
In preajma reîntîlnirii cu școala

NU NUMAI ELEVII
Reîntîlnirea cu școala este 

așteptată — ne-am convins, o 
dată mai mult, cu prilejul unui 
raid prin cîteva unități de în- 
vățămînt din sectorul 6 — cu 
emoție, în agitația din aceste 
zile a profesorilor aflind, in 
fond, proverbiala dragoste a 
dascălului pentru munca cu co
piii. Cu titlu de exemplu con
semnăm, în rîndurile următoa
re, cîteva dintre aspectele sur
prinse, cu precizarea că ele 
s-au ...repetat și 
vizitate.

TOTUL E PUS
„Mens sana in 

stă scris, cu litere decupate, 
deasupra intrării în sala de 
sport a Grupului școlar P.T.T.R. 
Ceea ce nu reprezintă, firește, 
ceva original, ieșit din comun, 
dar înseamnă, cu siguranță, o 
realitate. Și cum să nu se cul
tive dragostea pentru mișcare, 
pentru sport aici, unde func
ționează doi foști performeri 
— prof. Mioara Răducanu, ex- 
internaționala de baschet, și 
prof. Alexandru Spiridon, mai 
ieri campion național la sări
tura y în înălțime? Iar directo
rul unității, ing. Virgil Popa, a 
practicat cîndva rugbyul...

Acum, în preajma unui nou 
an de învățămînt. terenului de 
handbal (aflat mereu la dispo
ziția copiilor din cartierul Dru
mul _ Taberei, unde locurile de 
joacă pot fi numărate pe dege
te), celor de baschet, volei sau 
tenis li se face toaleta. în sala

in alte locuri

LA PUNCT
corpora sano'

de sport, adevărată bijuterie, 
curățenie ca intr-un pahar. 
Spațioase vestiare — unul pen
tru fete, altul pentru băieți — 
iluminația 'artificială asigurată 
ireproșabil, întreaga aparatură 
verificată, pusă la punct Ora
rul a fost astfel alcătuit incit 
fiecare clasă să poată lucra 
separat cind va fi cazul, in 
sală. O preocupare deosebită 
(și, totodată, un apel către pă
rinți și cadre medicale) : ne
cesitatea reducerii număru
lui scutirilor de efort „Pe 
noi ne interesează formare» 
unor oameni sănătoși, nu acor
darea în sine a notei, de aceea 
lucrăm cu fiecare in funcție 
de posibilități. Teama unora 
că elevul mai puțin dotat fizic 
riscă... stricarea mediei prin 
participarea la ora de educație 
fizică este, prin urmare, nejus
tificată", ne spune prof. Spiri
don, după care se îndreaptă 
spre sală. Mai e ceva de veri
ficat și trebuie să profite de 
prezența colegului său, electro
nistul Paul Iliescu...
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0 SARBATOARE A CANOTAJULUI
• întreceri echilibrate, spectaculoase, dar și cîteva surprize • Sanda 
Toma campioană cu barca de 4-J-1 vîsle de la Steaua • Valeria Roșea 
a întrecut-o pe Adriana Chelariu • Ramerii de la Marina Mangalia 

pentru prima oară campioni

D4CU04

PREOCUPĂRI PENTRU 
MATERIALELE SPORTIVE

Dacă am fi ajuns cu. două- 
trei minute mai tirziu la Școala 
generală 155, nu am mai fi gă
sit-o pe profesoara Georgeta 
Marinescu. Se grăbea să dea

O. R.

(Continuare in pag 2-3)

Ieri la Snagov, pe 
admirabilă, „flotila" 
românesc a desemnat 
pionii țării și ai „] 
Valoarea întrecerilor ____
dintre ele extrem de disputate 
-- a crescut considerabil piin 
prezența la start, fără excep
ție, a vîslașelor și ramerelor 
laureate la recenteie campiona
te ale lumii de la Munchen.

