27 septembrie în mai multe o- 
rașe din Bulgaria), „Trofeul 
Danubiu11 cu care este dotat 
Turneul României va oferi, de 
bună seamă, publicului gălă- 
țean, focșenean și brăilean par
tide de ridicată calitate. Ple
dează pentru aceasta atit ejasa 
deosebită a celor mai multe 
dintre participante cit și sta
diul avansat de pregătire a lor 
in pragul uncr mari competi
ții oficiale. De remarcat că în 
acest sezon echipele invitate au

substanțială 
joc. Astfel,

dovedit o creștere 
a potențialului de 
echipa R. F. Germania a reu
șit să se califice intre cele 12 
formații ce și vor disputa cu- 
rînd pozițiile în ierarhia euro
peană ; Ungaria a cîștigat tra
diționala competiție ..Cupa Vo
lan" (dar a ratat surprinzător 
calificarea în faza finală a 
C.E. !) ; Iugoslavia a cucerit 
titlul de campioană balcanică; 
R. D. Germană s-a clasat a 
doua (după puternica formație 
a Cubei) în ..Cupa Magistrali
lor" de la Berlin : Bulgaria a 
ocupat locuri fruntașe în nu
meroasele competiții la care a 
luat parte ; Japonia și Româ
nia. desigur, nu mai au nevoia 
de pledoarii pentru a le subli
nia valoarea. *-

Gazdele gălățene (ca și cele 
din Focșani și Brăila unde sint 
programate 5 din cele 15 me-

(Continuare in pag 2-3)



SI AU DESEMNAT
9
Cele 140 de cursp preliminarii 

de miercuri și joi" i-au triat pe 
numeroșii participant la finalele 
„Daciadei" la caiac-canoe pen
tru tineret, juniori I șl II - a- 
proape 500 la număr, reprezen- 
tînd • 38 de cluburi și asociații, 
astfel că joi dutfă amiază, la 
startul primelor finale, cele pe 
distanța de 1 000 m, s-au prezen
tat doar cei mai bine pregătiți. 
Intre ei, ca favoriți care au îm
plinit în bună parte pronosticu
rile, și cîțiva sportivi cunoscuți 
deja pe plan național, la tineret 
și juniori I — Angelin Velea, 
Ionel Constantin, Vasile Grigore, 
Emil Bîrlădeanu, Ion Lețcaie, 
Dobre Nenciu etc. Din păcate, 
vremea s-a stricat la Snagov 
chiar înaintea startului finalelor 
— a început să plouă, a bătut 
un vînt puternic, s-au format va
luri mari. Dificultățile», n-au fost... 
egale pentru toți competitorii, 
cel de pe culoarele mari (9, 8, 
7) fiind adăpostiți o bună parte 
din parcurs de pădure. întîmplă- 
t©r sau nu, în majoritatea curse
lor favoriții au concurat chiar pe 
culoarele exterioare. Dar nu de 
aceea au cîștigat !...

Rezultate : TINERET : K 1 î 1. 
Ion Luca (Danubiu Tulcea) 4:13,0,
2. I. Jigarov (Dinamo) 4:14,1, 3.
A. Coman (Steaua) 4:14,9 ; C 1 : 
L Georgel Zdrîncu (C.S. Brăila) 
4:30,5, 2. M. Timofte (Steaua)

„ȘTAFETA MUNȚILOR**
între 3 șl 6 septembrie 1981, în 

împrejurimile cabanei Ciucaș, va 
avea loc cea de a VIII-a ediție 
a popularei competiții „Ștafeta 
munților", care contează ca Fi
nala pe țară a turismului de ma
să, din cadrul ediției a n-a a 
„Daciadei".

Vor lua parte reprezentativele 
Județelor și a municipiului Bucu
rești și, de asemenea, cele ale 
cluburilor șl asociațiilor de tu
rism departamentale. Se vor sus
ține probe tehnice și probe 
cultural artistice. In acest an, 
ziarul Sportul va acorda e cupă 
pentru cea mal bună propagan
dă turistică.

în vederea acestei finale, LT.A. 
Prahova va pune la dispoziție 
curse speciale Mîneciu — Cheia, 
în zilele de 2, 3 și 6 septem-
brie.

— CnBRBHHBOBmHHaBSEHBMBHESSBKnmHBSaaEnBBSESaEKEieiK

C. M. DE CANOTAJ FEMININ DE
(Urmare din pag. 1)

serie cu RD.G., România, An
glia, R.F.G., Olanda și Bulga
ria. Primele patru vor intra in 
finale, alături de U.R.S.S., și 
S.U.A. La 2 f.c., Polonia,
U.R.S.S., Olanda, Australia, 
R.D.G., Bulgaria și S.U.A. vor 
trage în două semifinale, pri
mele două din fiecare serie in- 
trînd în finală, alături de 
România și Canada. O situație 
identică oferă și proba de 
4 1-1 vîsle, unde în cele două 
semifinale vor trage România, 
Bulgaria, Danemarca, Polonia, 
Ungaria, S.U.A. și Norvegia. în 
finală se vor califica cîte două

CAMPIONATE-COMPETIȚII _____
HANDBAL

„CUPA DE TOAMNA A F.R.H.*  
— competiție .de tradiție a hand
balului nostru feminin — debu
tează mîlne, la start fiind pre
zente cele 12 divizionare „A" (a- 
cestea vor evolua fără jucătoa
rele selecționate în lotul repre
zentativ care, după cum se știe, 
■e pregătește pentru întrecerile 
grupei „B“ a Campionatului 
mondial). Echipele au fost îm
părțite în două serii (pe criterii 
geografice) de cîte 6 formații, 
urmînd a se juca turneu tur-re- 
tur, în sală. In seria I sînt pre
zente echipele : Hidrotehnica
Constanța, Confecția București. 
Știința Bacău, Textila Buhuși, 
Progresul București șl TEROM 
Iași, iar în cea secundă forma
țiile C.S.M. Sibiu, Universitatea 
Timișoara, Rulmentul Brașov, 
Constructorul Baia Mare, Mure
șul Tg. Mureș șl Universitatea 
Cluj-Napoca.

Etapele următoare sînt progra
mate după cum urmează : 6, 13, 
M șl 27 septembrie (returul : 4, 
11, 18, 25 octombrie șl 1 noiem
brie), finala fiind programată în 
ziua de 15 noiembrie, la ora 11, 
în Sala sporturilor din Odorheiu 
Reculese, între ocupantele locu
rilor I din cele două serii.

Șl formațiile care activează în 
campionatul republican de tine
ret, categoria „B", vor fi pre
zente la start începînd de mîine, 
acestea fiind împărțite (atît cele 
masculine, cît și cele feminine) 
în cîte 2 serii a 12 echipe fle
care. Meciurile se vor disputa în 
aer liber.
MOTOCROS

DUPĂ • întrerupere de cîteva 
Bâptămîni, campionatul national

„DACIADA" ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
MIRCEA ROMAȘCANU PERFORMERUL PRIMEI ZIEE 

ÎN .PROBA DE URMĂRIRE PE VELODROM

CAMPIONATELE DE
TINERET Șl JL

• Anișoara Cușmir, 6,83 m I
Comărniceanu nou recoid de j

SPERANȚELE CAIACULUI
9

SI CANOEI
9

PRIMII CAMPIONI
4:33,0 3. P. Pocora (Dinamo)
4:34,0 ; K 2 : Steaua (Ion Lețcaie
— Emil Bîrlădeanu) 3:49,0, 2. Di
namo (I. Nicolae — S. Alexe) 
3:49,5, 3. Dinamo (A. Kovacs — 
L Csonti) 3:50,7 ; C 2 : L Steaua 
(Dobre Nenciu — Nicolae Șergan 
4:13,9. 2. Dinamo (I. Teodorov — 
G. Staicu) 4:19,9, 3. Steaua (V. 
Cozlov — Gh. Roșea) 4:21,0 ; JU
NIORI I : K 1 : 1. Angelin Velea 
(C.S.S. Tulcea) 4:17,8, 2. L Con
stantin (Portul Brăila) 4:19,7, 3. 
N. Sava (C.S.S. Galați) 4:22,6 ; 
C 1 î 1. Vasile Grigore (SIMA- 
RED Baia Mare) 4:51,5, 2. FI. 
Chiș (Olimpia Reșița) 4:57,2, 3. V. 
Ungureanu (Chimia Rm. Vîlcea) 
4:59,6 ; K 2 : 1. Ancora Galați 
(Gheorghe Șoptică — Vasile Pană) 
4:00,1, 2. Marina Orșova (D. Pis
tol — N. Burtea) 4:02,3, 3. U.T.A. 
(V. Balințean — G. Mărcuț) 
4:03,3 ; C 2 : 1. C.S.S. Brăila 
(Iulian Luca — Adrian Rusea) 
4:25,1, 2. Danubiu Tulcea (V.
Grigorov — P. Danilov) 4:30,5, 3. 
Danubiu (S. Cordon — A. Isai) 
4:30,9 ; K 4 î 1. Politehnica Timi
șoara (A. Vesa — T. Ettemberger
— A. Kovacs — E. Birkenhauer)
3:30,0 2. Steaua (C. Radu — V.
Stoenescu — A. Diniță — I. Flo- 
rescu) 3:30,1, 3. C.S.S. Tulcea (S. 
Nichifor — V. ■ Boloborosu — P. 
Luchici — P. Ungureanu) 3:36.1 ; 
JUNIORI n : K 1 ; 1. Gheorghe 
Murat (C.S.S. 2 Constanța) 4:43,3,
2. P. Lupou (Voința Arad) 4:49,0,
3. S. Mitu (Ancora Galați) 4:49,4; 
K 2:1. Marina Orșova (Ion 
Gherghinescu — Adrian Scoică) 
4:11,5, 2. C.S.S. Triumf București 
(D. Romocea — A. Suclu) 4:13,0,
3. C.S. Brăila (C. Bogdan — E. 
Pavel) 4:22,0 ; C 2 : 1. Danubiu 
Tulcea (Lavren Eulmen — Gri
gore Filipov) 4:34,0, 2. Portul 
Brăila (D. Cheosea — G. Casi- 
machi) 4:36,7, 3. Rapid (C. Zeldea
— N. Gogoșaru) 4:41,0 ; C 1 : 1. 
Gheorghe Cucerave (Delta Tul
cea) 5:08,5, 2. L Conț (SIMARED) 
5:14,3, 3. M. Mănlș (Voința Arad) 
5:17,5 ; K 4 : 1. U.T.A. (A. Duma
— M. Matei — B. Carda — V. 
Dică) 3:47,3, 2. Constructorul Ti
mișoara (L. Kele — Tr. Erdodl
— I. Nlcoară — L. Hegheduș) 
3:47,8, 3. Politehnica Timișoara 
(A. Bogdan — F. Neagoe — C. 
Leca — D. Apetre) 3:52,2.

