
PROLETARI DIN TOATE TARILE.
Finalele „Daciadci" Ia canotaj

VISLE A CLUBULUI STEAUA I
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

SANDA TOMA, STROC 
ÎN BARCA DE 4+1

Noii campioni vor

cadrul finalelor

SNAGOV, 9 (prin telefon). 
Intr-un decor splendid de 
toamnă au început miercuri în
trecerile din 
„Daciadei" la canotaj. Reuniu
nea rezervată curselor elimina
torii a triat echipajele pentru 
fazele superioare ale concursu
lui — recalificările, semifinale
le de joi si finalele de vineri.

Așa cum anunțasem, multipla 
noastră campioană Sanda Toma 
a evoluat în echipajul de 4+1 
visle al clubului Steaua. Meda
liata cu aur la ultima ediție a 

de la Miinchen a impus 
un tempou ri- 

împreună cu 
Elena Tudor, 
Elena Giurcă

C.M.
— ca 
dicat.
Sofia 
Ioana 
seria 
dreptul de a evolua direct in 
finală. Timpul realizat : 3:19.2- 
Pe locjjrile următoare Voința 
'’■■"îlișoara 3:22.8. Viitorul I 
3:24,5 si Viitorul II 3:31.8 care

stro? ! — 
ci stigind

Ranovici.
Badea +

I a acestei probe. Deci,

Vosile TOFAN

(Continuare In pag 2-3)

MII DE TINERI DIN JUDEȚUL OLT
LA STARTUL UNOR ÎNTRECERI DE MASĂ

© Concursuri de selecție pentru elevi ți viitorii muncitori și teh
nicieni © „Crosul anilor I" cu participarea a 3 000 de școlari © 

La sate, sute de amatori în „sportul voinicilor"

box. handbal, 
rezervată ele- 
și liceele cu 

viitori munci-

„în aceste zile care marchea
ză începutul (calendaristic) a! 
toamnei, tineretul din județul 
Olt este ferm decis să dea un 
nou avînt întrecerilor înscrise 
sub genericul mobilizator al 
«Daciadei»". Precizarea aparține 
prof. Valerian Petrescu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Olt, si ea 
este susținută prin cîteva ar
gumente temeinice.

Un prim argument : din chiar 
prima zi a lunii s-a dat startul 
într-o amplă acțiune de selec
ție — la lupte, 
volei și judo — 
vilor din școlile 
profil industrial. . . .
tori si tehnicieni în întreprin
derile din acest județ. Scopul 7 
Formarea încă de ne acum, din 
perioada de ucenicie, a unor 
viitori sportivi, profund atasati 
de locurile lor de muncă și 
prin intermediul activității des
fășurate pe stadioane. Este o 
inițiativă a Consiliului județean 
al sindicatelor pe care organele 
.sportive înțeleg să o 
toată convingerea.

Acțiunea va fi... 
peste nutin timp, ea . ....... .......
se desfășoare si la nivelul uni
tăților de învătămînt. odată cu 
deschiderea noului an școlar. 
Existenta în județ a unor clu-

sprijine cu
concurată 

urmînd să

HALTEROFILII NOȘTRI LA ULTIMELE PREGĂTIRI
ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE Șl MONDIALE
Orașul francez Lille va găz

dui. între 12 si 20 septembrie, 
cel mai mare si mai important 
eveniment al anului în lumea 
halterofiliei : campionatele mon
diale Si europene. Această în
trecere de amploare deosebită 
va reuni aproape 300 de con
curent! din circa 40 de țări, 
printre care, ca și la alte ediții, 
si cîtiva sportivi români.

Pentru această reuniune atit 
de_ selectă, lotul sportivilor ro
mâni s-a pregătit cu o deose
bită atenție. O vizită la cabana 
Steaua, din apropierea Predea
lului, locul unde s-a reunit în 
ultimele zile echipa tării noas
tre. ne-a edificat asupra serio- 

AZI, ETAPA A ll-a A DIVIZIEI „A"
LA HANDBAL MASCULIN

începută duminică, cea de a 24-a ediție a campionatului mas
culin de handbal, Divizia „A", își continuă... grăbită drumul. As
tăzi este programată etapa a Il-a, iar ritmul acesta, duminică- 
joi-duminică, se va menține pînă la 27 septembrie 1

Programul celei de_a doua runde este următorul :
• Baia Mare :
• Piatra Neamț
• Cluj-Napoca :
• Bacău : -
© Oradea :
• București :
Meciul din Capitală se desfășoară în 

pere de la ora 18. în deschidere, la ora 
minin întîlnește formația Progresul București.

întîlnirea restanță din „Cupa de toamnă" la handbal feminin, 
Știința Bacău — Hidrotehnica Constanța, a revenit la limită bă- 
căuancelor : 22—21 (10—9).

O precizare a F.R.H. : partidele de junioare se vor desfășura 
in două reprize a cite 30 de minute fiecare.

H. C. Minaur
Relon Săvinești 
Universitatea 
Știința
Constructorul C.S.U. 
Dinamo

fi cunoscuți vineri
vor concura în recalificări. în 
seria a 2-a a acestei probe 
victoria si dreptul de a se în
trece direct în finală a revenit 
echipajului de la Viitorul alcă
tuit din Viorica Druță, Chira 
Apostol, Jeana Mieilă, Adriana 
Pitigoi + Mariana Ștefăncscu 
(3:22,8). în recalificări, U.T.A. 
(3:25,2) si C.N. ASE (3:30,4).

O probă deosebit de popu
lată a, fost cea de simplu. Cum 
era de așteptat Valeria Roșea 
(U.T.A.). medaliată cu bronz în 
barca de 4+1 vîsle la C.M. de 
la Miinchen, a cîștigat cu 3:54,4 
seria în care se aflau Marioa- 
ra Ciobanu (C.S. Dierna Orșo
va 4:07,0) si Elisabeta Olcniuc 
(Olimpia București 4:16,5). 
Victorii în proba de simplu 
(seria a 3-a, 4:00.0) a mai ob- 

buri sportive rezervate elevilor 
(cu bătaie lungă în performan
tă) îndeamnă tot mai multe co
lective școlare să organizeze 
concursuri de selecție, îndeosebi 
prin intermediul probelor atle
tice, crosurilor. Inspectoratul 
școlar județean a si proiectat 
un astfel - de cros, al anilor I. 
cu participarea a circa 3 000 de 
elevi și eleve, nefiind însă uni
ca acțiune de acest fel. După 
cei aproape 2 000 de copii (pre
școlari și școlari) inițiat; în 
înot. în cursul vacantei de vară 
— în incinta noilor bazine de 
la complexul sportiv „Progre
sul" din Slatina, celor din Ca
racal, Corabia, Balș și Cornătel- 
Boborn, bazin amenajat în me
diul sătesc — iată alte acțiuni 
destinate să apropie tot mai 
mult, prin intermediul „Dacia- 
dei" copiii, tineretul de exer
cițiul 'fizic, efectuat sistematic.

Am amintit de inițiativa se
lecției de sportivi pentru aso
ciațiile din întreprinderi. Este 
de semnalat totodată că spor
tivii sindicaliști iau parte, în 
prima decadă a acestei luni, la 

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

zitătil cu care au fost abordate 
problemele legate de pregătirea 
si selecția participantilor la 
competiția de la Lille. Se poa
te afirma că întreg lotul a avut 
aici cele mai bune condiții de 
pregătire. S-a lucrat după un 
plan de antrenament riguros al
cătuit pentru fiecare compo
nent, în funcție de calitățile 
sau defectele sale.

Printre 
i-am găsit 
fan Achim 
puneau la 
nuri de pregătire a sportivilor. 
In caiete si pe fise (completate 
cu minuțiozitate de responsabi
lii tehnici al lotului) figurează

componentii lotului 
ne antrenorii Ște- 
si Ilie Ienciu, care 

punct ultimele pla

— Constructorul Arad
— Dinamo Brașov
— Steaua
— Politehnica Timișoara
— Petrolul Teleajen
— Universitatea Craiova 
sala Floreasca, cu înce- 
16,15, Lotul național fe-
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leri, în meci amical de fotbal, România

...UN REZLLTAT-LECTIE PENTRU

Bălăci a deschis scorul, transformînd un penalty, dar acesta avea 
să rămină unicul gol al echipei noastre Foto: V. BAGEAC

Așa cum începuse meciul tri
colorilor noștri în compania 
fotbaliștilor bulgari. nimeni 
dintre cei peste 50 000 de spec
tatori aflați în tribunele stadio
nului ,,23 August" nu putea să 
prevadă deznodămintul. Jucăto
rii noștri, dornici să-și aproprie 
o victorie reconfortantă înain
tea partidei cu Ungaria (la 23 
septembrie, în preliminariile 
CM.), se instalaseră în terenul 
advers, construind, în pofida 
unui marcaj sever practicat de 
oaspeți, cîteva acțiuni pericu
loase la poarta lui Velinov. In
tr-adevăr, chiar în min. 4 al 
partidei, după două cornere 
consecutive, Cîmpeanu II s-a 
aflat în careu, a fentat și apoi 
a șutat în portarul ieșit pentru 
a-d micșora unghiul. O nerăb
dare își punea însă vizibil pe
cetea pe ofensiva declanșată de 
tricolori, care au făcut 
repede apel la șutul 
careului (Negrilă —
Beldeanu min. 7, 11 și 18, Ți- 
cleanu min. 4 și 8) in loc să 
alterneze tirul de la distanță 
eu combinații variate, derutan
te. pe un front larg. Și jocul 
acesta, oarecum stereotip, era, 
desigur, în avantajul adversa
rului, bucuros să mențină sco- 

prea 
din afara 
min. 5,

volumul si intensitatea antre
namentelor, kilogramele corpo
rale ș.a. Sînt evidentele ținute 
la zi pentru Gheorghe Maftei, 
Petre Pavel, Radu Gelu. Virgil 
Dociu, Gheorghe Dinu, Drago- 
mir Cioroslan, Dumitru Petre, 
Ilie VasWe si Stefan Tasnadi,

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag a 4-D

După campionatele

SUCCESUL LUI C. NICULAE POATE
Șl TREBUIE SA

Cînd o tară cu veche tradi
ție în judo ca Olanda, care 
se mîndreste cu celebrități ca 
Anton Geesink sau Wim Rus
ka — de mai multe ori cam
pioni mondiali sau olimpici — 
este gazda competiției mon
diale, iar în final nici unul 
dintre reprezentanții ei nu ur
că pe podiumul de onoare, se 
poate spune că întrecerile — 
la care au participat sportivi 
din 59 de țări — au fost ex
trem de dificile. Tocmai la 
asemenea confruntări un judo
ka român Constantin Nicuiae, 
a dobîndit titlul de vicecam- 
pion mondial și medalia de 
argint. Deci, o performantă re-
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pe tabelă (în min. 18, 
abia a scos în corner, 
„transversală", la un

rul alb 
Velinov 
de sub 
șut al luâ AL Nicolae, de la cea. 
20 m) și dispus, încă din star
tul partidei, să practice antijo- 
cul prin excese de faulturi; de 
intrări dure, cu care, in cele 
din urmă, avea să trimită la 
vestiare 3 tricolori: pe Ștefă- 
nescu, Crișan și Munteanu II.

Am pierdut un meci amical, nu calificarea

TOTUL DEPINDE, INCA, DE NOI!
Echipa noastră a ratat „repetiția generală" dinaintea me

ciului cu Ungaria. Credem că în acest moment, mai mult 
ca oricând, se cere LUCIDITATE. Și o judecată la rece, care 
să extragă învățămintele necesare. Formația noastră a ratat 
un meci-test, un meci de verificare, mai tare, mult mai tare, 
este adevărat, decît se prevedea, dar l-a ratat nu numai 
din... vina adversarului, ci — să nu ne amăgim în ceasul al 
11-lea, pentru că tot noi am fi cei păgubiți — și din vina ei.