Sanda Toma, împreună cu 
Sofia Banovici și alte două ta
lentate vîslașe 
n-au impus de 
categorică în 
4+1, iar coechipiera sa Ele
na Horvat (toate concurează

o vreme 
schitului 

: pe cam- 
.Daciadei".
— unele

junioare 
o manieră 

proba de

Pregătirile rugbyștilor pentru turneul din Scoția

yaw ȘTI SA NE MOBILIZĂM CA LA CARDIFF,
Miercuri, 25 de jucători ro

mâni vor traversa Canalul Mi
ned! spre a ajunge la Edin
burgh, unde simbăta viitoare va 
Ei inaugurat cel dintâi turneu al 
rugbyștilor „tricolori" în Scoția. 
Iată de ce meciul de pregătire 
programat joi după-amiază în 
Parcul copilului a reprezentat o 
veritabilă repetiție generală. 
Replica sparring-partnerei R. C. 
Grivița Roșie a fost, în multe 
momente, viguroasă, dar forța 
de joc a selecționaților s-a con
cretizat intr-un concludent 43—8 
(24—0) rezultat a opt eseuri 

— L Constantin 2, Fuicu, Aldea, 
Paraschiv, Dumitru, Vărzaru, 
Murariu, un drop — I. Constan
tin și patru transformări — L 
Constantin 2, Alexandru și Co
doi. Punctele grivițenilor : Vlad 
— eseu, transformat de Fălcu- 
șanu.

Desigur, rezultatul nu a putut 
constitui un scop în sine, con
ducerea tehnică fiind interesată 
de forma atinsă de primii pur
tători ai ecusonului cu frunza 
de stejar, emblema aleasă de 

. i-ugbyștii români ca simbol de 
vigoare și trăinicie al poporului 
nostru. Se poate aprecia că, in 
general, tricolorii ișl intră trep
tat în ritm, urmînd ca cele câ
teva antrenamente care vor 
mai fi efectuate — la București 
sau Edinburg — să-i ducă la 
o deplină exprimare a posibili
tăților. Au fost rulați aproape 
toți componenții lotului (cu ex-

DUBLIN SAU PE GIULEȘTI..."

Ștefan Constantin, unul dintre debutanții din lot, încercînd să 
paseze cu... eficiență, în ciuda opoziției lui Marin Ionescu. (As
pect de la unul dintre antrenamentele rugbyștilor tricolori)

Foto : Dragoș NEAGU
cepția lui Corneliu și Suciu, ei 
antrenindu-se însă pe tot par
cursul jocului pe terenul se
cund, ca dealtfel și cei care nu 
evoluau intr-un moment sau al
tul al partidei de joi). în prima 
repriză, echipa a arătat astfel:

Turneul de box „Mănușa Carpaților“

Gh. Florea — 
tantin, Vasile, 
dru, Paraschiv 
Constantin, 
Caragea — Scarlat, Muntcanu, 
Bucan. După pauză au intrat in 
teren Lungii, Vărzaru, Codoi, 
Borș, Răduiescu, C. Florea, Io- 
nescu, Dinu. Grîgore. S-au în
registrat și două accidentări : 
Răduiescu și Codoî. Firește, în-

Fuicu, I. Cons- 
Aldea—Alcxan- 

— Murariu, ȘL 
Stoica — Dumitru,

PIJGILIȘTIi ROMANI
RM. VÎLCEA, 11 (prin tele

fon). — Prima ediție a turneu
lui internațional de box rezer
vat juniorilor „Mănușa Car păr
ților" se apropie de sfîrșit. Pre
zența la startul competiției a 
unor tineri talentați din Bul
garia, Italia și. în special, R.F. 
Germania, face ca disputele 
pentru întîietate să se desfă
șoare la un nivel valoric și 
spectacular destul de ridicat