Astăzi, de la ora 9, se desfă
șoară finalele curselor de 500 m 
la toate cele trei categorii de 
vîrstă.

VI. M.

echipaje, alături de R.D.G. și 
U.R.S.S. La 84-1. alături de 
România și U.R.S.S., in finală 
vor evolua patru ambarcațiuni 
dintr-o singură serie de cinci : 
R.D.G., Bulgaria, Anglia, S.U.A. 
și R.F.G.

Foarte echilibrate se anunță 
semifinalele de la dublu vîsle, 
In care vor fi angajate : Bulga
ria, România. Ungaria, U.R.S.S., 
Anglia, Norvegia, R.D.G., 
R.F.G., Cehoslovacia, S.U.A., 
Danemarca și Iugoslavia. Din 
fiecare seric, primele trei vor 
intra în finale. Tot 12 schifuri 
au rămas in cursă pentru titlul 
la simplu. Adversarele Sandei 
Toma vor fi : Berryl Mitchell

de motoc ros se reia duminică cu 
etapa a IV-a (penultima). între
cerile vor avea loc pe traseul de 
pe Dealul * Partizanilor din Sf. 
Gheorghe, în organizarea asocia
ției sportive „Electro", din loca
litate. în program figurează 
curse pentru juniori, tineret și 
seniori. Primul start se va da 
la ora 9,30.

POLO
LA BAZINUL Floreasca din 

Capitală au început întrecerile 
turneului final al campionatului 
național de polo rezervat echi
pelor de juniori mari. Competiția 
este dominată de formația bucu- 
reșteană Dinamo București In 
rîndurile căreia, alături de inter- 
națiohalii Vlad Hagiu și Cătălin 
Molceanu, evoluează cîțiva ju
niori talentați cum ar fi Liviu 
Mușat, Eugen Ivănescu și porta
rul Lauren țiu Zaharia.

Iată rezultatele înregistrate In 
primele trei tururi : C.S.Ș. nr. 1 
București — Rapid Arad 13—4 ; 
Dinamo — Rapid București 17—7; 
Progresul București — C.S.S. Vii
torul Cluj-Napoca 6—6 ; Crlșul 
Oradea — Voința Cluj-Napoca 
8—6 ;

Dinamo — C.S.Ș. nr. 1 Bucu
rești 14—4 ; C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Rapid București 7—6 ; 
Progresul — Crlșul 9—8 ; Rapid 
Arad — Voința Cluj-Napoca 8—7;

Dinamo — Rapid Arad 15—4 ; 
C.S.Ș. nr. 1 București — C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 6—6 î Rapid 
București — Crișul 10—3 ; Pro
gresul — Voința Cluj-Napoca 
17—10.

întrecerile continuă astăzi și se 
vor încheia mîine la bazinul 
Floreasca.

Prietenii credincioși ai reuniu
nilor cicliste pe pista de beton 
au venit și ieri după-amlază pe 
velodromul din Parcul sportiv 
Dinamo din Capitală, pentru a 
asista la finalele campionatelor 
republicane și ale „Daciadei" 
pistarzilor seniori. în program a 
figurat proba clasică de urmări
re individuală (4 000 m).

Cea mai populată întrecere 
individuală, aceasta a reunit la 
start atît pe specialiștii curse
lor de velodrom, cît și pe cei 
mai buni rutieri ai țării, rivali
tatea dintre unii și alții dînd loc 
la o dispută soldată cu rezul
tate remarcabile. Lupta dintre 
pistarzl și alergătorii de. . . cursă 
lungă a dat cîștig de cauză în 
majoritatea seriilor fondîștilor. 
care s-au simțit parcă mai în 
largul lor pe „ovalul de beton". 
Fiind o cursă grea, în care s-a 
cerut, deopotrivă, viteză, forță 
și rezistență, concurenții au a- 
vut în plus un adversar pe cît 
de nedorit, pe atît de neînduple
cat : vîntul, care în incinta ve
lodromului a suflat puternic din 
toate părțile. în aceste condiții,

A XII o ediție a concursului „Paleta de argint"

DE LA MIHAELA CHIRIȚĂ LA... OLGA NEMES
PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). In 

urmă cu cîțiva ani, actuala cam
pioană europeană a cadetelor, 
Olga Nemeș, se evidenția la una 
din edițiile tradiționalului con
curs de tenis de masă „Paleta 
de argint*.  Au mai urcat apoi, 
în alte rînduri, treptele podiu
mului de premiere și alte spe
ranțe, cum au fost Vasile Florea, 
Călin Toma, Kinga Lohr, astăzi 
component! ai loturilor naționa
le de cădeți și juniori. In 1970, 
la inițiativa lui Paul Constanti- 
nescu, pe atunci Instructor la 
Montierul Ploiești, astăzi pre
ședinte pl Comisiei județene de 
tenis de masă, C.J.E.F.S. Prahova 
a lansat o competiție deschisă 
copiilor între 7 și 10 ani și do
tată cu trofeul transmisibil „Pa
leta de argint". An de an (la 
prima ediție s-au prezentat la 
start doar 5 echipe), aria parti
cipării s-a extins, la actuala edi
ție luînd parte un număr record: 
55 de formații din 24 de centre, 
din aproape toate județele țării. 
Aceasta, deoarece antrenorii, 
preocupați de a găsi diverse mo
dalități de a depista și promova 
elemente de valoare, au ajuns la 
concluzia că această competiție

LA MUNCHEN
(Anglia), Dominique Cologni 
(Franța), Irina Fetisova 
(U.R.S.S.), Sylvia Schwabe 
(R.D.G.), Asia Lukeva (Bulga
ria), Stephanie Foster (N. 
Zeel.), Fernanda de la Fuente 
(Mexic), Frances Cryan (Irlan
da), Karin Gustavsson (Suedia), 
Beata Dzia lura (Polonia) și 
Anne Marden (S.U.A.).

Toate Întrecerile finale vor 
avea loc duminică după-amia- 
ză, de la ora 14 (ora locală) 
din 20 în 20 de minute. An
trenorul emerit Victor Mociahi 
este optimist și ne-a declarat : 
„crcil că toate ambarcațiile 
Rbmăniei vor concura in fi
nale 1“

RUGBY
ULTIMA ETAPA a Diviziei ~A- 

de rugby — a 5-a — înainte de 
întreruperea competiției, pentru 
a lăsa loc pregătirilor în vederea 
turneului pe care „tricolorii" îl 
vor întreprinde în septembrie, în 
Scoția, pare să favorizeze, în to
talitate, formațiile-gazdă.

în Capitală, actualul lider, Di
namo va întîlni — într-o parti
dă care se anunță interesantă, 
prin ineditul ei, pe repromovata 
C.S.M. Suceava, în timp ce cam
pioana țării, Steaua, va avea 
drept adversar XV-le sibian, 
C.S.M., incomod dar fără speran
ță de succes în această confrun
tare sportivă.

In țară, alte patru jocuri anun
ță victorii previzibile pentru e- 
chipele organizatoare: Un'versi- 
tatea, chiar dacă adversara sa 
va fi R.C. Sportul studențesc, 
neînvinsă pînă acum; Rulmentul, 
în cazul căreia avantajul terenu
lui a fost întotdeauna de luat 
în seamă, indiferent de partener; 
P.T.T., decisă să realizeze, în 
fine, prima victorie în campio
nat și Politehnica, dornică să 
demonstreze că valențele actualei 
formații sînt net sporite față de 
trecutul apropiat.

Cel de-al 7-lea meci al etapei 
a 5-a, Vulcan — Farul, se va ju
ca marți (Stadionul Steaua, ora
10.30) . (T. ST.).

Programul etapei :
București: DINAMO — C.S.M. 

SUCEAVA (stad. Olimpia, ora
9.30) ; STEAUA — C.S.M. SIBIU
(stad. Steaua, ora 10); Timișoa
ra: UNIVERSITATEA — R.C. SP. 
STUDENȚESC; Bîrlad: RULMEN
TUL — R.C. GRI VITA ROȘIE ; 
Arad: P.T.T. — ȘTIINTA PE
TROȘANI; IașJ: POLITEHNICA
— ȘTIINȚA BAIA MARE. 

rezultatul de 5:05,4 realizat de a- 
preciatul nostru ciclist Mircea 
Bomașcanu, in compania fostu
lui campion republican la proba 
olimpică de 1 000 m cu start de 
pe loc, Gheorghe Lăutaru, este 
demn de laudă. Principalul per
former va avea ca adversar in 
sferturile de finală, amtnate pen
tru astăzi din cauza ploii care 
a început la jumătatea con
cursului, pe mulți dintre co
legii lui de la clubul Dinamo, 
care au dominat copios cursele 
din prima zi.

Iată clasamentul după consu
marea celor 10 serii : 1. M. Ro- 
mașcanu 5:05,4, 2. Gh. Lăutaru
5:11,0, 3. 1. Gancea 5:11,4, 4. C.’ 
Căruțașii 5:11,9, 5. C. Nicolae
5:12,5 (toți de la Dinamo), 6. 
V. Mitrache (C.S.Ș. nr. 1 Buc.) 
5:16,5.

Astăzi, de la ora 17, vor avea 
leo sferturile de finală, semi
finalele șl finala probei de ur
mărire individuală, iar mtine, 
de la era 10, cursa cu adițlune 
de puncte șl proba de urmărire 
pe echipe.

Traian IOANIȚESCU

(care primește și un real sprijin 
din partea federației de speciali
tate) poate însemna © eficientă 
rampă de lansare spre înalta 
performanță. Exemplele de mal 
sus sînt, în acest sens, un argu
ment...