Esențialul este să se învețe din lecțiile oferite de acest 
joc, așa cum a fost el, pentru ca echipa noastră să se pre
zinte mult mai puternică, mai realistă, mai stăpînă pe sine, 
și mai eficientă în meciul oficial, DECISIV, de la 23 septem
brie.

S-a pierdut un joc amical, de palmares, nu este, firește, 
plăcut, dar rostul primordial al acestui joc a fost ca el șă-i 
lămurească definitiv pe conducătorii tehnici ai echipei (și pe 
jucătorii înșiși) ce trebuie făcut, CE MAI TREBUIE FĂCUT 
pentru ca „ll“-le tricolor să se prezinte peste două săptămîni 
cu o capacitate maximă. Intre lucrurile evidente ieri — de
sigur că antrenorii au tras concluzii valoroase, utile —. 
a apărut cu pregnanță, după opinia noastră. însemnătatea 
absenței unor titulari, cu aport știut mare în construcția și 
eficiența jocului. Trebuie făcut totul — tot ce este omenește 
posibil — pentru ca ,,11 “-le nostru de la 23 septembrie să se 
recompună din jucătorii cei mai valoroși pe_care-i avem.

înfrângerea de ieri a produs un șoc, depinde de cei care 
răspund de soarta echipei reprezentative să transforme acest 
șoc într-o undă constructivă, pentru că poți rata „repetiția 
generală" iair la „premieră" — căci ea contează, ea poate 
califica echipa României la turneul final din Spania — să te 
prezinți mult mai bine, atingînd obiectivul propus.

Am pierdut un meci amical, DAR PUTEM OBȚINE CALI
FICAREA !

Depinde de noi !
Marius POPESCU

9

mondiale de judo

FIE AMPLIFICAT
marcabilă. La înapoierea micii 
noastre delegații am solicitat 
amănunte secretarului federa
ției de specialitate. Anton Mu
ram, si antrenorului Iacob Co- 
drea, care i-au însotit De cei 
4 judoka : Constantin Nicuiae, 
Arpad Szabo, Simion Toplicean 
șl Mircea Frățică.

Am aflat astfel că această e- 
ditie a campionatelor mondiale 
de la Maastricht a fost domi
nată de japonezi (4 medalii de 
aur și 2 de argint). Ei s-au

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag a 4-a)

Joi 10 septembrie 1981

Bulgaria 1-2 [1-0]

23 SEPTEMBRIE
Astfel, timpul se scurgea nemi
los, superioritatea teritorială de
ținută de tricolori aducîndu-le. 
pină aproape de finalul primei 
reprize, nu golul dorit, ci doar 
un raport net favorabil de șu
turi (13—1) și cornere (8—0). 
Unicul șut al formației oaspete, 
în prima jumătate a meciului, 
îl înregistram în min. 10 (au
tor Grigorov).

Și, totuși, in min. 45 a fost 
Iarăși o fază de gol la poarta 
lui Velinov: Țicleanu l-a ser
vit în adîndme pe Cîmpeanu 
II. acesta, dezechilibrat la cea. 
10—12 m de poartă, a preferat 
să-i paseze mingea lui Bălăci, 
care, cînd să finalizeze, a fost 
împins in suprafața de pedeap
să de fundașul Bonev: 11 m, 
transformat tot de Bălăci.

Tricolorii au reluat ofensiva 
imediat după pauză, dar men
ținerea mingii la picior. mai 
mult decît trebuia, a permis 
lui Nikolov (min. 46) și Țvet- 
kov (min. 48) să-î oprească re
gulamentar și... '
mentar pe Crișan și Klein. In 
dorința de a majora scorul, e-

neregula-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

*

JUDOKA DIN 9 ȚĂRI 
LA „INTERNAȚIONALELE*- 

ROMÂNIEI
din Tîr- 
la rfîrși- 
Campio-

se 
de 

din 
Ger-

în Sala sporturilor 
goviste vor avea loc, 
tul acestei săptămîni. 
nateîe internaționale de tineret 
ale României la judo. Tradițio
nala noastră competiție 
bucură, la această ediție, 
participarea sportivilor 
Bulgaria, Franța, R D 
mană. R. F. Germania, Italia, 
Iugoslavia, Polonia. Ungaria si 
România. Din tara noastră vor 
concura cite 6, 7 sau chiar 8 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate. Sîmbătă isi vor dis
puta întîletatea concurent» de 
la categoriile mari (semimjjlo- 
cie mijlocie, semigrea si grea), 
iar duminică, cei de la catego
riile mici (superușoară, semi- 
usoară si ușoară).



Finalele „Daciadei" la scrimă - juniori I

PROMISIUNI ÎMBUCURĂTOARE 
PENTRU VIITORUL SCRIMEI NOASTRE

In sectorul 4 al Capitalei

NOUL AN ȘCOLAR 
POATE ÎNCEPE CHIAR MÎINE !

Timp de 5 zile, sala Floreas- 
ca din Capitală a găzduit fi
nalele competiției sportive na
ționale „DACIADA" la scrimă 
pentru juniori I, bun prilej de 
& urmări la lucru speranțele 
acestei discipline îndrăgite în 
tara noastră. Pentru că multi 
dintre tinerii (pînă în 19 ani) 
care au evoluat pe planșele să
lii amintite în aceste zile sînt 
de fapt, „schimbul de mîine" 
al scrimei românești, unii din
tre ei purttad nume sonore 
tacă de azi : Elisabeta Guzga
nii (Steaua). Csila Ruparcsies 
(C.S. Satu Mare), componente 
ale echipei campioane mondia
le universitare la recentele 
J.M.U. de la București — flo
retă. Felix Nîcolae (C.S.Ș. O- 
lirnpia Craiova), Nîcolae Bo- 
doezi (Steaua) — spadă. Fer
nando Bucur (Viitorul Bucu
rești) — floretă, Nicolae Sto- 
ian (C.S.Ș. Slobozia) — sabie 
ș.a.

„Am putut vedea în cursul 
acestor finale ale „Daciadei" — 
ne spunea loan Halmagyi, di
rectorul de concurs — dispute 
Interesante care au arătat ni
velul tehnic bun, ridicat aș 
zice, al tinerilor noștri scrimerl, 
dovadă certă că în unele cen
tre din tară se lucrează bine 
Ia șlefuirea talentelor apărute".

Intr-adevăr, trebuie spus de 
la bun început ; sânt asociații 
șl cluburi în tară în care munca 
de depistare, de selecție a ta
lentelor se desfășoară corespun
zător, dublată. fiind, așa cum 
ee cuvine, de o muncă asiduă, 
responsabilă, de formare a 
„schimbului de mîiine". Nu pu
tem. firește, să le amintim pe 
toate, dar ne vom referi în 
principal la C.S. Satu Mare 
(antrenori Ștefan Ardeleanu si 
Ștefan Haukler), Tractorul Bra
șov (Mihai Ticușan și Ladislau 
Rohonyi). C.S.Ș. Slobozia (Ni
colae Mihăilescu), C.S.Ș. Olim

SANDA TOMA, STROC IN BARCA 4+1
(Urmare din pag D

tinut Adriana Chelariu, cam
pioană mondială de junioare, 
anul acesta, la Pancearevo, 
precum și Mariana Trașcă de 
la Metalul (seria I cu 3:47,0). 
S-au mai calificat pentru semi
finalele de azi Elena Ungu- 
reanu — Olimpia, Olga Fundă- 
eescu — Voința, Elena Moșneag 
— Viitorul și Cristina Hie — 
Voința.

In cursele eliminatorii din ca
drul probei de dublu vîsle. cei 
mai buni timpi si drentul de a 
evolua ta finală au obținui 
echipajul clubului Dinamo — 
Olga Bularda, Aneta Mihaly 
(medaliate cu bronz ta schitul 
de 4+1 vîsle la C.M. de la MUn- 
chen cu 3:30,0 si cel al C.N.

MII DE TINERI DIN JUDEȚUL OLT
LA STARTUL UNOR

(Urmare din pag. 1) 
campionatele orășenești organi
zate la nu mai nutin de 6 ra
muri de sport cu predilecție la 
atletism, fotbal, popice șah si 
tenis de masă. Condiții deose
bite pentru reușita acestor în
treceri au fost asigurate mai 
ales la Aluminiu, Laminorul, 
Pistonul si Textila (Slatina), Fi
latura Drăgănesti. Confecția 
Scornicești. I.O.B. Bals, Snar- 
tac, întreprinderea de zahăr 
Corabia si Vagoane Caracal. 
O mențiune pentru modul cum 
se desfășoară activitatea în o- 
rasul Bals, unde aproape 30 de 
echipe, reprezentînd secțiile si 
sectoarele întreprinderii de 06ii 
Si boghiuri, sînt prezente într-o 
activitate sportivă de masă 
non-stop.

Nu mai puțin interesante sînt 
si întrecerile la care participă 
tinerii muncitori din cooperati
vele meșteșugărești și din co
merț, care au îndrăgit tenisul 
de masă. Cei mai buni 200 
dintre ei se vor tatîlni în faza 
județeană.

Pentru mediul sătesc este de 
amintit felul cum se pregătesc 
tinerii în vederea întrecerilor 
de lupte (greco-romane) dotate 
cu „Cupa U.N.C.A.P.". După 
frumoasele lor succese dobîn- 
dite în agricultură (județul 
Olt situîndu-se printre cele evi
dențiate în actuala campanie de 
ștrîngere a recoltelor), acum 
iubitorii „sportului voinicilor", 
mai ales cel din centrele cu 
tradiție în această disciplină — 
Radomiresti. Scornicești. Pot- 

pia Craiova (Dumitru Popescu), 
bine reprezentate ta aceste fi
nale.

Felicitînd pe laureații fina
lelor ; Fernando Bucur (Viito
rul București) și Otilia Hoch- 
dorfer (C.S. Satu Mare) — flo
retă. Nicolac Stoian (C.S.Ș. 
Slobozia) — sabie și Andrei 
Sebiik (C.S. Satu Mare) — spa
dă. la individual; C.S. Satu 
Mare — floretă (f+m), Tracto
rul Brașov — sabie. C.S.Ș. O- 
Iimpia — spadă, pe echipe, 
campioni ai actualei ediții a 
„Daciadei", apreciem că aceste 
întreceri au fost deosebit de 
utile federației de specialitate 
care trebuie să alcătuiască. în 
această perioadă, lotul de spor
tivi pentru apropiatele campio
nate balcanice de juniori.

Finalele „Daciadei" ne-au o- 
fertt. în același timp, prilejul 
de a face unele observații re
feritoare la valoarea apropiată 
a trăgătorilor (dispute strînse. 
spectaculoase pentru desemna
rea ocupantilor locurilor de pe 
podium decise, de cele mai 
multe ori, în ultimele tatilniri 
pe echipe, ba chiar asalturi), 
la confirmarea celor mai buni 
(o singură surpriză: victoria lui 
A. Sebok la spadă) și, ne bucu
ră să-l consemnăm, la nivelul 
tehnic bun al multora dintre 
scrimerii generației tinere. Pă
cat că din motive obiective, a- 
ceste finale — „împinse" către 
luna septembrie — au găsit pe 
multi dintre sportivi (în spe
cial pe cei din diferite loturi) 
în afara formei de virf, mai 
precis într-o perioadă de rela
xare care a influențat, așa cum 

. era și firesc, comportarea n- 
cestora în lupta pentru titlu.