în primele meciuri semifinale 
d© joi (în aceeași gală au avut 
lotjSi partide din cadrul sfer
turilor), la cat. semiușoară au 
ieșit învingători doi reprezen
tanți ai boxului juvenil din 
țara noastră : Marian Finâțcan 
și Costică Turcu. Primul l-a 
învins prin abandon, în prima 
repriză, pe bulgarul M. Kolev, 
în urma unul puternic croșeu 
de stingă, la bărbie, iar C. Tur
cu l-a depășit la puncte pe Ion 
Barbu, dar nu înainte de a 
fi fost și el numărat în prana 
repriză. La „cocoș" italianul 
Mauricio Stccca, un boxer 
tehnic șl cu apreciabilă viteză 
de execuție, l-a întrecu* la

Geo RAEȚCHI

DOMINA ÎNTRECERILE
puncte pe Marian Tănase, iar 
ieșeanul Liviu Vîrnă și-a va
lorificat alonja superioară în 
fața lui Fr. Trentzer (R.F.G.), 
Pe care l-a învins la puncte. 
La „semiușoară", Tudorel Fîșie 
s-a dovedit mai puternic decât 
colegul său Laszlo Bodiș, iar 
Ion Dărămuș l-a întrecut. în- 
tr-un meci frumos, pe Gabriel 
Cîrjan. Alte rezultate de 4oi 
seara : cat muscă : K. Nikita 
(R.F.G.) b. ab. II I. Boboc. O. 
Osmanov (Bulgaria) b. p. R. 
Picardi (Italia), cat. mijlocie : 
Ilie Cimerdean b. ab. I I. Iva
nov (Bulgaria), N. Cruciani (I- 
talia) b. p. V. Leonte.

Rezultatele semifinalei a 
H-a: cat. muscă: I. Tănase b.p. 
A. Mannai (Italia), K. Nikita 
(R.F.G.) b.p. A. Picardi (Ita
lia); cat. pană: M. Gaspar 
b.p. D. Bejenaru, M. Lazăr b.p. 
R. Gies (R.F.G.) ; cat ușoară: 
L. Bruno (Italia) b.ab. 2 H. 
Hess (R.F.G.), O. Konov (Bul-

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2-3)

(Continuare in pag. 2-3)

acum pentru Steaua) și-a con
dus cu aceeași măiestrie spre 
victorie partenerele din barca 
de 4+1 rame. Replica dinamo- 
vistelor ? Olga Bularda și Ane
ta Mihaly s-au dovedit cele

(4 victorii) — Dinamo (trei) a 
intervenit și Marina Mangalia, 
cu echipajul de 2+1, alcătuit 
din Tiberiu 
Chirlac și 
care a obținut o spectaculoasa

Crislea, Toader 
Constantin Boem,

SșS’iiȘsSi

TOFANValeria Roșea din nou campioană la simplu 

mai rapide în cursa de dublu 
vîsle, iar „opt“-ul condus de 
Florica Szilaghi (in care au 
mai tras Mariana Zaharia, Lu
minița Furcilă) nu a avut prac
tic adversare pe măsură.

în lipsa campioanei lumii, 
cursa de simplu ne-a oferit un 
duel interesant între Valeria 
Roșea, Adriana Chelariu și Ma
ria Ciobanu. Cu un start mult 
mai viguros și un ritm perma
nent ridicat, Roșea a controlat 
întreaga întrecere, cîștigînd pe 
merit în fine, la 2 f.c„ noile 
campioane sînt Rodica Frînlu 
și Mariana Naghiu (Olimpia), 
în timp ce dinamovistele Elena 
Bondar și Olguța Onofrei au 
sosit abia pe locul trei, fiind 
depășite și de mai tinerele Ti- 
tiana Iftime și Ecaterina Tudo- 
rică. Viitorul nu a cucerit nici 
un titlu la această ediție, dar 
să nu uităm că marea majori
tate a noilor campioane a 
crescut în acest colectiv.