întrecerile, desfășurate sub ge
nericul competiției naționale 
„Daciada", și găzduite timp de 
trei zile în Sala sporturilor din 
localitate (subliniem foarte buna 
organizare), au evidențiat © se
rie de copil cu calități — au par
ticipat 120 concurenți —, care 
trebuie îndrumați cu grijă pentru 

putea deveni cît mai curînd 
jucători de valoare. Printre aceș
tia s-au aflat Mihaela Chiriță, 
Daniela Pătărlăgeanu (Unirea 
Tricolor Buc.), Emilia Ciosu 
(Spartac Buc.), Mihaela Marin, 
Andreia Drăgan (C.S.Ș. Constan
ța). Călin Creangă, Florin A- 
pian (C.S.Ș. Bistrița), Daniel 
Ciocîrlie (Pionierul Craiova), Va
lentin Burtea (C.S.Ș. Buc.), Si
mona Coroian, Aurelia Marinaș 
(Rovine Craiova) ș.a. Desigur, 
pentru munca desfășurată se cu
vine să evidențiem și pe an
trenorii V. Filimon (C.S.Ș. Con
stanța), Gh. Bozga (C.S.Ș. Bistri
ța), A. Simandan (C.S.Ș. Arad), 
D. Giurgiucă (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca), C. Cojocaru (Rovine Craio
va), D. Antohe (Unirea Tricolor), 
FI. Hentz (Spartac) ș.a. Desigur, 
rezultatele directe au mal putină 
însemnătate, mal Important pă- 
rîndu-ni-se a fi cîștigul pe ca- 
re-1 reprezintă această competi
ție pentru răspîndirea tehisului 
de masă în rîndul copiilor, ini
țiativă care și-a arătat pe deplin 
utilitatea și care ar putea fi 
preluată șl de alte județe.

REZULTATE TEHNTCE : echipe 
— masculin : 1. C.S.S. Bistrița, 
2. C.S.Ș. Arad, 3. C.S.M. Cluj-Na- 
poca ; feminin : 1. Rovine Craio
va, 2. Unirea Tricolor, 3. Spartac; 
individual — masculin : 1. C. 
Creangă, 2. D. Ciocîrlie, 3. V. 
Burtea ; feminin : 1. Mihaela
Chiriță, 2. Emilia Ciosu, 3. Da
niela Pătărlăgeanu.

Trofeul „Paleta de argint0 a 
revenit în acest an echipei C.S.Ș. 
Constanța, urmată de C.S.M. 
Cluj-Napoca și C.S^.Ș. Bistrița.

Emanuel FANTÂNEANU

1. DINAMO 4400 105-12 12
X. Grivița Roșie 4 3 0 1 97-34 10
s. Sportul stud. 3 3 0 0 43-31 9
4. Steaua 3 2 1 0 73-26 8
s. Șt. Baia Mare 4 2 0 2 68-36 8

6. „U" Timișoara 4 2 0 2 42-67 8
7. Pollt. Iași 3 2 0 1 40-31 7
8. Farul 2 2 0 0 71-18 8
9. C.S.M. Suceava 4 1 0 3 33-83 6

10. C.S.M. Sibiu 3 1 0 2 21-32 5
11. Rulm. Bîrlad 3 1 0 2 12-51 5
12. Șt. Petroșani 4 0 1 3 25-58 5
13. P.T.T. Arad 4 0 0 4 16-96 4
14. Vulcan 3 0 0 3 22-53 3
ȘAH

MAESTRUL sovietic Evgheni 
Pigtisov se distanțează în tur
neul internațional de șah „Me
morialul Mihail Sadoveanu". în 
runda a 9-a el a înscris a treia 
victorie consecutivă, învingîndu-1 
(cu negrele) pe Bușu. Hazai a 
fost liber, iar Ionescu a remizat 
cu Biriescu, astfel că liderul are 
acum un avans de 1*A  p. Este 
greu de presupus că în ultimele 
4 runde urmăritorii săi vor pu
tea reface acest handicap.

Remiza a fost consemnată în 
întîlnirea Nisman — Urzică, în 
timp ce partidele Farago — Hal- 
lasy, Anițoaie — Glodeanu și 
Marcovici — Foișor s-au între
rupt. Partida Biriescu — Bușu, 
amînată în prima rundă, s-a în
cheiat remiză. Glodeanu a cîș
tigat întrerupta cu Farago din 
runda a 8-a.

CLASAMENTUL : Pigusov
(U.R.S.S.) 6’/2—l’/2, Ionescu, Hazai
(Ungaria) 5—3, Nisman (U.R.S.S.) 
4''.,—3>/„ Biriescu, Urzică 4‘/,—4</„ 
Farago (Ungaria) 4—3 (2), Glo
deanu, Hallasy (Ungaria) 31/,— 
3’; (1), Anițoaie 21/,—3% (2), Fo
ișor 2i/,—4’/2 (2), Marcovici 2—5
(1), Bușu 2—6. (Al, NOUR — 
coresp.).

Frig, vînt rece, ploaie pă
trunzătoare, totul intr-un ce
nușiu decor de Toamnă pe Sta
dionul Republicii gazdă de ul
timă oră a ' Întrecerilor finale 
ale campionatelor naționale de 
tineret și juniori I. în aseme
nea condiții, greu să se fi pre
tins ceva deosebit. Și totuși a- 
cest ceva deosebit a fost pre
zent și în întrecerile de ieri ale 
atletilo- noștri..

înainte de toate, deosebită a 
fost săritura in lungime a fe
telor, adică mai precis duelul 
dintre Anișoara Cușmir și Văii 
Iongscu, dispută dusă Ja cote 
valorice ridicate. Recordmana 
tării, Anișoara Cușmir a cîști
gat întrecerea cu un rezultat de 
6,83 m (Ia 9 cm de recordul 
național), performanță cu ecou 
internațional iar Vali a reușit 
6,68 m, de asemenea un bun 
rezultat. în ceea ce o privește 
pe Cușmir iată-i seria încer
cărilor : 6,40 m. depășit, 6,83 m, 
6,74 m, depășit, 3,39 m. De no
tat faptul că una din săriturile 
depășite ar fi fost peste... 7 
metri ! Dar, chiar la mijlocul 
săptăminii viitoare, la „Dina- 
moviadă *,  Anișoara și Vali vor 
fi prezente. Și cine știe ?

La aruncarea greutății 
nioara Silvia Comărniceanu a 
reușit un nou record national 
cu o performanță de 15,94 m, 
cu 6 cm superioară propriului 
ei record. în sfîrșit, vom con
semna, tot la aruncări (ieri pro
bele tehnice au ieșit mai mult 
și mai bine in evidență I) spo
rul de calitate demonstrat de 
tinerii ciocănari. Campionul la 
tineret, Adalbert Meheș (antre
nat de Ion laru) a marcat in 
acest sezon o creștere de a- 
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de tăria întrecerilor — la care 
publicul nostru va asista, spe
răm, în număr ridicat, ca și 
la Universiadă — să amintim 
cîteva din numele care figu
rează pe listele de înscrieri tri- 
mișe organizatorilor. Astfel, din 
lotul atlejilor sovietici fac par
te semifondista Tamara Soroki
na (1:57,55 la 390 m și 3:58,9 
la 1 500 m), săritoarele în lun
gime Tatiana Proskuriakova 
(6,73 m) și Ludmila Haustova 
(6,72 m), săritorul de triplu- 
sait Vasili Grișccnkov (17,24 m 
In acest an), orăjiniștii Nikolai 
Selivanov (5,65 m) și Aleksandr 
Ccrniaev (5,50 m). săritorul în 
lungime Arvidas Sjbonis (8,04 
m), aruncătorul de ciocan A- 
leksatitlr Kozlov (76,84 m) etc. 
Delegația atleților polonezi <r'<\ 
în frunte pe renumita Grazy- 
na Rabsziyn, recordmana mon
dială la 100 mg (12,36), de la 
Dozsa Budapesta vor fi pre- 
zenti, între alții, săritoarea în 
înălțime Andrea Matay (1.98 m 
recordul carierei). Lâszlo Szal- 
ma 8,23 m la săritura în lun
gime, campion mondial univer
sitar, recent, la București, 
sprinterul Istvan Nagy, vice
campion ai Universiadei la 200 
m etc. Din lotul sportivilor de 
la Dynamo Berlin se disting 
săritorii in înălțime Edgar Kirst
------------  BZ'.SfOTTjrșgCT -----------

REPREZENTATIVA DE JUNIORI
A ROMÂNIEI -

R. A. EGIPT (tineret):
2-3, LA VOLEI

Am asistat ieri, în sala Olim
pia dLn București, la un meci 
foarte disputat în partea a doua 
a sa, cînd echipele au combinat 
frumos, culegînd aplauze. Tinerii 
voleibaliști egipteni au repurtat 
o frumoasă victorie, muncită, cu 
3—2 (—13, 5, 12, —11, 10). Dar lată 
filmul jocului.

Juniorii noștri au început foar
te bine, realizînd 8—0, 9—1, dar 
au fost ajunși de egipteni, des- 
prinzîndu-se în cîștigători de la 

'13—13. Cel de al doilea set a a- 
parținut însă oaspeților, care 
s-au distanțat (9-^1, 10—2 !), ro
mânii neputînd reface handicapul. 
Setul al treilea s-a desfășurat, în 
prima parte, sub dominarea ju
niorilor noștri, care au jealizat 
10—4 dar... au stopat motoarele, 
perm ițind oaspeților să facă 10 
puncte la rînd și apoi să cîștige. 
Cel de al patrulea set s-a des
fășurat sub semnul egalității pînă 
la 11—11, cînd românii au „sprin- 
tat" cîștigînd setul. L-au pierdut 
însă pe'ultimul, după un egal la 
9. Remarcați : Shamoty, Esam și 
Madht : V. Orelt și loan Răzvan. 
Arbitraj foarte bun : Ahmed 
Hassan (Egipt), Nicolae Ionescu.