Un cuvînt bun merită să 
adresăm, în încheiere, corpului 
de oficiali și arbitri care au 
asigurat reușita acestor între- 
ceri-maraton.

Modesto FERRARINI

ASE (Paraschiva Lazăr si Ma
ria Dobrotă) cu 3:32,7, In re
calificări la dublu vîsle vor 
concura echtaaieie de Ia Viito
rul. Politehnica Timișoara, 
C.F.R. Timișoara, Metalul și 
Olimpia.

Schifiștii s-au Întrecut în pa
tru probe : la dublu vîsle. 2 f.c. 
(dună cum au evoluat ta serii 
se care că dtaamovistii Cons
tantin Cosioiu și Vater Toma 
vor avea un „culoar" bun în 
finala de vineri), simplu și 
2+1. Cea mai populată probă
— cea de simplu cu 12 partici
pant!.

întrecerile continuă astăzi, 
dună următorul program : de 
la ora 10 — (recalificări + se- 
mifinale. fete) : de la ora 17
— recalificări + semifinale, 
băieți.

ÎNTRECERI DE MASĂ
coava, Iancu Jianu și Brebeni 
—, se află în preajma desem
nării celor mai puternici din
tre ei. Iau parte peste 500 de 
tineri luptători.

în toate aceste activități spor
tive de masă organele sportive 
se bizuie pe un activ inimos 
si priceput din care fac parte, 
printre alții, învățătorul pen
sionar Hie Dumitrescu (Drăgă- 
nesti-Olt). profesorii de educa- 
catie fizică Paul Gorun (Școala 
generală 2 Caracal), Constantin 
Stoica (Școala generală Izvoa
rele) si Valeriu Buzatu (Școala 
generală Brîncoveni), precum și 
instructorii sportivi voluntari 
Vasile Cîrstea si Marin Mari- 
neci (Slatina) si Jean Jandarmu 
(Priseaca), „activiști sportivi ca
re reprezintă cu adevărat mo
dele de dăruire si spirit de or
ganizare", cum tinea să sub
linieze Constantin Ghitescu. se
cretar al C.J.E.F.S.

Este lesne de înțeles că ac
țiunile si întrecerile sportive din 
această lună înscrise sub gene
ricul „Daciadei" pot fi un pri
lej si pentru alții să le urmeze 
exemplul !

„CUPA PRIETENIEI" LA TIR VÎNĂTORESC
In organizarea A.G.V.P.S., 

poligonul Tunari va găzdui, în 
zilele de 12—13 septembrie, cea 
de a V-a ediție a concursului 
de tjr vînătoresc dotat cu 
„Cupa Prieteniei". La startul 
acestei atractive competiții vor

Activi ca de obicei (cei mai 
multi), profesorii de educație 
fizică din școlile sectorului 4 
al Capitalei, au și pregătit... 
terenul pentru noul an de în- 
vățămint. „Noul an școlar ar 
putea începe chiar mîine 1“ 
tinea să ne spună prof. Geor- 
geta Mandea, inspectoarea me
todist! de specialitate a acestui 
sector. în ce ne privește, ne-am 
convins de acest adevăr, vă- 
zind cum arată spatiile rezer
vate activităților sportive.

O primă observație : cu ex
cepția Școlii generale nr. 113, 
toate cele 28 de unități de în- 
vățăminț din sector disipun de 
un minim de amenajări pentru 
lecțiile de educație fizică și 
activitățile sportive de masă. 
Minim, a se înțelege cel puțin 
un sector de sărituri și un te
ren pentru jocuri. Ceea ce — 
evident — creează premisele 
necesare bunei desfășurări a 
muncii cadrelor de specialitate, 
orientată, și în anul școlar care 
va începe (așa cum a rezultat 
din consfătuirile desfășurate în 
aceste zile) către activități în 
aer liber. Este coordonata care 
a asigurat școlilor din acest sec
tor un loc fruntaș pe Capitală, 
în anul precedent. O poziție pe 
care, de bună seamă, toți das
călii de sport doresc să o păs
treze.

Considerăm că acest lucru 
este posibil, dacă ținem cont 
de cele intilnite îndeosebi în 
școlile generale nr. 190 — uni
tate de învățămînt în care atle
tismului i-au fost create con
dițiile materiale excelente dc 
propășire, existînd acolo și sală 
adecvată, și pistă de alergări, 
și sectoare de aruncări. Și bi
neînțeles un colectiv de cadre 
didactice care știe să munceas
că bine ; nr. 36 — o pepinieră 
in devenire a gimnasticii de 
performanță, cu condiții mate
riale la fel de bune ; nr. 104, 
119 și 165 — care vor dispune, 
din acest an de învățămînt, de 
săli proprii, de alte amenajări 
in măsură să cuprindă Întreaga 
activitate sportivă; nr. 98. 102, 
109, 194 și la Liceul „Gheorghe 
Șincai", cu mari posibilități de 
a da curs tuturor inițiativelor 
elevilor, materializării unor 
calendare sportive care încep — 
de Pe acum — sâ se concreti
zeze.

Condiții bune pentru o acti
vitate eficientă există și la

ÎN JUDEȚUL 

AUTODOTAREA
Ca pretutindeni ta țară, și ta 

județul Giurgiu, apropierea 
deschiderii noului an de Învă
țământ se simte. In aceste zile, 
peste tot se fac intense pregă
tiri. Se renovează instalațiile 
sportive, se vopsește aparatura 
complexelor sportive, se înlo
cuiește nisipul de la sectoarele 
de aruncări sau se marchează 
diferitele terenuri și piste atle
tice. Dacă ptaă nu de mult 
existau aici unele unități șco
lare unde orele de educație 
fizică se desfășurau ta condiții 
improprii, acum toate cele 370 
de școli generale și licee din 
județ dispun de săli, de com
plexe sportive, de terenuri sim
ple sau cel puțin de diferite 
sectoare de atletism de care 
vor beneficia peste 10 000 de 
elevi.

Deși a preluat doar de câte
va luni funcția de inspector 
școlar pentru educație fizică, 
tovarășa prof. Florica Prună, 
cîndva atletă de performanță, 
a reușit, totuși, să ne redea 
ta date și cifre grăitoare, ima
ginea bazei materiale destina
te școlarilor ta apropiatul an de 
învățămînt. „Toate școlile din 
județul nostru au Ia dispoziție, 
ne informează gazda, cel puțin 
un teren simplu de sport, 11 
unități și-au amenajat și portic 
pentru gimnastică, Iar alte 28 
piste aplicative.» Noi săli, care 
vor adăposti atît orele de edu
cație fizică, ta zilele friguroa
se, cit și diferite concursuri, 
au apărut în 7 școli, iar alte 
37 și-au transformat cite o cla
să în sală de sport. Materialele 
didactice s-au înmulțit prin au- 

fi prezente echipe reprezenta
tive din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și, bineînțe
les. din România (două selec
ționate). întrecerile încep, în 
ambele zile, la ora 9.

Școala generală nr. 111 — sală 
de sport spațioasă, terenuri bi
tuminate pentru atletism și 
.Jocuri". Numai că inimosul 
colectiv de catedră de aici (Eu
genia Dimitriu, Doina Ciontea, 
Vasile Petcu) vor avea de în- 
timpinat și ta apropiatul an de 
învățământ aceleași neajunsuri 
ca și în trecut determinat© de 
du-te, vtao-ul locatarilor din 
blocurile învecinate, care au 
transformat curtea școlii ta
ta-uin fel de pasaj perpetuu ?! 
Lecțiile de educație fizică sînt, 
astfel, perturbate, la fel ca și 
activitățile sportive. Ni s-a pre
cizat că. în curând (dar fără un 
termen concret 1) locatarilor li 
se va amenaja o alee parale
lă cu una dta laturile curții. 
Un compromis, când ar fi mai 
firesc ca accesul în incinta șco
lii (și a căminului de copii, a 
cărui clădire este alăturată) să 
fie admis, fără concesii, numai 
elevilor și cadrelor didactice. 
Poate că conducerile celor două 
unități de învățământ vor mai 
reflecta asupra acestei soluții...

Reținem totodată faptul că 
ta acțiunea gospodărească de 
pregătire a bazei materiale a 
activității sportive colectivele 
cadrelor de specialitate au pri
mit un sprijin direct, mult mai 
vizibil decît ta anii precedenți, 
din partea unor conduceri de 
școli, fapt care a determinat 
unele rezolvări rapide. Este 
cazul școlilor generale nr. 36 
(director, prof. Mariana Radu), 
nr. 165 (prof. Adriana Cîrciu- 
maru), nr. 190 (prof. Lucian 
Raicu).

In fine este de reținut șl a- 
mănuntul că ta afara preocu
pării ce o au de a definitiva, 
pînă la 15 septembrie, progra
mul competițional din cadrul 
„Daciadei" (pe școli, interșcol’ 
și pe sector), caidreie didactice 
de educație fizică — și, după 
cele aflate, nu numai acestea 
— urmtad exemplul colegilor 
lor dta sectorul 6, care ay ini
țiat, săptămânal, „o zi de sport 
pentru profesorii de educațio 
fizică", vor apare, chiar ta a- 
ceastă lună, ta postura de 
„eroi" ai unor competiții orga
nizate la atletism, volei, bas
chet și handbal Spre satisfac 
tia lor, dar și ca o lecție, ca 
un schimb de experiență pen
tru elevii din școlile acestui 
sector...

T. ST.

GIURGIU -
ÎN... ACȚIUNE !
todotare, fondurile necesare fi
ind realizate prin muncă pa
triotică, prin valorificarea de
șeurilor, prin strângerea de 
plante medicinale, sădirea po
milor, activități desfășurate pe 
șantiere sau la stingerea re
coltei". • „Ne puteți oferi cî- 
teva exemple de unități frunta
șe ta acțiuni patriotice de na
tură să dezvolte zestrea sporti
vă a școlilor?" • „Desigur. 
Notați : Școlile generale nr. 2, 
4 și 10 din Giurgiu, cele din 
oomunele Slobozia șl Vedea sau 
Liceul agro-industrial dta Cio- 
rogîrla sînt doar câteva din u- 
nitățile care și-au înnoit bazclo 
sportive din resurse proprii, 
asigurînd condiții corespunză
toare pentru orele de educație 
fizică. Avem in toate școlile, 
a conchis interlocutoarea, ca
dre didactice calificate, multi 
dintre profesorii de educație 
fizică dovedindu-se și buni gos
podari".

Am aflat totodată că profe
sorii Constantin Stroie (Șc. 
gen. nr. 2 Giurgiu). Ion Banu 
(Șc. gen. nr. 3 Giurgiu), Eli
sabeta Gheorghișan (Șc. gen. 
Cometu), Grigore Mirea (Șc. 
gen. Vedea), Ion Vasilescu (Șc. 
gen. Naipu), Constantin Sandu 
(Șc. gen. Gogoșari) — ne oprim 
aici pentru că numărul autori
lor de inițiative gospodărești 
este foarte mare — stat consi
derați... sufletul activității spor
tive atit ta școlile lor, cit și 
în localitățile respective.

1. TRAIAN

------------- taaaasszE’SBOSSBHBîfflr ■■

'ADMINISTRAȚIA OF MAI L0I0 PIMMNW INro»!*1FA7A
ASTAZI SE MAI POT PRO

CURA BILETE 1 Agențiile Loto- 
Pronosport vă mai oferă doar as
tăzi posibilitatea de a procura bi
lete cu numerele preferate pen
tru tragerea obișnuită Loto de 
vineri 11 septembrie 1981.