La băieți, in duelul Steaua

succesul 
Steaua, 

ți frații

victorie. De subliniat 
celor 4 rameri de la 
C. Airoaie, T. Coman . ____
Marius și Dumitru Bataragă, 
care au întrecut ambarcațiunea 
dinamovistă, principala favo
rită la 4 rame. Mai puțin scon
tată a fost și victoria lui Di- 
mitrie Popescu, la simplu.

Rezultate tehnice. Feminin — 
4+1 rame : 1. STEAUA (Elen» 
Horvat, Maria Dragomir, Ma- 
rica Țăran, Elisabeta Renn + 
Elena Giurcă) 3:27,5; 2. Ceah
lăul P. Neamț 3:41,0; 3. Voința 
Buc. 3:48,6; 4. Metalul Buc. 
4:09,5; dublu vîsle : 1. DINA
MO (Aneta Mihaly — Olga Bu
larda) 3:30,0; 2. Viitorul (Mi- 
hada Vișan — Florica Lavric) 
3:36,0; 3. Polit. Timiș. (Aurora 
Darko — Ecaterina Calapis) 
3:37,8; 4. CJS. ASE 3:38.2: S.

Adrian VASILIU 
Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi $1 inline, ia Tirgoviștc

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE JUDO (tineret)
Astăzi și mîiine, în Sala spor

turilor din Tîrgoviște, se desfă
șoară întrecerile campionate
lor internaționale de tineret ale 
României la judo.

La actualele confruntări — 
aflate la cea de a Xl-a ediție 
— și-au anunțat participarea 
tineri judoka, dornici de afir
mare și în competiții interna
ționale, din nouă țări : Bulga
ria, Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Italia, Iugoslavia,

și bineînțo-Polonia, Ungaria 
Ies România.

întrecerile au loc, pe două 
saltele de concura, după urmă
torul program : sîmbătă, de la 
orele 9 și 16, se intîlnesc spor
tivii de la categoriile mari de 
greutate (semimijlocie, mijlo
cie, semigrea și grea), iar du
minică, de la ora 9. cei de la 
categoriile mid (superușoară. 
semiușoară și ușoară).

C. E. de natație de la Split

SI CAMPIONII OLIMPICI LA ÎNOT SÎNT ÎNVINȘI!...
, *
SPLIT, 11 (prin telefon). în

trecerile de înot continuă să fie 
punctul de atracție al ediției 
din acest an a „europenelor" 
de natație. Cu atît mai mult cu 
rit surprizele abundă aproape 
la fiecare cursă finală. Spre 
marea satisfacție a localnicilor, 
în finala masculină pe distanța 
de 400 m uber am asistat la 
una dintre cele mai mari sur
prize ale campionatelor, iugosla
vul Borut Petrici reușind să-l 
învingă pe renumitul Vladimir 
Salnikov locul trei fiind ocupat 
de fratele învingătorului, Dar- 
jan Petrici. întrecerea a fost 
de-a dreptul fantastică. Borut 
șl Salnikov au înotat „cap la 
cap" aproximativ 38? de metri, 
după care iugoslavul a sprintat 
irezistibil. obținînd o victoria

aplaudată, cu un deosebit entu
ziasm, în fața campionului olim
pic și mondial, deținător al re
cordului continental. Satisfacția 
publicului a fost cu atît mai 
mare, cu cit Borut Petrici a 
realizat cu acest prilej și un 
nou record al țării sale : 3:51,63. 