< S. NORAN
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CARMEN BUNACIU SE ACOMODEAZĂ
ÎN... BAZIN ACOPERIT

I 
I

Divizia pA**,  
etapa a 4-a

VEȘTI DE LA
ECHIPE

în timp .ce înotătorii noștri 
au intrat in vacantă (ei își vor 
relua pregătirile abia la sfîrși- 
tul lunii septembrie), multipla 
campioană și recordmană a tă
rii, Carmen Bunaciu, se antre
nează intens. Am reintilnit-p, 
alături de antrenoarea sa Cris
tina Șoptcreanu, la piscina a- 
coperită de la complexul „23 
August". Nedumerirea — ne a- 
flăm doar în plină vară — a 
fost însă repede risipită : „Am 
aflat că pentru prima oară în
trecerile campionatelor euro
pene (n.r. 5—12 septembrie, la 
Split) se vor desfășura într-un 
bazin acoperit — ne spune 
Cristina, și acum încercăm să 
ne acomodăm".

Peisajul este destul de inso
lit. Carmen înoată singură in 
tot bazinul, urmărită pe mar
gine doar de antrenoarea sa și 
doctorița Ecaterina Flora. Nu
mai cine nu a practicat acest 
sport nu poate înțelege cit de 
greu este să te antrenezi de 
unul singur... unde poți auzi 
doar loviturile ritmice ale bra
țelor tale în contactul cu apa. 
Carmen are însă ambiții mari 
pe care rr.i și le ascunde. A 
promis, încă din 1977, de la 
’onkoping (unde a sosit a 3-a 
,n cursa de 200 m spate a 
campionatelor europene) o re
vanșă în fata sportivelor din 
R. D. Germană, care au în
trecut-o Ea nu a uitat nici ne
cazul de la J.O. (Moscova 
1980) unde la ambele probe 
(100 m și 200 m spate) a fost 
la un pas de podium, devan
sată tot de înotătoarele din 
R.D.G. Și de aceea nu precu
pețește acum, în aceste zile, 
nici un efort. Repetă la infi
nit graficele de cursă pe care 
și le-a propus pentru ca, acolo, 
Ia Split, unde va înfrunta pe 
cele mai bune specialiste ale 
procedeului de pe continent, 
totul să se desfășoare conform 
planului.

întrebarea decurge firesc : ce 
va fi la campionatele europe
ne ? Dar Carmen nu mai face 
de mult pronosticuri. Ea știe 
că se află in continuare in 
fruntea top-ului, atît la „sută", 
cît și la 200 m și acest lucru 
ii dă curaj. „Putcti să scrieți 
că voi lupta din toate puterile

pentru două medalii ; din ee 
metal vor fi acestea nu pot să 
vă spun și cred că nici una din
tre adversarele mele din R. D. 
Germană, U.R.S.S., Olanda, Bel
gia, Italia sau R. F. Germania 
nu ar avea mai mult curaj 1 
în orize caz sini perfect con
știentă că pentru a reuși va 
trebui să realizez noi recor
duri, să cobor sub 62 de se
cunde la 100 m și, respectiv, 
2:13,0 Ia 200 m. Sper să ajung 
Ia competiție in timp util și 
să reușesc — lucrul cel mai 
important — să mă acomodez 
cu bazinul. Pentru că — întot
deauna am spus-o — eu mă 
simt cel mai bine în apă cînd 
mă ard pc față razele soare
lui..."

Nici Cristina Șoptereanu nu 
este mai volubilă Reușim to
tuși să aflam că timpii de an
trenament ai elevei sale sînt 
identici cu cei dinaintea Uni
versiadei. Dar ea Știe foarte 
bine că acest lucru nu este su
ficient, Nu a aflat mai nimic 
despre principalele adversare 
ale lui Carmen, Cornelia Polit, 
Ina Kleber, Petra Riedel _ din 
R. D. Germană, care n-au par
ticipat în vara aceasta la nici 
un mare concurs și s-au an
trenat tot timpul. Are totuși 
Încredere in moralul lui Bu
naciu, în dorința sa de conti
nuă autodepășire. Primul răs
puns îl vom avea în seara zi
lei de 10 'septembrie, cind este 
programată finala la 100 m 
spate. Pină atunci...

Iată cele mai bune perfor
manțe europene ale anului în 
probele de 109 m și 200 m 
spate :

100 m : Bunaciu (România) 
62,19 : Polit (R.D.G.) 62,87 ;
Kleber (R.D.G.) 63,18 ; Getcea- 
kova (U.R.S.S.) 63,78 ; Aizpors 
(R.F.Q.) 64,25 ; Van de Straten 
(Belgia) 64,83 ; De Rover (Olan
da) 64,97 ; Neubert (R.F.G.) 
65,01 ;

200 m - Bunaciu (România) 
2:13,21, Polit (R.D.G.) 2:13,30 ; 
Gorceakova (U.R.S.S.) 2:14,46 ;
Kleber (R.D.G.) 2:15,42 ; Van 
de Straten (Belgia) 2:15,74 ; De 
Rover (Olanda) 2:17,44 ; Bosga 
(Olanda) 2:17,94 ; Aizpors 
(R.F.G.) 2:18,02.

A. VASILIU

5RNATI0NAL MASCULIN DE VOLEI AL ROMÂNIEI*
1) fu, Gîrleanu, Enescu, Stoian, (Mina, Căta-Chițiga și P. Io-

--------- Macavci. Vrincut, Grădinaru nescu sînt reținuți de examene).
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• F. C. ARGEȘ nu-1 poate u- 
tiliza pe Radu 11, accidentat. In 
rest, cum ne spunea antrenorul 
Al. Constantineseu, tot lotul este 
apt de joc. A La A.S.A. TG. 
MUREȘ nu va juca, în continua
re, Duloiu, care este indisponibil 
mai multă vreme.

O C. S. TlRGOVIȘTE și-a tes
tat electivul miercuri, cînd a ju
cat un amical cu echipa Maga 
Club din Damasc, pe care a în
vins-o cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au marcat Eftimie și Pitaru. Nu 
se anunță indisponibilități A 
F. c. CONSTANTA a plecat 
ieri spre Tîrgoviște, fără 1-eniu 
(accidentat In continuare), dar 
cu Boraliu și Nistor, refăcut!.

A STEAUA a efectuat progra
mul normal de pregătire, de joi 
participînd la el și jucătorii se
lecționați în cele trei loturi („A", 
,,B“, tineret). A PROGRESUL 
VULCAN are un singur punct de 
întrebare : prezența lui Marica, 
accidentat în etapa precedentă.

A CORVIN UL HUNEDOARA 
s-a pregătit cu mare atenție 
pentru meciul cu Jiul, derby-ul 
județului. Un singur jucător, An- 
done, nu va putea evolua astăzi, 
fiind bolnav. © JIUL PETRO
ȘANI are cîteva probleme de 
formație : Sălăjan și Șumulanschi 
sînt indisponibili, iar portarul I. 
Grigore a contractat o răceală.

A F. C. OLT a efectuat antre
namente obișnuite. Antrenorul 
Florin Halagian anunță că va 
folosi aceeași formație utilizată 
in meciul cu F. C. Constanța. A 
S. C. BACĂU nu anunță indis
ponibilități. în drum, spre Scor- 
nicești, cei trei jucători convo- 
cați miercuri, la acțiunea lotu
rilor reprezentative (Șoiman, Va- 
manu și C. Solomon) au făcut 
joncțiunea, la București, cu echi
pierii lor.

A CHIMIA RM. VILCEA anun
ță absența portarului Roșea — 
accidentat, iar utilizarea lui G. 
Stan este sub semnul întrebării 
A UNIVERSITATEA CRAIOVA 
nu va putea alinia dintre titu
lari pe Cămătaru, indisponibil.

A DINAMO, după rezultatul 
bun de la Petroșani, va alinia 
probabil aceeași formație. A 
sportul studențesc va face 
unele remanieri. Nu este exclusă 
introducerea lui Speriatu. în 
acest caz vom asista la un duel 
intre foștii portari ai echipelor 
care se vor înfrunta pe stadionul 
Dinamo.

A „U“ CLUJ-NAPOCA a jucat, 
miercuri, cu divizionara „B“, 
I.P.A. Șoimii Sibiu, de care a 
dispus cu 3—1 (au marcat : FI. 
Pop și Tiglariu — 2). Reintră 
Tiglariu, care și-a Ispășit etapa 
de suspendare. A POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a revenit joi, la 
prînz, de la Leipzig. Păltinișan 
are o plagă la laba piciorului si 
folosirea lui este incertă.

A U.T.A. a susținut un ami
cal cu C.F.R. Arad, scor 2—0. 
Arădenii l-au recuperat pe Csor- 
daș. în continuare accidentați 1 
Vaczi, Tisa, Hirmler, Iova. A 
F.C.M. BRAȘOV nu-i va putea 
utiliza pe Boriceanu și Gherghe, 
accidentați.

PINCH DC VEDCRC
JOCUL NU ESTE O... JOACĂ

Se știe — de cînd fotbalul 
aproap*-  — că jocul este mij
locul cel mai complet de in
struire. Si totuși, nu o dată 
s-a recomandat să se evite, 
pe cit posibil, jocul de veri
ficare programat de regulă 
la mijloc de săptămînă. La 
primă vedere, o contradicție- 
de ordin pedagogic. La o mai 
atentă judecată a lucrurilor 
insă, nu. Și lată de ce. Să 
luăm, de pildă, schema unui 
ciclu săptămînal normal de 
antrenament, în care sînt cu
prinse 7—8 ședințe de pregă
tire, considerînd ziua de sîm- 
bătă destinată jocului, iar du
minica rezervată pentru re
cuperare și odihnă. O aseme
nea formulă — permițînd o 
bună corelare a volumului cu 
intensitatea instruirii — ofe
ră în același timp antrenori
lor posibilitatea unei dozări a 
efortul^ în raport cu sarci
nile generale ale perioadei 
competiționalș și cele specia
le ale fiecărei etape în par
te. Cu 7—8 ședințe de antre
nament pe săptămînă — din 
cadrul cărora nu trebuie să 
lipsească jocul cu e anumită 
temă, jocul orientat pe • anu
mită idee de acțiune colectivă 
a echipei, joc^il cu caracter 
didactic, de învățare a... jo
cului — se pot acoperi inte
gral nevoile de instruire pre
tinse de marea performanță.