O ClȘTIGURILE TRAGERII
SPECIALE „LOTO 2* DIN 30 AU- 
GUST 1981. Cat. 1 : 1 variantă
25% » autoturism „Dacia 1300";

LUPTĂTORUL GH. BROȘTEANU
PE LOCUL 1 LA MOSCOVA

Partiripînd la turneul inter
national de luDte libere „Memo
rialul Aii Alev“ de la Mahaci- 
kala (Dagestan) sportivul ro
mân Gheorghe Broșteanu. la 
categoria 100 kg, s-a situat pe 
locul Lntii după o evoluție re
marcabilă. La toate celelalte 
categorii victoria a revenit 
concurentilor sovietici. Au mai 
participat luptători din Bulga
ria, R. P. Mongolă, Cehoslova
cia. R. D. Germană si Polonia.

UL]
misoai 
se va 
etapă, 
niei“ 
dă“ a

LUPTĂTORII ROMÂNI
AU PLECAT LA C.M.

La Skoplje (Iugoslavia) în
cep vineri campionatele mon
diale do lupte libere. La aceas
tă mare competiție vor parti
cipa și patru sportivi români, 
care au și plecat spre orașul iu
goslav : Aurel Neagu (cat. 57 
kg), Traian Marinescu (cat. 62 
kg), Constantin Mărăscu (cat. 
82 kg) și Aurel Panait (cat. 100 
kg). E'i sînt însoțiți de antre
norul Vasile Iorga și de arbi
trul international Ion Crîsnic.

Car

PETR

„MĂNUȘA CARPATILOR-
LA BOX JUNIORI

RM. VÎLCEA, 9 (prin tele
fon). Marti a început în loca
litate prima ediție a turneului 
international de box pentru ju
niori „Mănușa Carpaților". La 
întreoere sînt prezenti tineri 
pugiliști din Bulgaria, R. F. 
Germania, Italia, Ungaria si 
România. în reuniunea inaugu
rală, urmărită de un public 
numeros si entuziast, au avut 
loc 11 partide — aplaudate cu 
multă căldură pentru frumosul 
spectacol oferit de tinerii pugi- 
listi la debutul lor în compe
tiție. De remarcat că în multe 
meciuri au fost înregistrate vic
torii înainte de limită. în duda 
tinereții competitorilor. Iată 
rezultatele înregistrate : semi- 
muscă : C. Turcu (România) 
b.ab. 1 Orsog Emo (Ungaria), I. 
Barbu (Rom.) b.p. (3—2) R. Pe- 
nev (Bulgaria) ; cocos : Fr. 
Trentzer (R.F.G.) b.k.o. 2. C. Ga
vrila (România), L. Vîarnă 
(România) b.p. (5—0) V. Pe
trov (Bulgaria) ; pană : N. Ma
rian (România) b.p. (5—0) U. 
Hupers (R.F.G.) ; semiușoară: 
G. Crăciun (România) b.p. (4—1) 
Al. Copilu (România) : ușoară: 
Cr. Fiiip (România) b.k.o.2 H. 
Csabo (Ungaria). A. Andrees 
(R.F.G.) b p. (3—2) D. Marines
cu (România) ; sem;mij!oci<» : 
D. Bumbac b.ab.2 T. Minkov 
(Bulgaria); mijlocie mică: P. 
Crăciunescu (România) b.ab.3
I. Drăgălită (România). Com
petiția continuă. (Pavel GIOR- 
NOIU — coresp.).
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„COPIII'
MARILE

„Nu, mamă ! După-amiază 
nu pot să vin în nici un chip. 
Am intîlnire cu copiii. Cum 
care copii ? Cu copiii mei!...“

Fosta sportivă de înaltă per
formanță, profesoara Mariiena 
Ciurea, acum instructoare la 
sectorul 2 al Capitalei, vorbea 
la telefon cu mama ei. Și 
observînd curiozitatea cu ca- 
re-i urmărită continuă, pentru 
cei din jur : „De fapt, nu co
piii mei. Foștii mei elevi...". 
Plecînd de aici, am aflat de 
frumoasa și statornica dra
goste a fostei sulițașe din... 
contingentul Mihaelei Peneș, 
Mariiena Ciurea, pentru elevii 
de la Școala generală nr. 39, 
Colentina, unde și-a început 
cariera, cu patru ani în urmă.

..Am avut acolo una din cla 
sele I. Erau primii mei elevi. 
Iar printre lucrurile pe care 
i-am învățat să le iubească 
s-a numărat, cum era firesc, 
și sportul. Tot timpul liber 
mi-I petreceam cu ei, pe tere
nurile de sport. Și rezultatele 
le-am văzut chiar la sfîrșitul 
anului. Cînd i-am aliniat ală
turi de celelalte clase, ai mei 
erau mai înăltuți, mai fru- 
rrr!"i. ’'2"că. «Cum i-ai cres
cut. Mariiena ?» — m-a între
bat directoarea. Am făcut cu 
ei sport". Alergări, multe a- 
lergări, sărituri, jocuri cu 
mingea...
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cat. 2 : 12 variante 25% a 7.003 
lei ; cat. 3 : 25,50 a 3.295 lei; cat. 
4 : 109 a 771 lei ; cat. 5 : 263 a 
200 lei ; cat. 6 : 2.309,50 a 100 lei; 
cat. G : 1 variantă 25% a 6.250 
lei; cat. H: 2 variante 100% a 5.000 
lei sau la alegere o excursie în 
R.S. Cehoslovacă sau R.P. Bul
garia și 2 variante 25% a 1.250 
lei ; cat. I : 11 a 1.000 lei; cat. 
J: 79 a 200 lei ; cat. K : 1.381.75
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i duminică, la Timișoara UN CVARTET DE MECIURI-TEST PE AGENDA 
PREGĂTIRILOR „AUSTRALIENILOR"...PĂ ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

eg la Ti
ll C.F.R.), 
de a 3-a 

□ei Româ- 
ima „run- 
ste rezer

vată atletilor din categoriile 
tineret, juniori I si II. Concur
sul se desfășoară în trei reu
niuni : sîmbătă dimineața (ora 
9) si după-amiază (ora 14) si 
duminică dimineața (ora 9).

republican al juniorilor II

IE - NOU RECORD LA PENTATLON
pe Stadio- 
azdă obLș- 
■ de atte
st ultimul 
ii republi- 

categoria 
nate. Este 
>erforman- 
(pregătită 

bu), care 
ti national 
peste 120 
și rezul- 

rrimii cla-
Mihalache 

l) 3797 p 
a; 5,48 m;

(v.r. 3671
• (C.S.S.A. 
(15,7; 1016 

2:19,4). 3. 
C-ța) 3441

p (16,2 ; 8,00 m ; 1,70 m ; 5,54 
m ; 2:23,8). 4. Doina Mihoreanu 
(C.S.M. Suceava) 3388 p, 5.
Teodora Paloșanu (C.S.S. Buc.) 
3375 p, 6. Luminița Hoarță
(C.S.U. Iaiși) 3326 p. Decatlon :
1. Leonard Voinea (C.S.S. Plo
iești) 6326 p (12,0; 6,15 m; 11,41 
m ; 1,88 m ; 52,1 ; 16,3 ; 41,80 
m ; 3,50 m ; 39,16 m ; 4:45,8),
2. Marian Ene (C.S.S.A. Craio
va) 6297 p (11,5 ; 6,25 m ; 10,63 
m ; 1,73 m ; 51,9 ; 15,4 ; 39,78 
m ; 3,20 m ; 40,56 m ; 4:36,0),
3. Zoltan Jakab (C.S.S. 2 Tg.
Mureș) 6065 p (11,8; 6,41 m; 
11,39 m; 1.79 m; 55,3; 15,6; 
31,08 m ; 3,80 m ; 43,36 m ; 
4:52,0); 4. C. Nițu (Metalul
Buc.) 5679 p ; 5. D. Frijan
(C.S.S. Rădăuți) 5675 p ; 6. R. 
Âna (C.S.M. Iași) 5563 p.

Andi VILARA — coresp.
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,’IIVITATE A UNOR REPUTAȚl SPORTIVI I
Steaua a 

. si emo- 
3, care a 
i activită
ți, fiecare 
i la rînd.

succese 
.bului din 
al selec- 
vorba. în 
;renorii si 

sportului 
oltan Cza- 

maestrul 
irbuceanu. 
Si ai are- 
activiitatea 
1 clubului, 
i.
iții a fost 
itate a ce- 
ître care 
detinut 14

titluri individuale de campion | 
national la tenis, participînd de I 
20 de ori la „Cupa Davis" sub ■ 
culorile României, ne care le-a 
apărat cu cinste si în altemarj I 
întreceri internaționale, jar | 
Zoltan Czaka a jucat peste 400 
de meciuri de hochei pentru | 
clubul Steaua între anii 1951 și I 
1967, fiind, totodată, unul din- ’ 
tre cei mai buni jucători ai . 
echipei reprezentative în pe- I 
rioada respectivă. Ambii au I 
desfășurat, de asemenea, o in
tensă si rodnică muncă de an- | 
trenor, pînă cînd vîrsta sau | 
starea sănătății i-a obligat să-și 
înceteze activitatea, ei urmînd ■ 
să rămînă in continuare, cu | 
sufletul si inima, mereu alături • 
de clubul si sportivii pe care 
i-au iubit
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mo — Lo- 
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— Tractorul 3—0. Tractorul — 
Lotul do tineret 3—1, Dinamo
— Calculatorul 3—2. Clasament 
final : 1. Calculatorul 5 d (se- 
taverai 8:4). 2. Dinamo 5 (8:5), 
3. Tractorul 5 (6:6), 4. Lotul de 
tineret (2.9).
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• La Oradea, în decursul 
unei săptămîni s-au desfășurat 
două turnee de volei. Primul, 
feminin, a fost un turneu in
ternational. dotat cu „Cupa O- 
limpia", la care au participat 
formațiile Universitatea Timi
soara, Olimpia Oradea, Armă
tura Zalău si D.M.V.S.C. De
brețin. Trofeul a revenit Olim
piei Oradea, care a obtinut 3 
victorii, urmată în clasament 
de Universitatea Timisoara (2 
v). D.M.V.S.C. (1 v) și Armă
tura Zalău. Cel de-al doilea 
turneu, masculin, dotat cu „Cu
pa Alumina", a reunit la start, 
de asemenea, patru echipe : 
Explorări Baia Mare, C.S.’V. A- 
lumina Oradea, Motorul Baia 
Mare si Silvania Șimleu Sil- 
vaniei. Cupa pusă în joc a re
venit formației Explorări, care 
a dominat turneul învingîndu-și 
teti adversarii cu același scor : 
3—1. Pe locul doi, C.S.U. Alu
mina Oradea (2» v), urmată de 
Motorul (1 v) si Silvania cu 0 
p (!). (Ilie GHIȘA, .coresp.).
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EANU

GH. SORA Șl M. DOBRE (Metalul București)
CAMPIONI LA DIRT-TRACK

SIBIU, 9 (prin telefon). Campi
onatul republican de perechi la 
dirt-track, ediția 1981, și-a deru
lat ultimele secvențe, miercuri 
după-amiază, pe pista stadionului 
Voința din localitate, în prezența 
a peste 5 000 de spectatori.

înaintea etapei finale (a 8-a), 
deținătorii titlului, Gheorghe So-

1 variantă 
Dacia 1300“ 
liferența in 
magazinele
6 variante 
O : 12 va- 
la alegere 

1 R. S. Ce- 
iv.lgaria și 

numerar: 
« ; cat. R:
Si 203,50 a 

! a 100 lei.