In practica pregătirii echi
pelor noastre divizionare însă, 
lucrurile nu se petrec, în 
majoritatea cazurilor, așa. 
De ce ? Pentru că intervine 
jocul de verificare de marți 
sau de miercuri, acesta înlo
cuind in ziua respectivă două 
antrenamente, fără ca solici

tarea jucătorilor — mulți din
tre ei înlocuiți pe parcursul 
meciului — să atingă un mo
ment d? vîrf. Și, în funcție 
de jocul de verificare (ade
seori mai util echipei folosită 

ca. sparring-partner) care în 
fapt îi obișnuiește pe jucă
tori cu deea economiei de 
efort, reflectată și în meciul 
oficial de sîmbătă, se modi
fică nu numai structura, ci și 
durata, volumul, intensitatea 
și conținutul instruirii. Iar 
pînă la urmi, cele 7—8 antre
namente săptămînă. se re
duc la 5—6. aceasta însemnînd 
aproximativ cu 20—30 la sută 
mai puțină pregătire, procent 
care poate fi pe alocuri și 
mai mare dacă ne gîndim la 
menajamentele dinaintea și 
de după jocul de verificare. 
Șl ne mai mirăm că la meci, 
în competiție, jucătorii evită 
efortul, sustrăgîndu-se prin 
diferite metode și mijloace 
de la ' obligațiile performan
ței. Și ne mirăm, din păcate, 
de multă vreme, acceptînd co
moditatea și superficialitatea 
în pregătire, acceptînd ca jo
cul în sine' să fie luat... în 
joacă. Aceasta și pentru că 
Cine AR TREBUI SA OBSER
VE O ASTFEL DE SITUAȚII 
ȘI SA INTERVINĂ PENTRU 
A PUNE LUCRURILE LA 
PUNCT — în speță, ORGA
NUL TEHNIC AL F.R.F., CO
LEGIUL CENTRAL AL AN
TRENORILOR — nu prea o 
face decît la consfătuirile bi
anuale. iar în intervalul din
tre acestea, mai mult pe hîr- 
tie. Este de așteptat interven
ția urgentă a biroului fede
ral.

Mihai IONESCU

CE 1IE.BÎL, PLĂCEA, ALIUJA NU-I FACE!

au pre- 
atenție, 

ilor ospi- 
tăcut der 
voleilj"- 

■ pentru 
nopetiției. 

să so- 
echipele 

a venind 
se, unde 
rile), in- 
ării noas
tră de ia 

e v-am 
Bulgariei, 
5i R. F. 
inte des- 
-ticipante. 
e este o 
și-a in- 
-mare la 
:îndu-i-se 
ascensiu- 
ti atunci 
xperLența 

s-a In-, 
>rin cali- 
gabaritul 
ează jo- 
mbinativ. 
Uroter și 
■t la dis- 
jucătorii: 
ner, Hoff- 

Kâstncr, 
it, Gom- 
m, Dan- 
e care se 
otul pen- 
j“. După 
itru C.E. 
ui echipei 
, a ope- 
n lot. re
in vîrstă 
făcind noi 
ițiile care 
■“ au fost 
eter, Ma- 
, Borcsok, 
>zer, Sza- 
■i. Un lot 
liferi mult 
izi la Ga- 

care por- 
irneu, va 
.E. : Oros, 
van. Chi

IȘTIRI... ȘTIRI.

cei doi tineri arbitri, fapt ca
re s-a văzut în repriza se
cundă, cînd prestația lor a 
fost marcată de lipsa de tact 
a fostului purtător al ecuso
nului F.I.F.A. Am putea a- 
dăuga, în același sens, și o- 
biectiile sau rapoartele făcute 
de unii observatori locali, ca
re nu se pot ridica peste su
biectivismul strimt — dușman 
al principialității, al ridicării 
unor cavaleri ai fluierului o 
biectivi, în interesul fotbalu
lui.

Cineva i-a propus, dumini
că, în pauză, lui A. Bentu, să 
facă toate criticile de rigoa
re, după meci. Ei, bine, după 
terminarea partidei, A. Bentu 
a afirmat că... el nu prea știe 
să vorbească ! In cazul aces
ta nu există decît două vari
ante: ori A. Bentu (și cei ca 
el) să renunțe la calitatea de 
observator, dacă nu-i pot fa
ce fată, ori să învețe de Ia 
alți foști arbitri (Fr. Coloși. 
M. Cruțescu, O. Comșa, C. 
Dinulescu, ĂI. Ene, AI. Io 
nescu, AL Ioniță, Gh. Limo- 
na, C. Nițescu, M. Sadoveanu, 
Em. Vlaiculescu etc.), care au 
contribuit sau contribuie ca 
observatori federalii cu pasi
une, competență, principialita
te, tact și responsabilitate, la 
formarea unor viitori cavaleri 
ai fluierului și. implicit, la 
tesiguraraa spectacolului spor
tiv, chiar de jos, din diviziile 
Inferioare, onorînd. astfel, in
vestiția de încredere a foru
lui de specialitate. (M.M.I)

L-am întîlnit. duminică, pe 
fostul (și apreciatul 1) arbitru 
internațional Aurel Bentu. 
L-am întîlnit în noua sa ca
litate de observator federal, 
la un meci de divizia a treia. 
Satisfacția întîlnirii cu un 
„om potrivit la locul potri
vit", cum îmi ziceam, a fost 
însă scurtă, de-o repriză. 
Pentru că, în pauza meciului 
respectiv, fostul cavaler al 
fluierului s-a prezentat, în 
noua sa ipostază, la cabina 
arbitrilor unde, uitînd că a... 
fost arbitru și neștiind, se 
vede, ce înseamnă a fi obser
vator, a început să reproșeze 
pe tonul unui suporter, tu- 
sierului C. Florea si, apoi, 
„centralului" G. Ionescu, un 
ofsaid din care s-ar fi înscris 
un gol. Nu discutăm, acum, 
dacă a fost sau nu ofsaid, ci 
un lucru mult mai important: 
calitatea de observator fede
ral, pe care n-a înțeles-o A. 
Bentu și, din păcate, nu nu
mai el, existînd în trecutul 
apropiat și alte exemple ofe
rite de foști cavaleri ai flu
ierului. Se. uită că prezența 
observatorului federal în
seamnă, dincolo de competen
ță, tact pedagogic și finețe 
psihologică, maturitate și e- 
chilibru, că scopul principal 
este nu atît de a căuta gre
șeli, cît de a evita greșelile, 
de a asigura condițiile cele 
mai propice pentru desfășu
rarea spectacolului fotbalistic. 
Intervenția total contraindica
tă a lui A. Bentu, duminică, 
n-a făcut decît să-1 inhibe pe

era
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se aud zvo-

Cursa a 
Brailovschi) 
Simplu 1,40,

CIȘTIGĂTORII 
EDIȚIILOR 

PRECEDENTE

ANTRENOR LA 
cum

te :

SPRE

AER PROASPĂT

IONESCUDoru

PROGRAMUL 
MECIURILOR DIN SERII 

Duminică 
sporturilor Galați, de la

R.F. Germania — Ungaria 
Bulgaria Iugoslavia 

„Vrancea" Focșani, ora 17 :
Japonia — R.D. Germană 

Luni 
sporturilor Galați, de la ora 

Iugoslavia — R.D. Germană
Bulgaria — Japonia 

sportuYilor Brăila, ora 17,30 : 
România — R.F. Germania

Marți 
sporturilor Galați, de la ora

România — Ungaria 
Japonia — Iugoslavia 

„Vrancea" Focșani, ora 17 : 
Bulgaria — R.D. Germană 

oficia arbitrii români: V. Ran- 
C. Mușat, I. Niculescu, M. Sta- 
precum și cîte un arbitru de pe 

fiecare echipă oaspete.

Spectatorii prezenți joi după- 
amiază pe Hipodromul din Plo
iești au avut ocazia să benefi
cieze nu numai de vizionarea 
curselor, ci și de plăcutul cli
mat oferit de sfîrșitul verii cu 
aer proaspăt și mari posibilități 
de ameliorări de recorduri. Cîți- 
va cai și cîteva curse s-au în
cadrat în climat, răsplătind spec
tatorii. Q. Grigore, de exemplu, 
l-a scuturat binișor de secunde 
pe Heracle pentru a fi sigur de 
victorie și pentru a stabili re
cordul zilei la cotele pariului mu
tual, infirmînd zicala că Gică Tă- 
nase nu reușește să propulseze 
decît cote infime după ce cîști- 
gă. Concret, lentul Hogar (Gh.

ȘANSE MULTIPLE DE MARI 
SUCCESE î A ASTAZI este UL
TIMA ZI de participare la tra
gerea specială Loto 2 de mîine, 
30 august 1981. Se reamintește că, 
în cadrul a șapte extrageri cu 
un total de 32 numere, vor fi a- 
tribuite cîștiguri în AUTOTURIS
ME, MARI SUME DE BANI și

1959
1960
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

România 
Cehoslovacia 
România 
România 
România 
România 
U.R.S.S.
România
R.D. Germană 
R.D. Germană 
Polonia 
U.R.S.S.
Cehoslovacia 
Polonia 
România 
România 
R.P. Chineză 
România 
România

Her a ele (G. Grigore) 
șanse să nu fie prins, 
spectator reușind să-1 
REZULTATE TEHNI- 
I: 1. Sugiuc (I.R. Ni- 
1:39,9. 2. Negruț. Sim-

Tănase) — 
avea mari 
un singur 
identifice.
CE: Cursa 
colae) rec. _ .
piu 4, ordinea 24. Cursa a Ii-a:
1. Calafat (D. Popa) rec. 1:42,8,
2. Vând an a, 3. Suvan. Simplu 2,
ordinea 14, event 24. Ordinea 
triplă 473. Cursa a 111-a: 1. Efect 
(M. Dumitru) perf. 1:28,4, 2. I- 
beric. Simplu 4, ordinea 9, event 
16, triplucîștigător 380. Cursa a 
IV-a: 1. Hogar perf. 1:25,5, 2. A- 
bil, 3. Organist. Simplu 3, ordi
nea 27, event 52, ordinea triplă 
închisă. Cursa a V-a:> 1. Heracle 
rec. 1:31,3 2 Florida. Simplu 15,

A UN NOU 
STRUNGUL ARAD. După 
ne anunță conducerea asociației 
Strungul Arad, de pregătirile noii 
divizionare „B“ se ocupă, din 
această săptămînă, antrenorul 
Ștefan Onisie.

A R. STÎNCAN PE URMELE 
ECUSONULUI F.I.F.A. La 23 sep
tembrie, arbitrul Romeo Stîncan 
va conduce partida amicală din
tre primele reprezentative ale 
Greciei și Suediei, meci care îl 
va asigura „norma*  pentru pri
mirea ecusonului F.I.F.A.

A ARBITRU ROMAN LA PAR
TIDA TURCIA — U.R.S.S. (TINE
RET). întîlnirea Turcia — 
U.R.S.S., reprezentativele de ti
neret (sub 21 de ani) din cadrul 
campionatului european, va fi 
condusă, la 6 octombrie, de arbi
trul român M. Salomir.

A BULETINUL TEHNIC „AR
BITRUL**.  A apărut numărul 2/ 
1981 al buletinului tehnic „Arbi
trul", un veritabil ghid pentru 
cavalerii fluierului, dar și pentru 
jucători și antrenori.

ordinea 64, event 719, triplucîști- 
gător 1.196 Cursa a Vl-a: 1. So
lara (M. Ștefănescu) rec. 1:29,2, 
2. Salamandra, 3. Docent. Simplu 
2,80, ordinea 5, event 95, ordinea 
triplă 92. Cursa a Vil-a: 1. Sibl- 
Ia (M. ....................
Hogar, 
nea 6, 
Triplu 
VIII-a: 
rec. 1:31,5, 
ordinea 20, event 18.

Ștefănescu) perf. 1:27,1, 2. 
3. Abil. Simplu 2, ordl- 
event 8, ordinea triplă 26. 
cîș'tigător 280.
1. Harnic (A.

2. Gotic.

P.S. Dinspre Arad 
nuri de mult, mult aer proaspăt: 
35 000 spectatori la mitingul hi
pic internațional și o victorie a 
lui Stilat cu M. Ștefănescu In 
sulky. Să devină Aradul centrul 
concursul ilor hipice al țării ?

40'llNlSllhTIIA DE SIAI LOTO P»ONOSPfil!I hrORNEAlA
EXCURSII PESTE HOTARE. (Tra
gerea va avea loc la ora 16,30 
în sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
2; numerele cîștigătoare urmează 
a fi anunțate în cursul serii la 
radio și televiziune). A De ase-

menea, ASTÂZ1 este ULTIMA ZI 
de depunere a buletinelor pen
tru concursul Pronosport de 
mîine, care cuprinde numeroase 
partide atractive din campionatul 
diviziei „B“. Mai -multe variante 
jucate — mai multe șanse de a

IORDACHE A REÎNCEPUT DRUMUL

vă număra printre marii cîștigă- 
tori Ia sistemul de joc preferat J 

A NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 28 AU
GUST 1981. EXTRAGEREA I î 37 
67 62 .47 2 74 69 56 73 ; EXTRA
GEREA a Il-a : 32 45 61 53 28 90 
21 14 17. FOND TOTAL DE ClȘ- 
TIGURI : 1.266.428 LEI, din care
467.963 lei report la categoria 1.

„ORA H“
— Vasile Iordache, toată lumea 

știe că ești accidentat. Puțini știu 
însă care-i „buletinul medical" 
la zi...

— Sînt 
patru zile 
Bicicletă, 
tratament, 
cilor Dumitru Tomescu, 
Iotul reprezentativ, și 
Georgescu, de la clubul nostru, 
Steaua.

— De fapt, care a fost diagnos
ticul 7

— întindere de ligamente în
crucișate la piciorul sting. Fapt 
pentru care am stat opt zile cu 
piciorul în ghips.

— La un antrenament s-a pro
dus necazul, nu ?...

—- Da, la un antrenament, la 
trei zile după prima etapă. Am 
plonjat pe spate și am căzut pe 
genunchi. Lucru inerent pentru 

portarii...
Și acum ?!...
Acum, cel mai greu e să 

stai departe de arenă. Mor, nu 
alta, că nu apăr. înlr-o săptămînă 
sper să reîncep treaba ca lumea. 
Concurenta e mare. Și la echipa 
națională și la cea de club. Mă 
bucur, însă, pentru Toma. în
seamnă că nu m-am înșelat, pen
tru că am fost și eu unul dintre 
cei care an insistat ca acest tî- 
năr jucător să vină Ia Șteaua. 
E portar de mare viitor, o să 
vedeți

— Ce intenții ai ?
Să mă pregătesc cum tre

buie, să fiu aat de joc și în for- 
- —' ■ Ja 23

ne vc-

în convalescentă. De 
am început pregătirile, 

alergări, gimnastică, 
Sub îngrijirea medi- 

de la 
Marcel 

b

mă maximă Ia „ora H“, 
septembrie. Iar anul să 
dem în Spania !

— Sănătate și succes, 
Iordache Ne revedem la ___
tul „orei 11“ pentru ,un Interviu I
Pcnt’-u un interviu colectiv, cu 

ECHIPA !
Mircea M. IONESCU

Vasile 
sfîrși-



CumpioHiiîdc fiionflialt fie lupte grceo-romanc

SIEfAN RUSU-ÎNV1NGĂTOR ÎN PRIMUL TUR •> însemnări înaintea unei noi ediții a open-uiui american

OSLO, 28 (prin telefon). 
După obișnuitul cintar oficial și 
operațiunea, deosebit de im
portantă, a tragerilor la sorți, 
la „Ekeberg Idrcttshall“ din lo
calitate au început întrecerile 
campionatelor mondiale de lup
te greco-roniane.

Spre deosebje de alte mari 
competiții internaționale, con
cursul de la Oslo a început la 
toate cele zece categorii de 
greutate încă din prima zi, fi
nalele campionatelor mondiale 
urmînd să se încheie duminică. 
Pînă la ora ia care am primit 
legătura telefonică, singurul 
luptător român care a urcat pe 
saltea a fost Ștefan I’usu. El 
l-a întîlnit pe francezul Lionel 
Lacazc, sportiv care se mîn- 
drește cu o victorie în fața 
campionului olimpic (la C.M. 
din 1979), dar pe care sportivul

român l-a învins clar și cu 
prilejul Universiadei de la 
București. După ce a reușit 
numeroase acțiuni tehnice (St. 
Rusu conducea cu 7—0), luptă
torul român a primit decizia 
de învingător prin descalifica
re. Ion Păun urma să lupte cu 
francezul J. Mercadier, iar în 
turul următor, cu americanul 
Abdurahim _ iluzii (vicecampion 
mondial în* * 1979). Ion Draica a 
avut neșansa de a-i avea în 
grupa sa pe trei dintre cei mai 
valoroși adversari : G. Korban 
(U.R.S.S.), J. Dolgowicz (Polo
nia) și I. Pavlov (Bulgaria). în 
primul tur I. Draica a fost li
ber, iar în partida următoare el 

’il va întilni pe iranianul B.

ECHIPA UNGARIEI 
ÎNVINGĂTOARE LA VALENCIA
• Joi seara, reprezentativa Un

gariei a întîlnit formația locală 
Valencia, pe care a întrecut-o cu 
3—2 (1—1). Gazdele au deschis 
scorul în min. 23 prin Galvez, 
după care în min. 45 Kiss a e- 
galat. După pauză oaspeții au 
preluat conducerea cu 3—1, prin 
punctele lui Nyilasi (min. 51) și 
Tdrocsik (min. 52). Șapte minute 
mai tîrziu Valencia a redus sco
rul prin golul marcat de Ribes. 
Selecționata Ungariei a aliniat 
formația- Katzirz — Sallai, Ke- 
rckes, Toth, Muller, Garaba, 
Kiss, Nyilasi, Torocsik, Rab, Izso. 
Din min. 62 în locul lui Miiller 
a intrat Csapo, iar locul lui Kiss 
a fost luat de Kovâcs.
• Lotul ungar s-a reîntors vi

neri la prînz la Budapesta. În 
continuare mai sînt prevăzute cî- 
teva partfae amicale, dintre care 
una cu o echipă de peste ho
tare, la Budapesta.
• De notat că în meciul cu 

Valencia a fost folosit și Mtiller 
care activează în Spania, la Ali
cante. Antrenorul Kalman Me- 
szbly va urmări acum și forma 
celorlalți internaționali din lot, 
care activează în Franța șl Bel
gia. Este vorba de Balint de la

Bbenampour. Ilie Matei in me
ciul de debut I-a avut ca ad
versar pe polonezul B. Dom
browski.

DRUMUL TENISULUI DE LA „PĂDURE" LA „CÎMPIE"

„CUPA PRIETENIA"-BOGAT IZVOR DE TALENTE
în turneul fle hanflBal pentru locurile 11

ROMÂNIA-O.S.S. 26 26
BACAU, S3 (prin telefon). 

După o meritată zl de pauză, 
cele 8 formații rămase în cursă 
(echipa Cubei, clasată pe locul
5 în serie, nu a avut drept de 
participare la turneul final) 
și-au continuat, vineri după- 
amiază, întrecerile din cadrul 
celei de a XlV-a ediții a „Tur
neului Prietenia" la handbal 
pentru juniori.

In turneul pentru locurile 1—1 
meciul cel mal atractiv al zilei 
l-au oferit reprezentativele 
României A și Uniunii Sovietice.

ROMANIA A — U.R.S.S. 26—26 
(13—14). La capătul a 60 de mi
nute de joc, nici una din cele 
două formații nu s-a putut des
prinde, deși spre final echipa 
României a avut de mal multe 
ori această posibilitate. După un 
început mai țimid șl mai greoi 
al handbaliștllor noștri (el au 
ratat pînă în min. 24 cel puțin
6 ocazii de a înscrie) șl după ce 
au fost conduși de 13 ori, ei au 
reușit egalitatea în min. 39 la 
17—17. In același minut, forma
ția României a luat conducerea 
(18—17), pentru ca în min. 49 
să aibă două puncte avans : 
23—21. Aici a intervenit,' după 
opinia noastră, lipsa de pregă
tire psihologică, deoarece tinerii 
elevi al antrenorilor Valentin 
Samungi și Florin Voiculescu au 
cedat Inițiativa, exact atunci 
cînd ar fi trebuit să tină scorul 
dobîndit cu atîta trudă. Ei nu 
au reușit acest lucru nici atunci 
cînd au condus cu 24—22 (min. 
51), deși adversarii lor erau 
complet derutați. Au înscris : 
Ghlmeș 11, Nițu 5, Bădosu 4.