Report la cat. 1: 19.973 lei. Cîsti- 
gătorii autoturismelor de la cat. 
1 și M sînt participanții : EMIL 
KEREY din Jimbolia și respectiv 
VASILE PANUSCEAC din Timi
șoara.

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „PRONOEXPRES" 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1981. Extra
gerea I : 33 18 41 16 45 30 ; ex
tragerea a Il-a : 43 5 6 24 39 32, 
Fond total de cîștiguri : 1.050.148 
lei, d'n care, 222.281 lei report la 
cat. 1.

Ieri, România - Bulgaria 1-2

UN REZULTAT-LECTIE
PENTRU 23 SEPTEMBRIE

(Urmare din pag. I)
chipa noastră a trecut chiar la 
un joc riscant, în sensul că 
plecările în atac ale fundașilor 
n-au fost suplinite de nici un 
coechipier. Și primul semnal al 
unui asemenea joc hazardant 
l-am avut în min. 50, când Kos- 
tadinov, complet liber, a expe
diat mingea în stîlpul sting al 
porții lui Cristian. Apoi, în 
min. 55, Crișan, accidentat, a 
fost nevoit să părăsească tere
nul; puțin mai tîrziu. Al Ni- 
colae l-a faultat și el pe Țvet- 
kov, la 16 m, frontal, de unde 
Ioncev avea să trimită balonul 
în plasă.

La 1—1, formația oaspete a 
întetit anti jocul. Munteanu II 
a avut și el, în min. 71, soarta 
lui Ștefănescu și a lui Crișan, 
iar la două minute de la in
trarea lui Ungureanu, „omul" 
lui, extremul dreapta Kostadi- 
nov, profitând și de o ,neînțe
legere" intre Bălăci și Ungu
reanu, s-a îndreptat nestinghe
rit spre poarta lui Cristian, în
scriind din apropiere: 1—2!

Nimic n-a mai putut schimba 
rezultatul, ultimul „sfert" adu
când și mai puțin (și prin „con
tribuția" ' arbitrului grec B. 
Vourakis, care, depășit, a tole
rat în tabăra oaspeților „trageri 
de timp", efectuarea, „zidului" 
doar la 4—5 m. ș a.) decît în 
restul meciului cu jocul de 
fotbal.

Apoj, la sfîrșit, firește, tris
tețea în vestiarul fotbaliștilor 
noștri. „Repetiția generală" fu
sese ratată. Rezultatul final, 
precum și evoluția de ansamblu 
a tricolorilor au nemulțumit.

Va fi analizat pe toate fe
țele, cu simț de răspundere, in

MINUTUL 91...
ȘTEFAN COVACI : vicepreșe

dinte al F.R.F. : „A fost un meci 
ca de campionat, In care ambele 
echipe luptă cu disperare pentru 

I puncte. Din această cauză, mal 
deprinși cu jocul forte, oaspeții 
au reușit să se descurce mal bine 
In cltcva situații-cheie. Jocul dur 
a avut repercusiuni asupra jucă- 

I torilor noștri, dintre care unii 
| s-au resimțit, impunîndu-se înlo- 
1 cuirea lor. Mi-au plăcut Kostadl- 

nov, Ioncev și Bonev de la oas- 
| pețl, Ștefănescu, Sameș, Bălăci, 
| Beldeanu și Țicleanu din echipa 

noastră".

DIMITAR NIKOLOV, vicepreșe- 
I dintele Federației de fotbal din 

Bulgaria : „Meci greu, așa cum 
I ne așteptam, dealtfel, în care fot- 
I baliștil noștri, mal proaspeți ta 

repriza a doua, au reușit să se 
I impună și să cîștige, pe merit 

spun eu. întreaga noastră echipă 
a jucat bine, dar Kostadinov, Ba- 
levskl șl Ioncev s-au evidențiat 
ta mod deosebit. De la echipa 

I României, Munteanu n și Bălăci 
au fost pionii".

DR.___ DUMITRU TOMESCU : 
„Iată o partidă pe care am do- 
rit-o, din punctul meu de vede
re, o partidă de verificare, trans- 
formîndu-se însă Intr-un joc dur, 
cîțiva dintre fotbaliștii noștri dîn- 
du-mi de lucru. Și cit n-aș fi 
vrut..." 

ra și Marin Dobre (antrenor — 
Paul Enescu), conduceau cu un 
avans apreciabil <17 p) In cla
samentul general, grație omoge
nității și unui evident plus de 
superioritate tehnică, care le-au 
permis să cîștige șase din cele 
opt etape. Cu succesul din acest 

. Gheorghe Sora și Marin D 
bre și-au înscris ta palmares cel 
de-al 6-lea și, respectiv, al 4-lea 
titlu de campioni ai tării.

Cum au evoluat ceilalți favo
rit! ? Avînd în Alexandru Pis 
un partener care nu s-a ridicat 
întotdeauna la valoarea adver
sarilor principali, Ionel Pavel — 
alergătorul nr. 1 al tării — a 
avut satisfacția de a fi perfor
merul campionatului, el reușind 
— cu două excepții — să ter
mine neînvins toate manșele. 
Spre bucuria numeroșilor supor
teri, el și coechipierul său (mai 
incisiv miercuri) au stopat șirul 
victoriilor de etapă ale metalur- 

succesul de ieri? Așa credem. 
Pentru că, dincolo de replica nu 
de puține ori antifotbal a par
tenerilor noștri, acum, înaintea 
jocului cu Ungaria, trebuie vă
zut, mai ales, ce anume n-a 
mers în jocul echipei (și au fost 
...destule), din care, oricît 
ne-am strădui, nu putem acor
da o notă de trecere decît lui 
Beldeanu, Țicleanu, Sameș și 
Ștefănescu. Sigur, peste două 
săptămîni. la 23 septembrie, 
„U“-Ie nostru reprezentativ li 
va include, sperăm, pe cel trei 
titulari ieri indisponibili: Ior- 
dache, Iordănescu și Cămătaru. 
Cu aceștia, toți jucători valoroși 
și dotați cu experiență, probată 
cu succes în anterioarele jocuri 
de calificări, echipa noastră na
țională va fi cu mult mal puterni
că. Va sta, sintem convinși, în pu
tința ei să facă jocul bun pe 
care de atîtea ori l-a făcut, pe 
același • stadion „23 August" (să 
ne amintim numai de meciul 
din toamnă, cu echipa naționa
lă a Angliei, învingătoare Ia 
Budapesta asupra Ungariei) și 
să obțină mult dorita victorie... 
Firește, sprijinită REALMEN
TE de public !

Arbitrul grec B. Vourakis a 
condus formațiile:

ROMANIA : Cristian — Ne
grită, Sameș, Ștefănescu (min. 
46 C. Solomon), Munteanu Ii 
(min. 71 Ungureanu) — Țiclea- 
nu, Al. Nicolae, Beldeanu (min. 
46 Klein) — Crișan (min. 58 
Șoiman), Cîmpeanu II, Bălăci,

BULGARIA: Velinov — Bo
uev, Dimitrov, Balevschi, Niko- 
lov — Țvetkov, Liubomirov, Slat- 
kov (min. 17 Spasov) — Kosta- 
dinov, Grigorov, Ioncev.

SAMEȘ : „In prima repriză am 
căutat să transpunem ta teren 
sarcinile de joc trasate de antre
nori, și cred că ta bună măsură 
am reușit. După pauză, tasă, pre- 
zentînd și o echipă mai puțin ex
perimentată, am intrat ta jocul 
adversarilor și am pierdut. S-a 
cunoscut lipsa lui Iordănescu, a 
lui Cămătaru și a lui Stoica".

VASILIS VOURAKIS (Grecia), 
arbitrul de centru : „Cu tot ca
racterul amical al partidei, am 
fost surprins de turnura pe care 
a luat-o jocul, mai cu seamă ta 
repriza secundă. Bălăci, alături 
de purtătorii tricourilor cu nr. 
5 (n.r. — Ștefănescu) șl 10 (n.r. 
— Beldeanu) au fost printre cei 
mai buni de pe teren. Din echipa 
Bulgariei mi-a plăcut ta mod spe
cial Kostadinov".

ATANAS PtRJELOV (Bulgaria), 
antrenor principal : „După păre
rea mea, tactica a jucat un rol 
principal în acest meci, tn prima 
repriză noi ne-am lăsat dominați 
în mod deliberat șl am contraata
cat sporadic, pentru ca ta repriza 
a doua, fiind mai proasepți, și 
avînd ta față o echipă mult mo
dificată față de primele 45 de 
minute, să atacăm mal consistent 
și să cîștigăm. Mai bine două a- 
tacuri fructificate decît 10 
„oarbe» 1“ 

giștilor bucureștcni, cuplul si- 
bian ocupînd primul loc în run
da finală De asemenea, confir- 
mînd bunele aprecieri, reprezen
tanții „noului val" s-au numărat 
iarăși printre animatori, Daniel 
Stoica, Marius Șoaită (pregătiți 
de maestrul sportului Ion Bobîl- 
neanu), Stelian Postolache, Gheor
ghe Sofran (Niculae Stănilă), 
Marian Gheorghe (Cornel Voicu- 
lescu) anuntîndu-se ca motoci- 
cliști de nădejde.

— M.
P, 3.

Iată clasamentele finale : etapă 
— 1. I. Pavel — AI. Pis (Voința 
Sibiu) 28 p, 2. Gh. Sora 
Dobre (Metalul Buc.) 25 
N. Fîureanu — D. Stoica (IPA 
Sibiu) 21 p ; general : 1.
Sora — M. Dobre 220 p (cam
pioni republicani), 2. I, Pavel — 
Al. Pis 206 n. 3. N. Rîureanu — 
D. Stoica 160 p.

Gh.

Troian IOANIȚESCU

Se apropie ziua plecării spre 
antipozi a echipei noastre re
prezentative de juniori, califi
cată pentru turneul final al 
celei de a treia ediții a cam
pionatului mondial, competiție 
găzduită în perioada 3—18 oc
tombrie în cele mai mari orașe 
australiene, Melbourne, Sydney, 
Canberra, Newcastle, Adelaide, 
Brisbane. Și pregătirile tineri
lor noștri tricolori se accelerea
ză continuu, în următorul in
terval de timp pe agenda lor 
fiind înscrise patru partide 
grele, programate din trei în 
trei zile, asa cum se va juca 
Si în Australia. Iar primul din
tre aceste meciuri va avea loc 
chiar astăzi, de la ora 17, la 
Ploiești, pe stadionul Petrolul. 
Juniorii vor da replica divizio
narei „B“ ploieștene, echipa 
antrenată de Mircea Dridea, 
una dintre cele mai bune for
mații ale seriei secunde, pre
tendentă îndreptățită la pro
movare. Al doilea test se va 
consuma sîmbătă la Brașov, 
unde „cangurii" vor evolua în 
compania divizionarei „A" din 
localitate, aflată pe locul 3 in 
campionat. După Ploiești și 
Brașov, lotul pregătit de antre
norul Constantin Cernăianu va 
pleca în Polonia centru două 
partide cu echipa similară a 
acestei țări si ea calificată la 
C.M. Vor fi partidele revanșă 
la cele pe care polonezii le-au 
susținut în februarie la Bucu
rești și Tîrgoviște, încheiate cu 
1—0 (pentru tricolori) si 1—1.

ASTAZI, ETAPA IN „CUPA ROMÂNIEI"
Astăzi este programată o etapă 

în ,Cupa României", competiție 
care se desfășoară sub egida 
„Daciadei". Iată programul : Spi
cul lacobenl — Metalul Botoșani, 
Metalul Rădăuți — Minerul Vatra 
Bornei, Unirea Șiret — A.S.A. 
Cimpulung, Avîntul Frasin — 
Cetatea Tg. Neamț, C.F.R. Paș
cani — Tepro Iași, Letca Bacău 
— Victoria Bacău, Celuloza P. 
Neamț — C.S.M. Borzești, Mine- 
ruL Comănești — Petrolul Moi- 
nești, Luceafărul Adjud — Rul
mentul Bîrlad, Constructorul O- 
dobești — Foresta Gugeștl, Gloria 
Galați — Metalosport Galați, Da
cia Unirea Brăila — S.N. I.T.A. 
Brăila, Rapid Izvoarele — Aru- 
bium Macin, Neptun Mangalia — 
Marina Mangalia, Voința Constan
ța — Portul Constanța, Rapid Fe
tești — Cimentul Medgidia, Amo- 
nil Slobozia — Constructorul Că
lărași, s. N. Oltenița — F.C.M. 
Giurgiu, Petrolul Berea — Chimia 
Buzău, Chimistul V. Călugăreas
că . — Prahova Ploiești, Poiana 
Cîmpina — Caralmanul Bușteni, 
Petrolul Boltatin Vale — Sirena 
București, F.C.M.E. București — 
Abatorul București, Voința Bucu
rești — T.M. București, ROVA 
Roșiori — Chimia Tr. Măgurele, 
Petrolul Videle — Cimentul Fieni, 
Petrolul Tîrgoviște — Metalul 
Mija, Muscelul Cimpulung — Da
cia Pitești, Petrolul Țiclenl —

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVI11EI „6"
SERIA I : Viitorul Gheorgheni 

— Gloria Buzău : N. Hainea (Bîr
lad), Relonul Săvinești-Roznov — 
C.S. Botoșani : A. Jurja (Bucu
rești), Gloria Bistrița — I.M.U. 
Medgidia : I. Mărgescu (Pitești), 
F.C.M. Progresul Brăila — C.S.M. 
Sf. Gheorghe : A. Mustățea (Pi
tești), Victoria Tecuci — C.S.U. 
Galați : M. Ivăncescu (Brașov), 
Delta Tulcea — Unirea Dinamo

(București), 
Constructorul 
(Baia Mare),
F. C.M. Side-
G. Dragomir

Focșani : C. Jurja 
C.S.M. Suceava — 
Iași : E. Feldman 
Viitorul Vaslui — 
rurgistul Galați : 
(București), Politehnica Iași — 
Ceahlăul P. Neamț : FI. Cenea 
(Caracal).

SERIA A Il-a : Energia Slatina 
— Mecanică fină București : I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea), Du
nărea Călărași — Metalul Plo- 
peni : Gh. Dumitrașcu 
stanța), Carpați Mîrșa — 
matica București : M. 
(Cluj-Napoca), Metalul 
rești — Tractorul Brașov : 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin),

(Con- 
Auto- 
Adam 
Bucu- 

S.

MECIURI
® TURNEUL ECHIPEI S. C. 

HURRIA ALEP (Siria). La in
vitația echipei Șoimii I.P.A. 
Sibiu, formația Sporting Club 
Hurria Aiep, din nrima divizie 
a campionatului sirian. între
prinde, in aceste zile, un tur
neu în tara noastră. Marti. Ia 
Sibiu, a avut Ioc primul joc, 
în. compania echipei Șoimii 
I.P.A. Au cîstigat gazdele cu 
scorul de 4—0 (1—0). prin go
lurile marcate de Coca (2). 
Marca si Florescu. In continu
are, programul echipei siriene 
este următorul : azi, cu Textila 
Cisnădie, la 13 septembrie, cu 
Chimica Tîrnăveni, la 16 sep
tembrie. cu F.C.M. Brasov, iar 
la 19 septembrie, cu Corvinul 
Hunedoara. (T. MANIU, co
resp.).

® UNIREA ALBA IULIA — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2—5 (0—3). 
Au marcait: Atbu (2), Dobrotă,

15 septembrie (la Elk) și 17 
(la Suwalki) sînt datele la care 
se vor disputa cele două intil- 
niri, de fapt ultimele verifi
cări, atît pentru juniorii noș
tri, cit și pentru cei polonezi 
înaintea plecării spre Australia 
(via Amsterdam). prevăzută 
pentru 28 septembrie.

Iată și componenta lotului 
care va aborda acest ultim 
cvartet de meciuri: Lovas și 
Gîr.joabă — portari ; Viscreanu, 
Andonc, Iliescu, Balaur. Vuș- 
can, Reilnic, Matei și Eduard 
—, fundași : Ilie, Balint, Han- 
ghiuc și Fisic — mijlocași ; D. 
Zamfir, Udrică, Bolba, Sertov, 
Gabor, Lasconi si Ianeu — 
înaintași. Doi jucători au de
venit indisponibili : Eftimie, 
care, avind ruptură de clavi
culă. nu va mai putea face de
plasarea (iată u,n motiv înte
meiat de sancționare exemplară 
a tuturor celor care își acci
dentează grav partenerii de în
trecere) si Mi nea, în a cărui 
recuperare se speră, totuși, ci
nă la ora startului spre Austra
lia.

Omogenizarea si definitivarea 
formației de bază. întărirea’ 
continuă a spiritului de echipă 
si a dorinței de afirmare a fot
balului nostru — iată obiecti
vele ce care si le-a propus a- 
cest lot în partidele de la Plo
iești, Brașov. Elk și Suwalki. 
Pentru ca participarea la C. M. 
să fie cit mai temeinic pregă
tită.

Laurențiu DUMITRESCU

Metalurgistul Sadu, I.P.C. Slatina
— I.O.B. Balș, Textila Drăgășani
— Minerul Horezu, Progresul 
Băii ești — Viitorul Drăgășani, 
C.F.R. Craiova — Constructorul 
Craiova, Mecanizatorul Simian — 
Dierna Orșova, Șoimii Socal — 
Minerul Oravița, Metalul Otelu 
Roșu — C.F.R. Caransebeș, Elec
tromotor Timișoara — Gloria Re
șița, C.F.R. Arad — Unirea Tom
natic, Voința Oradea — C.S.U. 
Tricolorul Oradea, Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Unirea Valea lui 
Mihai, Oașul Negrești — Victoria 
Cărei, Motor IRA Cluj-Napoca — 
Sticla Arleșul Turda, Minerul 
Băița — Simared Baia Mare, Mi
nerul Baia Sprle — Minerul Baia 
Borșa, C.P.L. Sebeș — Metalur
gistul Cugir, Textila Năsăud — 
Minerul Rodna, C.F.R. Simeria — 
Minerul Vulcan, Rapid Jibou — 
Armătura Zalău, Victoria Ineu — 
Explormin Deva, Minerul Certej
— Unirea Alba Iulia, Metalul Si
biu — Textila Cisnădle, Mureșul 
Luduș — Metalul Sighișoara, 
Electrozahăr Tg. Mureș — Avln- 
tul Reghin, Vitrometan Mediaș —' 
Chimia Victoria, Mobila Codlea 
•— Torpedo Zărnești, Constructorul 
Sf. Gheorghe — Metrom Brașov, 
Minerul Bălan — Tractorul 
Miercurea Clue, Metalul Tg. Se
cuiesc — Progresul Odorhei. Toa
te partidele vor începe la ora 16.

Șoimii I.P.A. Sibiu — Flacăra Mo
roni : M. Salomir (Cluj-Napoca), 
Petrolul Ploiești — Rulmentul 
Alexandria : O. Anderco (Satu 
Marc), Autobuzul București — 
Pandurii Tg. Jiu : M. Fediuc 
(Suceava), I.C.I.M. Brașov — Lu
ceafărul București : M. Ludoșan 
(Sibiu). Gaz metan Mediaș — 
Rapid București : I. Igna (Timi
șoara).

SERIA A III-a : Minerul Lu- 
peni — Strungul Arad : AI. IJie 
(Craiova), F.C.M. Reșița — Dacia 
Orăștie : A. Delcanu (București), 
Minerul Cavnic — Minerul Ilba 
Seini : I. Bîră (Agnita), C.T.L. Si- 
ghet — Olimpia Satu Ma c : R. 
Stîncan (București), Rapid Arad 
—F.C. Bihor Oradea : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău), înfrățirea Oradea 
— C.F.R. Timișoara : M. Abra- 
miuc (Suceaya), Someșul Satu 
Mare — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin : V. Ciocan (Bistrița), Au
rul Brad — C.F.R. Cluj-Napoca : 
S. Pantelimonescu (Ploiești), U.M. 
Timișoara — F.C. Baia Mare : C. 
Ghiță (Brașov).

AMICALE
Boeru, Ciocan, respectiv Că- 
pătînă (2). (I. FILIPESCU — 
coresp.).

® ASTĂZI, Ia ora 17, pe pro
priul stadion din str. Dr. Stai- 
covici, divizionara „A“ Progrc- 
sul-Vulcan întîlneste. în meci 
de verificare, echipa Automa- 
t?',ș

® ASTAZI, pe stadionul 
I.C.S.I.M., de la ora 16,30, eohipa 
gazdă de Divizia ,,C“ tatîlnește 
în meci amical formația Rapid, 
ta deschidere evoluează echipele 
de old-boys ale celor două clu
buri. ■

© VIITORUL DRAGAȘANI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 4—3 
(1—4). Partidă foarte frumoasă, 
urmărită cu mare interes de iu
bitorii fotbalului din Drăgășani. 
Golurile au fost marcate de C. 
Nicolae (3) și Enache pentru 
gazde, Cirțu (2), Donose, Bică, 
Geolgău și A. Popescu pentru 
craioveni. (M. DED1U — coresp.)



C. E. de natafie, la Split DOINA ANTON - CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
CARMEN BUNACIU CONCUREAZĂ AZI LA 100 m SPATE FEROVIAIIĂ IA SĂRITURĂ ÎN LUNGIME

SPLIT, 9 (prin telefon). In 
concursul de înot al campiona
telor europene de natatie au 
fost stabilite si primele recor
duri mondiale si europene. O 
performantă excepțională a 
înregistrat Ute Geweniger 
(R.D.G.), care a cîstieat cursa 
de 100 m bras în 68.60 — nou 
record mondial (v.r. îi aparți
nea cu 69.39). Parcurgind dis
tanta de 200 m fluture în 
2:08,50. Ines Geissler (R.D.G.) 
si-a corectat propriul record 
european cu 47 de sutimi de 
secundă. Și cea de a 3-a probă 
îemnină. ștafeta de 4X100 m 
liber, a revenit sportivelor din 
R. D. Germană, cronometrate 
în 3:44.37. O nouă surpriză — 
victoria tînărului brasist sovie
tic Iuri Kiss (63,44) pe dis
tanta de 100 m. în fine, Ser- 
ghei Fesenko a dovedit din nou 
că este cel mai bun tetratlo- 
nist al continentului, cîstigînd 
cursa de 400 m în 4:22,77.

Joi va lua startul si Carmen 
Bunaciu în proba de 100 m 
spate (4 serii — 25 de con
curente). Ea va înota în seria 
a 4-a alături de Cesnik (Ceho
slovacia), Holmen (Suedia), 
Neubert si Aizpors (R.F.G.), 
Carosi (Italia) si Separovici 
(Iugoslavia).