Nagy 2, Popa 2, Georgescu 1, 
Ionescu 1 pentru România, res
pectiv Zazankov 8. Maistercnko 
6, Arkaev 5, Kuprianov 2, Kar- 
mazi 2, Tualstî 2. Solovei 1. Au 
arbitrat bine S. Pebiș și J. Wro
blewski (Polonia).

ROMANIA B — BULGARIA 
28—24 (8—13). Meci pentru locu
rile 5—8, de-a lungul căruia 
handbaliștil români au fost de 
mai multe ori conduși cu 4, 5 șl 
6 goluri (8—4 min. 19 ; 10—5
min. 18 ; ; 15—9 min. 31). pentru 
ca spre finalul partidei să se 
„trezească". Din păcate a fost 
prea tîrziu, el nu au mal putut 
reface decît pînă la un gol di
ferență. Principalii realizatori : 
Ștefan 10, Mărgineanu 4 pentru 
România, respectiv Mitov 12, To
dorov 4. Au arbitrat bine V. 
Klosco și M. Kisselev (U.R.S.S.).

POLONIA — UNGARIA 19—16 
(10—3). întâlnire pentru locurile 
5—8. Cîțiva realizatori: Szygula 
5, Tulwin 3 pentru Polonia, res
pectiv Egreși 6, Petervdri 5. Au 
arbitrat foarte bine Tr. Ene și 
V. Erhan (România).

R.D. GERMANA — CEHO
SLOVACIA 21—24 (13—13) 1 Cea 
mal mare surpriză ! Meci cîști- 
gat de echipa Cehoslovaciei gra
ție formei de-a dreptul senzațio
nale a portarului Tomas Tejral.

Programul de azi, de la ora 
8 (ultimele meciuri) : România 
B — Ungaria sl Polonia — Bul
garia (locurile 5—8) : Ceho
slovacia — România A si 
U.R.S.S. — R.D.G. (locurile 1—4).

Ion GAVRILESCU

Să explicăm de la bun început 
alăturarea, oarecum insolită, a 
termenilor din titlu. Campiona
tele de tenis ale S.U.A. au fost 
găzduite, timp de peste o jumă
tate de veac, pe terenurile de la’ 
Forest Hills, suburbie a New 
York-ului, denumire ce în tradu
cere românească ar însemna 
^dealurile pădurii". Din 1978 în
coace, tradiționala competiție 
și-a schimbat domiciliul, fiind 
transferată într-un alt cartier 
new-yorkez, la Flushing Meadow, 
ceea ce — curios ! — se traduce 
prin „cîmpie- cu iarbă deasă".

Mal întîi a fost Forest Hills-ul. 
Sau nu chiar așa, pentru a res
pecta adevărul istoric. Primele 
campionate americane s-au ținut 
la Newport (statul Rhode Island), 
începînd din anul 1881. deci a- 
cum exact un secol. Acolo ele 
s-au repetat anual pînă în 1915, 
cînd au fost preluate de grupa
rea sportivă West Side T.C. din 
New York, la sediul său din pi
torescul parc ce avea să-și facă 
din nume un renume în tenis : 
Forest Hills. Acest turneu, de
clarat încă din anii săi de în
ceput ca „open", adică deschis 
și concurenților neamericani, a 
devenit pe merit unul din marile 
evenimente ale sportului cu ra
cheta, concurînd însuși Wimble- 
donul

De fapt, în lunga cronologie a 
Forest Hills-ului, încheiată abia 
acum trei ani, supremația gazde
lor a fost înfrîntă de relativ pu
ține ori. începînd de la primul 
război mondial și pînă după cel 
de-al doilea, tenismanii ameri
cani, din rîndurile cărora s-au 
detașat asemenea supercampionl 
ca Tilden, Budge sau Kramer, 
au colecționat în serie aproape 
neîntreruptă titlurile. Reversul 
situației se produce însă din cel 
de-al șaselea deceniu, cînd aus
tralienii își impun supremația șl 
pe terenurile cu gazon de la 
Forest Hills, de cite două ori 
trlumfînd, printre alții, Sedgman, 
Laver, Rosewall și Emerson. A- 
poi, o mai mare diversitate de 
campioni se face simțită, laurii 
revenind în edițiile mai apropiate 
spaniolilor Santana (1965) și 
Orantes (1975), argentinianului 
Vilas (1977) și — să nu uităm! 
— unui român, lui Ilie Năstase. 
Prima victorie românească pe 
răbojul prestigiosului turneu a 
fost înscrisă în 1972, după o fi
nală în care campionul nostru 
a înfrlnt opoziția lui Arthur 
Ashe, cel care purta stindardul 
tenisului american în competiție. 
Scorul întîlnirii, decisă în cinci 
seturi, exprimă .parcă nota a- 
cerbă a luptei care s-a dat a- 
tuncl în fața tribunelor cu 16 000 
de locuri ale vechii arene. Nu
mele lui Ilie Năstase a mai fi
gurat o dată printre campionii 
turneului, la ediția sa din 1975,

dar la proba de dublu bărbați, 
unde împarte victoria cu coechi
pierul său Jimmy Connors.

O altă notabilă prezență trico
loră in open-ul S.U.A. aparține, 
desigur, Virg iniei Ruzici. Campi
oană României se situase în rîn- 
dul „primelor 16" competitoare 
ale probei de simplu femei încă 
în 1977, promovînd apoi în „oc
tava" de frunte în anul următor, 
învinsă de Martina Navratilova 
cu 4—6, 2—6. E drept, mai sus 
decît atît ea n-a putut merge 
pînă acum. Anul trecut, tot în 
optimi de finală, Ruzici pierdea 
în fața campioanei „en-titre", 
Tracy Austin (4—6, 0—6). Dar la 
ultima ediție, o adevărată per
formanță aparține celei de-a doua 
jucătoare românce, tînăra Lucia 
Romanov, calificată șl ea In 
„optimi" după o frumoasă victo
rie asupra cunoscutei jucătoare 
engleze Virginia Wade (4—6, 6—2. 
6—0), ieșind apoi din cursă la 
Barbara Hallquist (3—6. 6—3. 3—6).

între timp se produsese și 
schimbarea de decor a marelui 
turneu. începute cu cîțiva ani 
In urmă, lucrările de construcție 
a Centrului național de tenis al 
federației americane (USLTA) 
au fost încheiate în vara lui 
1978. Noua bază sportivă new- 
yorkeză, situată în zona verde a 
cartierului Queens, are 25 de te
renuri în aer liber și 9 acope
rite, cu un „central" putînd primi 
19 000 spectatori. Un amănunt e- 
sențial : suprafața de joc nu mal

este gazonată, ci adoptă moda 
care se generalizează acum, a 
compoziției sintetice. Pe aceste 
noi terenuri, ultimii campioni ai 
open-ului american s-au numit 
John McEnroe și Tracy Austin 
în 1979, din nou McEnroe, dar 
alături de Chris Evert-Lloyd, în 
1980. Numai victorii autohtone, 
demonstrînd încă o dată cît de 
greu este totuși pentru oaspeți 
să se impună în fief-ul tenisului 
de dincolo de Ocean. Ceea ce 
Bjorn Borg, de pildă, n-a reușit 
încă niciodată !

Radu VOIA

Virginia Ruzici figurează a 
noua favorită și va juca în pri
mul tur cu Wendy White 
(S.U.A.), iar Lucia Romanov va 
întilni o jucătoare desemnată în 
urma disputării calificărilor.

în concursul masculin, Ilie 
Năstase va juca în primul tur 
cu americanul Mel Purcell. Prin
cipalul favorit, americanul John 
McEnroe îl va întîlni pe compa
triotul său Bob Lutz, în timp ce 
suedezul Bjorn Borg (cap de se
rie nr. 2) va primi replica unui 
tenisman ce urmează a fi de
semnat.

ANTRENORUL emerit Aurel 
Segărceanu va însoți jucătoarele 
românce Virginia Ruzici și Lucia 
Romanov la campionatele inter
naționale ale S.U.A. (30 august— 
10 septembrie). /
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UN DECENIU DE MARI FINALE !

LU
ț/>

In ultimele ediții (Forest Hills 1970—77, Flushing 
campionatele internaționale de tenis ale S.U A. au 
tigâtori în probele principale : 
SIMPLU BĂRBAȚI

1970 Ken Rosewall — Tony Roche 2—6, 6-4, 7—6, 6-3
1971 *'  . ............................. . ............................ '
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1973
1979
1980 

SIMPLU FEMEI
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Meadow 1978—80), 
dot următorii cîș-

Stan Smith — Jan Kodes 3-6, 6—3, 6—2, 7—6 
Ilie Năstase - Arthur Ashe 3-6, 6—3, 6-7, 6-4, 6-3 
John Newcombe — Jan Kodes 6—4, 1—6, 4—6, 6-2, 6-3 
Jimmy Connors - Ken Rosewall 6-1, 6-0, 6-1 
Manuel Orantes — Jimmy Connors 6—4, 6-3, 6-3 
Jimmy Connors — Bjom Borg 6—4, 3—6, 7—6, 6-4 
Guillermo Vilas — Jimmy Connors 2—6 6—3, 7—6, 6-0 
Jimmy Connors - Bjorn Borg 6-4, 6-2, 6—2
John McEnroe — Vitas Gerulaitis 7—5, 6—3, 6-3 
John McEnroe - Bjorn Borg 7—6, 6-1, 6-7, 5—7, 6-4

Margaret Court - Rosemary Casals 6-2, 2—6, 6—1 
Billie Jean King — Rosemary Casals 6—4 7—6 
Billie Jean King - Kerry Reid 6-3, 7—5
Margaret Court — Evonne Goolagong 7—6. 5-7, 
Billie ■ ■" - ~ 1 * ' ' “
Chris
Chris 
Chris
Chris