In turneul de polo, echipa 
Iugoslaviei a obtinut prima sa 
victorie. în fata selecționatei 
României, cu 12—10. Gazdele 
au dominat net în primele trei 
reprize (11—6), poloiștii români 
reușind în ultima parte a me
ciului doar să reducă din han
dicap. Sportivii români au comis, 
multe greșeli în apărare si au 
transformat doar 7 din cele 11 
situații de superioritate. în 
timp ce iugoslavii au marcat 8 
(din 9). Realizatori : Bebici 5, 
Gopcevici 2, Rudici 2, Polici, 
Zlokovici. Roje (Iug) si Hagiu 
3, Rus 2, Răducanu, Ionescu, 
Schervan, Moiceanu. Ș. Po
pescu. Au condus bine : Bokel-

I • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER__ • FIȘIER » FIȘIER « FIȘIER_•

PROBELE FEMININE DE ÎNOT (spate) EA C.E.
Printre candidatele Ic medaliile ce se vor decerna la campionatele 

europene de notație de la Split (5—12 septembrie), se afla și Carmen 
Bunaciu, singura reprezentanta a României In concursul de înot. Ea 
va lua startul in probele de 100 m spate și 200 m spate (introdusa în 
1970). De subliniat că în 1966 (Cristina Balaban-Șoptereanu la 100 m 
spate) și în 1977 (C. Bunaciu la 200 m spate) au cucerit medalii de 
bronz, lată, dealtfel, 
la 13 ediții ale C.E.

to-ate sportivele medaliate în cele dauă curse

(Olanda)
100 m SPAT Ei

1:24,6 ; 2. Braun (Olanda) 1:26,2 ; 3.

mann (Olanda) si Panazian 
(Franța).

Rezultate tehnice. înot — 100 
m bras (f) : 1. U. Geweniger 
(R.D.G.) 68,60 R M. : 2. Susanah 
Brownsdown (M. Brit.) 71,05 ; 
3. Larisa Belokon (U.R.S.S.) 
71,17 ; 100 m bras (b) : 1. I. 
Kiss (U.R.S.S.) 63,44 ; 2. Arsen 
Miskarov (U.R.S.S.) 63,63 : 3.
Gerald Morken (R.F.G.) 63,85 ; 
200 m fluture (f) : 1. I. Geissler 
(R.D.G.) 2:08,50 R.E. ; 2. Heike 
Dăhne (R.D.G.) 2:09,59 : 3. Ag
nieszka Czopek (Pol.) 2:13,47 
(rec.) ; 400 m mixt (b) : 1. S. 
Fesenko (U.R.S.S.) 4:22,77 ; 2. 
Leszek Gorski (Pol.) 4:23,62 
(rec..) ; 3. Giovanni Franceschi 
(It.) 4:24,82 (rec.) ; 4X100 m li
ber (f) : 1. R.D.G. (Mcinecke, 
Metschuk, Diers, Link) 3:44,37 : 
2. R.F.G. 3:47,42 (rec.) : 3. O- 
landa 3:49,65.

Sărituri — trambulină 3 m 
(f) : 1. Janna Tirulnikova 
(U.R.S.S.) 499,74 p : 2. Martina 
Jaschke (R.D.G.) 492.18 p : 3 
Irina Kalinina (U.R.S.S.) 467,31 p.

Polo : Iugoslavia — România 
12-10 (3-0, 4-3, 4-3. 1-4) : Spa
nia — Olanda 7—7 (1—2. 3—2. 
1—1, 2—2) ; Ungaria — Italia 
12-10 (2-2. 4-2, 4-2. 2-4) ; R.F.G. 
— U.R.S.S. 10—7 (2—4. 4—0,
1—1, 3—2). Clasament: 1. R.F.G. 
7 p ; 2. U.R.S.S. 5 o : 3. Un
garia 5 p ; 4. România 4 p ; 
5. Olanda 3 o : 6. Spania 3 o : 
7. Italia 3 p ; 8. Iugoslavia 2 p.

Dumitru STANCULESCU

La Dresda s-au desfășurat 
campionatele europene ferovia
re de atletism, la care au fost 
prezenti sportivi si sportive din 
21 de țări. Dintre atletii de la 
Rapid București care au luat 
startul, cea mai bună compor
tare a avut-o Doina Anton, în
vingătoare la săritura în lungi
me cu 6.23 m. Performante si 
clasări meritorii au reușit si 
Cătălin Andreica — 13:59,62 
la 5 000 m (locul 3) și 29:36,2 
la 10 000 m (loc 3), Dumitru Ni-

colae — 14:08.17 (5) și 29:25.04 
(2), Dan Simion — 7,52 m la 
lungime (2) și 16,16 m la tri- 
plusalt (2). Marja Samungi —
54.39 Ia 400 m (2) și t2,16 la 
100 m (3). Doina Casian —
24.39 la 200 m (3) și 54,44 la 
400 m (3). în clasamentul pe 
echipe, sportivii români s-au 
clasat pe locul 6, după ferovia
rii din U.R.S.S.. Ungaria, 
R. D. Germană, Bulgaria șl 
Franța.

Fără recorduri, dar cu destule surprize,

„CUPA MONDIALĂ" ANUNȚĂ VACANTA 
VEDETELOR ATLETISMULUI

£ 1927 x 1. Den Turk .
Harding (M. Brit.) 1:30,8;

1931 ; 1. Braun (Ol.) 1:22,8 ;
a (M. Brit.) 1:24,8 ;

1934 : 1. Mastenbroek (Ol.)
~ Oversloot (Ol.) 1:22,2 ;
țu 1938 : 1. Kint (Ol.) 1:15,0; 2. Van Feggelen (Ol.) 1:15,9; 3. Ove- 
S2* Petersen (Danem.) 1:17,0;

1947 : 1, Harup (Danem.) 1:15,9; 2. Gibson (M. Brit.) 1:16,5; 3. 
Koster-Van Feggelen (Ol.) 1:18,4 ;

• 1950 : 1. Van den Horst (Ol.) 1:17.1; 2. Herrbruck (RFG) 1:17,8; 3. 
Golliard (Ol.) 1:17,9;

“ 1954 : 1. Wielemo (Ol.) 1:13,2 ; 2. De Korte (Ol.) 1:13,6 ; 3. Symons
(M. Brit.) 1:17,3 ;

u_ i 1958 : 1. Grinham (M Brit.) 1:12,6 ;
! Viktorova (URSS) 1:13,9 ;

• 1962 : 1. Van Velsen (Ol.) 1:10,5 ; 2.
(RDG) 1:11,3;

ai 1966 : 1. Caron (Franța) 1:08,1 ; 2.
— Balaban (România) 1:09,7 ;

■ -----: 1. Lekveișvili (URSS) 1:07,8;
(Ol.) 1:08,5 ;
: 1. Richter (RDG)
(Ol.) *1:05,94 ;
: 1. Treiber (RDG)

1970
Buter

1974
githa 

•977 
son (URSS) 1:05,25 ;

2. Cooper (M. Brii.) 1:23,6; 3. Harding

1:20,3; 2. Arendt (Germ.) 1:20,4; 3. Turneul de la Flushing Meadow 
CUPLUL RUZICI - NĂSTASE 
continua SA avanseze

1:03,30 ; 2.

2. Edwards (M. Brlt.) 1:12,9; 3.

Winkei (Ol.) 1:10,7 ; 3. Holletz

Ludgrove (M. Brit.) 1:08,9

2. Gyarmaty (Ung.) 1:07,9;

Tauber (RDG) 1:05,07 ; 3.

; 1
3.

Brl-

1:02,63; 2. Richter (RDG) 1:03,87; 3. Indrik-

200 m SPATE
1970 : 1. Gyarmaty (Ung.) 2:25,5 ; 2. I 

Lekveișvi.........  *
1974 ;

Bri githa
1977 :

Bunaciu

iii (URSS) 2:27.1 ;
1. Richter (RDG) 2:17,35; 2.

i (Ol.) 2:21,33 ;
1. Treiber (RDG) 2:13,10 ; 2. 

i (România) 2:17,98.

Hofmelster (RDG) 2:26,6 ; 3.

Tauber (RDG) 2:18,72;

Richter (RDG) 2:16,67;

3.

3.

FIȘIER » FIȘIER » FIȘIER > FIȘIER » FIȘIER < FIȘIER •

NEW YORK, 9 (Agerprcs). La 
Flushing Meadow, în turul doi 
al probei de dublu mixt din ca
drul campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A., Virginia Ru- 
zici—Ilie Năstase au întrecut cu 
6—4, 3—6, 6—4 cuplul Ann Kyo- 
mura—Mike Estep.

în optimile de finală ale pro
bei de simplu bărbați, Bjorn 
Borg l-a învins cu 6—7, 6—4, 6—3, 
6—3 pe Yannik Noah iar 
Roscoe Tanner l-a întrecut cu 
6—4, 6—2, 7—6 pe Guillermo
Vilas.

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei, principala 
favorită Chris Evert-Lloyd a eli
minat-o cu 6—1, 6—3 pe Hana 
Mandlikova. La dublu bărbați 
în turul trei „veteranii" John 
Newcombe și Fred Stolle au în
vins CU 3—6, 6—3, 7—6, 4—6, 6—4 
cuplul Graham—Nichols.

Cea de-a 3-a ediție a Cupei 
Mondiale, desfășurată la sfîr- 
șitul săptămînii trecute pe 
stadionul olimpic din Roma, 
a reprezentat punctul de vîrf 
al sezonului post-olimpic, în 
cele cinci reprezentative (mas
culine și feminine) continenta
le și în echipele R.D. Germa
ne, S.U.A. și U.R.S.S., marile 
forte ale atletismului mondial, 
figurînd majoritatea marilor 
vedete ale acestui sport.

înainte de a vorbi despre re
zultatele individuale, de înalt 
nivel, în ciuda absenței recor
durilor. se cuvin cîteva cuvin
te despre configurația clasa
mentelor pe echipe. La mascu
lin. selecționata Europei a ob
ținut o victorie clară (succes 
in premieră), cu un punctaj 
(147) ridicat, peste orice reali
zare anterioară a unei formații 
masculine, datorită unei selec
ții judicioase și a unor mari 
valori care și-au fructificat 
șansa (Coe, Ovett, Volkov, Be
yer, Sedîh etc.). Surprinzător 
locul secund al R.D. Germane, 
înaintea S.U.A. Sportivii ame
ricani au plătit tribut rigidită
ții principiului de selecție. Ti
tularizarea s-a făcut în iunie, 
la campionatele naționale, iar 
orice performanță ulterioară, 
oricît de valoroasă, nu a fost 
luată în considerație. Și invers... 
Accidentat, multă vreme. Cari 
Lewis nu mai era. La începu
tul lui septembrie, în forma 
din iunie. A cîștigat greu lun
gimea. iar la 100 m a sosit ul
timul (accidentat din nou). în 
timp ce Mei Latiany, campion

HAL TEROFILII LA UL TIMELE PREGA TIRI
(Urmare din pao li

reuniți la acest scurt stagiu de 
regătire în comun. Aflăm cu 

satisfacție că forma acestor 
sportivi este bună în vederea 
viitoarelor competiții. După a- 
nropiatele campionate mondia
le și europene, de la Lille, hal
terofilii noștri vor mai fi pre- 
zenti la o altă competiție im
portantă. găzduită de tara noas
tră. la Balcaniada programată 
în luna noiembrie, la Bistrița.

„Obiectivul nostru la Lille 
— spunea antrenorul principal 
Ștefan Achim — constă în cla
sarea halterofililor noștri prin
tre primii sase în ierarhiile 
mondială si euroneană si — 
ne cît nosibil — obținerea unor 
medalii. Firește, este un obiec
tiv greu de realizat, mai cu 
seamă că — dună Dărerea 
noastră — aceste campionate 
vor fi. din nunct de vedere va

loric, noate mai puternice decil 
Jocurile Olimpice. Am convin
gerea că în cazul în care spor
tivii noștri prezent! la Lille isi 
vor îmbunătăți actualele recor
duri realizate la finalele «Da- 
ciadei», ei vor fi capabili de o 
comportare onorabilă, iar obiec
tivul prevăzut de noi va putea 
fi realizat. Mă refer în primul 
rînd la Gheorghe Maftei. al 
cărui record Ia categoria cocoș 
(56 kg) este de 257,5 kg si 1» 
Ștefan Tașnadi. Ia categoria 
grea, care si el poate realiza 
mai mult de 370 kg. Sînt în
crezător si in posibilitățile Iui 
Gheorghe Diuu si VirgiJ Do- 
ciu“.

Desigur, criteriile de selec
ție, stabilite pe baza experien
ței internaționale și a perfor
mantelor actuale, ne pot oferi 
speranțe într-o comportare me
ritorie a celor care ne vor re
prezenta la marea confruntare 
a celor mal buni halterofili din 
lume.

DUPĂ CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

© TELEX ®
BOX © Americanul Larry Hol

mes, campion mondial la categ. 
grea (versiunea WBC) își va pune 
titlul în joc la 6 noiembrie la 
Las Vegas, în fața compatriotu
lui său Reinaldo Snipes. Holmes, 
neînvins în cele 38 de meciuri sus
ținute ca profesionist, deține titlul 
morldial din iunie 1978. în urma vic
toriei la puncte în întîlnirea cu 
Ken Norton. Snipes este, la rîn- 
dul său, neînvins după 21 de 
meciuri.

CICLISM • Etapa prolog în 
’„Tour de l’Avenir" de la St. 
Etienne, contracronometru indi
vidual, a fost cîștigată de france
zul Poscal Poisson (5 km în 
6:24),

FOTBAL • Tntr-un meci dis
putat la Edinbourgh, contînd 
pentru C.E. (echipe de tineret) 
Scoția a învins cu 4—0 (1—0)
Suedia. • In C.E. (echipe 
de tineret) Franța a în
vins cu 2—1 (1—1) Belgia. Meciul 
s-a disputat în localitatea bel
giană Louviere. • în meci res
tantă pentru campionatul vest-

Selecționata Ungariei a 
susținut un meci de verifi
care în compania forma
ției Tordas Gyuro din cam
pionatul regional. Selec- 
ționabilii au obținut vic
toria cu 5—1 (2—0) prin 
golurile Iul Kiss, Torocsik, 
Bodonyi, Csapo și Miiller.

german Bayern MUnchen a în
trecut cu 4—1 (1—0) formația 
Karlsruhe. în clasament : 1. Ba
yern MUnchen 10 p, 2. S.V. Ham
burg — 8 p.

PENTATLON • La Djonkowe 
(Polonia) a început C.M. de pen
tatlon modern. Prima probă — 
călăria — a revenit danezului 
Benny Larsen cu 1100 p. Pe e- 
chlpe conduce S.U.A. — 3 240 p.

ȘAH • Meciul pentru titlul 
mondial dintre Maia Ciburdanidze 
și șalangera sa Nana Aleksandria 
a început în localitatea Borjoni 
(R.S.S. Gruzină). A doua parte a 
întîlniril va avea loc la Tbilisi. 
Prima partidă s-a încheiat re
miză.

impus îndeosebi în lupta la 
„sol" printr-o tehnică desăvîr- 
șita. Printre protagoniști s-au 
mai numărat si sportivi din 
Uniunea Sovietică, Franța și 
Anglia. N-au reușit să tină 
pasul cu exigentele întrecerilor 
din Olanda concurentii din 
Brazilia, Cuba. R. D. Germană, 
Olanda si din alte țări. înscriși 
pe tabloul de onoare la ediții 
anterioare.

Firește, în discuția cu cei doi 
tehnicieni ne-am oprit îndeosebi 
la comportarea sportivilor noș
tri, la plusurile si minusurile 
lor. Continuîndu-și ascensiu
nea. Niculae. după medalia de 
bronz obținută la campionate
le europene din 1980. a devenit, 
în primăvara acestui an, cam
pion al continentului, iar acum 
vicecampion mondial. Cunoscu
tă fiind valoarea incontestabilă 
a sportivilor niponi- am aștep
tat cu explicabil interes răs
punsul la întrebarea : Niculae 
a intrat De tatami. în finala 
categoriei semiusoară cu iaoo- 
nezul Kashj wazaki. dinainte 
învins ? Am aflat că Niculae 
— departe de a fi timorat — 
a fost la un nas de a furniza 
marea surpriză (asa cum a fă
cut la ..europenele" de la De
brețin cînd l-a învins, tot în 
finală, prin ippon. pe campio
nul olimpic și mondial, fran
cezul Thierry Rey) reușind să 
ia priza pentru procedeul său 
tehnic preferat si să înceapă

MONDIALE DE JUDO
chiar finalizarea acestuia, dar 
tocmai atunci iaponezul a avut 
o replică fulgerătoare. Așadar, 
numai o imperfecțiune de exe
cuție s-a opus succesului spor- 
tivului român. Dealtfel, la so
sire. Niculae ne mărturisea cu 
regret vizibil despre mica sa 
neatenție din finală, așteptînd 
cu nerăbdare prilejul revan
șei.

Ceilalți trei iudoka, deși s-au 
pregătit intens în vederea a- 
cestei mari competiții, n-au 
putut să se mențină în cursa 
pentru fazele superioare ale 
întrecerilor. Dacă Szabo a avut 
realmente neșansa de a se fi 
aflat într-o serie cu cei mai 
buni iudoka din lume. în timp 
ce în cealaltă serie au con
curat multi sportivi De care el 
i-a depășit de fiecare dată. 
Frătică și Toplicean — deși 
au avut culoare bune — au fă
cut erori cu consecințe 
nedorite. Ei au greșit mai ales 
atunci cînd au încercat să exe
cute procedeele tehnice oe care 
se bizuie mai mult ! Pare pa
radoxal. dar asa a fost. Prea 
siguri de reușită, atit Topli- 
cean cît și Frătică au scăpat 
din vedere faptul că si adver
sarii lor aveau o sansă si au 
fost contrați tocmai atunci cînd 
se așteptau mai puțin.

în finalul discuției cu cei doi 
tehnicieni, am retinut dorința 
de pregătire la cote superioare 
pentru o evoluție cît mai bună 
a sportivilor noștri la viitoare
le competiții.

mondial universitar in iulie, 
indiscutabil sprinterul american 
nr. 1 al ultimelor săptămini 
(și probabil al lumii), alerga — 
si cîștiga — doar 200 m. între- 
cîndu-1 clar pe Wells, ciștigă- 
torul „sutei". Greg Foster a 
obtinut o „victorei mică" în 
fața lui Casanas, în timp ce 
Nehemiah, cel mai bun hurd
ler al tuturor timpurilor. se 
odihnea...

La feminin, R.D. Germană 
(120,5 p) întrece Europa (116 
p), reeditînd victoria de la 
Montreal. Clasamentul a fost 
stabilit însă de un accident 
survenit în ultima probă, șta
feta de 4X100 m, unde echipa 
continentului (alcătuită numai 
din alergătoare din Anglia) a 
fost descalificată, pierzînd tot 
ce se acumulase, cu dificultate, 
în trei zile de concurs. De fapt, 
acest duel a reprezentat cam 
singura atracție a întrecerilor 
pe... puncte, restul ierarhiei 
fiind cunoscută dinaintea con
cursului. Două rețineri in pri
vința alcătuirii echipei conti
nentului. La lungime. Ana 
VVIodarezyk nu a sărit anul a- 
cesta mai bine de 6.65 m și a 
fost întrecută în întiinirea di
rectă, la Pescara, de Vali Io
nescu. Anișoara Cușmir are un 
6,91 m în iunie, dar șl un 6,83 
m în a doua jumătate a lui 
august, pe ploaie... Fița Lovin 
a întrecut-o de două ori pe 
Jolanta Januchta la 800 m. dar 
poloneza a alergat la Roma, 
(loc 3), în timp ce Fița Lovin 
a fost doar rezervă... Probabil 
că selecționerii (ele) n-au avut 
ochi decît pentru atletele din 
finala „A" a Cupei Europei...

In privința rezultatelor indi
viduale. notăm, la masculin : 
victoria grea a campionului o- 
limpic Wells la 100 m asupra 
lui Obeng (Ghana), a! 3-lea Ia 
J.M.U. (10,20—10,21); „plimbă
rile" lui Coe și Ovett la 800 
și 1 500 m ; superclass lui Mo
ses la 400 mg (din nou sub 
47,50. aproape 2 secunde a- 
vans.„); o cursă bună de 10 000, 
cu 5 atleți sub 27:50,0; victoria 
polonezilor din echipa „euro
peană" de 4X100 m înaintea 
tuturor, dar mai ales a S.U.A.; 
revenirea lui Oliveira (17,37) 
șl confirmarea lui Zhou Zhen- 
xian (17,34) la triplusalt : o 
nouă victorie a lui Sedîh asu
pra lui Riehm într-un concurs 
mare ; indiscutabila supremație 
a lui Volkov la prăjină (5.70 
m pe ploaie); o ștafetă de 4X 
400 m a S.U.A. sub 3:00,0 la... 
13 ani după uimitorul 2:56.1 al 
cvartetului lui Lee Evans. La 
feminin, Evelin Ashord rea
lizează, ca și în 1979. eventul 
100—200 cu victorii clare asu
pra lui Gohr (învinsă și da 
Smallwood, „mis“ Universiada) 
și Wockell (întrecută și da 
Kratochvilova). Aceeași Jar- 
mila Kratochvilova a reușit 
„imposibilul" : o victorie la 400 
m în fata invincibilei (pînă în 
septembrie 1981) Marita Koch. 
Atletei cehoslovace . i-a lipsit 
doar o sutime de secundă pen
tru a-și înscrie numele pe ta
belul recordmanelor mondiale...

Acum, sezonul este, practic, 
încheiat. Numai dacă Ovett 
și Coe nu vor continua, cum
va, „războiul milei"...

Vladimir MORARU

Aseară, în preliminariile C. M.
NORVEGIA- ANGLIA 2-1 (2-1)1

Aseară, în preliminariile C.M. 
de fotbal s-au desfășurat mal 
multe meciuri.

In grupa a IV-a. la Oslo, a a- 
vut loc partida dintre Norvegia 
și Anglia. Meciul s-a încheiat cu 
o mare surpriză, gazdele obțlnînd 
victoria cu scorul de 2—1 (1—1),

prin golurile marcate de Al- 
bertssen (min. 35), Thoressen (min. 
40), respectiv Robson (min. 14).
1. Anglia 7 3 13 12— 8 7
2. România 5 2 2 1 4— 3 8
3, Norvegia 7 2 2 3 7—11 6
4. Ungaria 4 2 11 6—6 5
5. Elveția 5 1 2 2 7— 8 4

de fotbal
GR. 2 : la Bruxelles, Belgia — 

Franța 2—0 (1—0) și la Rotter
dam, Olanda — Irlanda 2—2 (1—1).

G.R. 3 : Cehoslovacia — Țara 
Galilor 2—0 (1—0), Islanda — Tur
cia 2—0.

GR. 5 ; la Copenhaga, Dane
marca — Iugoslavia 1—2 (0—0).

Alte amănunte și clasamentele, 
după aceste jocuri. în ziarul de 
mîine.