King — Evonne Goolagong 3—6, 6—3,
- Evonne
- Evonne
- Wendy
- Pamela

Jean 
Evert 
Evert 
Evert 
Evert
Austin - Chris

Evert Lloyd — Hana Mandlikova 5-7, 6-1,

Goolagong 5—7 6-4, 6-2
Goolagong 6-3, 6—0 
Turnbull 7—6, 6—2
Shriver 7—5, 7—5
Evert Lloyd 6—4, 5-3

6-2
7-5

6-1

</>
3
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SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
DUMITRU GAZETOVICI Șl SORIN BABII -

MEDALIAȚI CU BRONZ LA SKEET Șl PISTOL LIBER
Ieri după-amlază s-a încheiat, 

pe poligonul Tunari din Bucu
rești, ediția a IX-a a „Cupei 
Prietenia" ia tir, la care au evo
luat tineri trăgători din nouă 
țări. La două din probele ultimei 
zile, slceet șl pistol liber repre
zentanții noștri s-au comportat 
bine, obținînd medalii de bronz 
prin Dumitru Gazetovlci (skeet) 
și Sorin Babii (pistol), iar Ion 
Joldea, cel care cu o zi înainte cîș- 
tigase proba de pușcă 60 f, acum, 
la pușcă 3 X 20 f, a ocupat lo
cul cinci. Ultimele concursuri, 
mai ales cele de pușcă și talere 
lansate din turn (skeeth au fost 
deosebit de disputate, câștigătorii 
fiind desemnați după baraj. La 
skeet, de pildă, doi concurențl 
au fost la egalitate de puncte — 
145 — cehoslovacul B. Bechinski 
șl sovieticul A. Fiodov. Primul • 
lor baraj s-a terminat la egali
tate : 22—22, iar cel de al doilea 
a dat cîștig de cauză, cu un 
punct, țlntașului sovietic : 25—24. 
Trăgătorul nostru cu pușca de 
vînătoare, D. Gazetovici, care 
conducea după prima zi la 75 ta
lere (23-r25—25), ieri nu prea s-a 
putut acomoda cu condițiile de 
concurs (vmt puternic) șl a
punctat 24—23—24, totallzlnd 144 p 
cu care a ocupat locul trei ' șl 
obținînd, totodată, un record per
sonal. întrecerile zilei a doua au 
fost dominate de trăgătorii din 
U.R.S.S. și R.D.G., care au clști- 
gat majoritatea locurilor răsplă
tite cu medalii.

ROMÂNIA - U.R. S. S„ 
ÎN FINALĂ LA RUGBY
Finala „Turneului Prietenia" la 

rugby, care se desfășoară în 
R.D. Germană, va oDune echipe
le de juniori ale României șl 
Uniunii' Sovietice. Acestea s-au 
calificat pentru actul decisiv al 
competiției învlngînd. în ultimele 
partide din grupe, formația R.D. 
Germane (35—3) șl, respectiv, 
Cehoslovaciei (20—3).

REZULTATE TEHNICE — pușcă 
3 X 20 f : 1. Koiand Hohne 
(R.D.G.) 576 p (baraj — 40 
„muște", 2. J. Zavolodko 
(U.R.S.S.) 576 p (b. 36), 3. A.
Teilka (R.D.G.) 573 p, 4. I. TSrbk 
(Ungaria) 570 p, 5. I. Joldea (Ro
mânia) 563 p, 6. H. Rodriguez 
(Cuba) 566 p ; pistol liber 60 I :
1. Igor Basinski (U.R.S.S.) 556 p,
2. A. Kaczmarek (Polonia) 551 p, 
J. S. Babii (România) 548 p, 4.
L. Nămeth (Ungaria) 546 p, 5.
M. Hochsmit (R.D.G.) 546 p, 6.
J. Horvăt (Ungaria) 546 p’; skeet 
(150 talere) s 1. Anatol Fiodov 
(U.R.S.S.) 145 t (baraj 47 p), 2.
B. Bechinski (Cehoslovacia) 1451 
(b. 46), 3. D. Gazetovici (Româ
nia) 144 t, 4. T-. Remter (R.D.G.) 
143 t, 5. P. Sirvando (Cuba) 1421, 
6. J. Kirenskl (U.R.S.S.) 141 t :
trap (150 talere) : 1. Anatol La
vrinenko (U.R.S.S.) 147 t, 2. D. 
Manolov (U.R.S.S.) 145 t, 3. S.
Schubert (R.D.G.) 143 t. 4. M.
Bednarlk (Cehoslovacia) 140 t, 5. 
G. Alksnlavlklus (U.R.S.S.) 140 t, 
6. I. Zvektarov (Bulgaria) 136 : 
mistreț alergător 30+30 f : 1. Juri 
Kadenoși (U.R.S.S.)- 589 p, 2. U. 
Keppke (R.D.G.) 581 p, 3. N. De
dov (U.R.S.S.) 530 p, 4. H. Belick 
(R.D:G.) 579 p, 5. J. Krupka (Po
lonia) 568 p, 6. Chin Jun Toi 
(R.P.D. Coreeană) 567 p.

Organizarea competiției, asi
gurată de Federația română de 
tir, a fost ireproșabilă, oaspeții 
fiind mulțumiți pe deplin.

T. RĂSȘAN

TELEX ® TELEX © TELEX • TELEX ® TELEX
CICLISM ® La Fraga, în pro

ba feminină de fond din cadrul
C.M.,  titlul a fost cucerit de 
vest-germana Ute Enzenauer cro
nometrată pe distanta de 53,600 
km cu timpul de lti 30.02.

HOCHEI o La Winnipeg! în 
meci amical, Canada — Suedia 
10—3 (3—0, 3—1, 4—2) • A înce
tat din viață, într-un accident, 
valorosul jucător sovietic Valerl 
Harlamov.

RIGA
în ultima zi a turneului in

ternațional de volei masculin 
„Memorialul Savin", disputat 
la Riga, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — 
România 3—2 (12—15, 15—8,
15—3, 15—17, 15—10) ; Polonia — 
Cuba 3—2 (13—15. 9—15, 15—10, 
15—6. 15—7) ; Bulgaria — Ita
lia 3—0 (15—12, 15—6, 15—10). 
Primul loc în clasamentul fi
nal a fost ocupat de reprezen-

LUCRĂR! RECENZATE 

ÎN REVISTA C. I. O.
LAUSANNE, 23 (Agerpres). 

— în ultimul său număr „Re
vista olimpică" menționează 
succesul filmului „Carele de 
triumf" al regizorului Hugh 
Hudson, inspirat din viața 
atleților britanici Harold Abra
ham și Eric Liddell, campioni 
olimpici în anul 1924.

Dintre lucrările cu subiect o- 
limpic — publicația C.I.O. pre
zintă cartea „Eroii olimpiade
lor" de I. Goga și V. Bănciu- 
lescu, apărută la editura „Sport- 
turism-f din București, „în care 
autorii evocă, de la Spyros 
Louis la Nadia Comăneci, figu
rile devenite legendare in is
toria jocurilor contemporane".

ÎNOT • Ines Dicrs (R.D. Ger
mană) a realizat un nou record 
european la 1500 m liber cu 
16:27,89 (v.r. 16:33,56 aparținea i- 
taliencei Roberta Eellotti, din 
1979).

TENIS O Mare surpriză în tur
neul de la White Plains (New 
York): americanul Jimmy Brown 
(16 ani) a dispus cu 7—6, 6—2 de 
argentinianul Clerc, primul fa
vorit. 

tativa U.R.S.S.. urmată de e- 
chipele ..României, Poloniei, Cu
bei, Bulgariei și Italiei.

Specialiștii prezenți la tur
neu au ales cei mai buni ju
cători, aceștia fiind românul 
Dan Gîrleanu Lech Lasko (Po
lonia) și Pavel Selivanov 
(U.R.S.S.). Viitoarea ediție a 
competiției va avea loc în 1982 
Ia Leningrad.
MAHWAH

în turul trei al turneului in
ternațional feminin de tenis de 
la Mahwah (New Jersey), ju- 
cătoarea româncă Virginia Ru
zici a întrecut-o cu 6—1. 7—5

pe Virginia Wade (Anglia). 
Alte rezultate : Hanna Mandli
kova — Peanut Louie 6—2, 
7—5 : Bettina Bunge — Kathy 
Rinaldi 6—0, 6—3 ; Stacy Mar
golin — Mima Jausovec 7—6, — ,, 
3—6, 7—5 ; Tracy Lewis — 1
Dianne Fromholtz 6—2, 6—4 ; 
Regina Marsikova — Sylvia 
Hanika 6—0, 6—3.
TOKIO

între 9 și 15 noiembrie, la 
Tokio se va desfășura compe
tiția feminină de tenis pe e- 
chipe „Cupa Federației", la 
care participă 32 de echipe, în
tre care și formația RomânieL

Toulouse și Fazekas la Anvers, 
în funcție de evoluțiile acestora 
se va decide convocarea lor în 
lot, înaintea meciului din 23 sep
tembrie cu selecționata țării 
noastre.
• Golul echipei Ungariei din 

primul meci de la Valencia cu 
Millionarios Bogota a fost înscris 
de TdrGcsik.

LOTUL ANGLIEI PENTRU 
MECIUL CU NORVEGIA

LONDRA. 28 (Agerpres). — Se
lecționerul echipei Angliei, Ron 
Greenwood, a stabilit lotul da 
22 de jucători cu care va încer
ca la sfîrșitul acestui an califi
carea formației engleze la tur
neul final al Campionatului mon
dial de fotbal din Spania. Prima 
partidă (din cele două pe care 
Ie mal au de jucat în cadrul ce
lei de-a 4-a grupe europene), 
fotbaliștii englezi o vor susține 
pe 9 septembrie,rîn deplasare, în 
compania formlrției Norvegiei. 
Au fost selecționați următorii ju
cători : portari: Clemence, Shil
ton. Corrigan; fundași: Neal, An
derson, Thompson, Watson. Os
man, Mills, Sansom; mijlocași : 
Robson, Wilkins, McDermott, 
Brooking, Hoddle; atacanți: Ke
egan, Coppell, Francis, Woodcock, 
Mariner, Withe, Barnes.