într-o formă deosebită, Utc 
Geweniger (R.D.G.) a obținut și 
cea de a 3-a medalie de aur la 
această ediție, cîștigînd cursa 
de 200 m bras în 2:32,41. Sur
prinzător. pe lorfil trei — polo
neza Grazyna Dziedzic cu 2:35.35. 
în fine, finala masculină de 
100 m spate a avut un final pa
sionant, Sandor Wladar (Unga
ria) reușind să-i depășească pe 
sovieticii Semetov și Kuznețov 
pe ultimii metri

Campioana noastră. Carmen

Bunaciu, serios afectată de în- 
fringerea in fața sportivelor In» 
Kleber și Koinelia Polii din 
R.D.G., pe distanțe de 100 m, se 
pregătește acum pentru al doi
lea start (sîmbătă seara), la 200 
m spate. „Am vrut mult să cîȘ- 
tig — ne spunea Carmen, dar 
se vede că nu am fost suficient 
pregătită pentru a obține aceas
tă victorie, pe care o doream 
atit de mult. Poate voi obține 
mai mult la 21,0 m...“

în turneul de polo echipele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei au obți
nut victorii identice (ca scor) 
tn fața Italiei și. respectiv O-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ia pag. a 4-<D
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gag&W SPRE PERFORMANTA
Copiii din municipiul Foc

șani iubesc fotbalul, nu în
cape nici o îndoială ! Peste 
tot am văzut în orașul de 
Pe Milcov. în „vacanța ma
re", zeci de echipe de străzi 
care au asaltat terenurile și 
spațiile de joacă din școli 
sau cartiere. De aici, din 
Inima sportului de masă, 
copiii ajung apoi in grupe 
de pregătire, în cadrul Clu
bului sportiv școlar. Iar cei 
mai dotați dintre micii fot
baliști, selecționați și mode
lați, inițial, la C.S.Ș., trec la 
divizionara „B“ Unirea — 
Dinamo Un mod practic, 
transferul se realizează de 
mai multă vreme, in baza 
unui contract).

„Contractul" are toate 
șansele să dăinuie în timp. 
Și aceasta pentru că la res
pectarea lui veghează atit 
conducerea celor două clu
buri (la C.S. Școlar,
Nicolae Maximoiu.i în cali
tate de director, la Unirea- 
Dinamo, Stelian Bataragă, 
care deține funcția de pre
ședinte), președintele secți
ilor de fotbal de la ambele

prof.

0 SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. 1)

Metalul 3:46,6; 6. Olimpia
3:47,6; 2 Le.; 1. OLIMPIA 
BUC. (Rodica Frîntu — Ma
riana Naghiu) 3:45,5; X Olim
pia II (Tiitiana Iftime — Ecate- 
rina Tudorică) 3:48,0; 3. Dina
mo (Elena Bondar — Olguța 
Onofreâ) 3:50,8; 4. Steaua 4:04,4; 
simplu : 1. VALERIA ROȘCA 
(UTA) 3:51,8; 2. Adriana Che- 
lariu (Viit.) 3:54,5; 3. Maria 
Ciobanu (CS Dierna Orșova) 
3:54,8; 4. Mariana Trașcă (Met.) 
4:04,0; 5. Elena Ungureonu 
limpia) 4:08,0; 6 Elisabeta 
leniuc (Olimpia) 4;14,4; 
vîsle : 1. STEAUA (Sanda 
ma. Sofia Banovici, Elena 
dor, Ioana Badea + El. ~ 
că) 3:28,4; 2. Viitorul 3:30J); 3. 
U.T.A. 3:32,0; 4. Voința Timiș. 
3:35,2; 5. Viitorul II 3.36,4; 6. 
Viitorul III 3:40,8; 8+1: 1. DI
NAMO (Florica Szilaghi, Ma
riana Zaharia, Florica Bauer, 
Maria Tănasă, Georgeta Milea, 
Luminița Furtilă, Elisabeta 
Mihalachc, Maria Tănase + E- 
caterina Oancia) 3:13,8; 2. Me
talul 3:20,0; 3. Ceahlăul 3:35,8.

Masculin — 4+1 rame : 1. DI
NAMO (Alex. Vasile, Daniel 
Voiculescu, Măricel Lefter, Ga
briel Bularda + Ladislau Ix>- 
vrenschi) 6:32,5; 2. Steaua
6:35,0; 3. Marina Mangalia
6:47,2; dublu vîsle : 1. STEA
UA (Gabriel Țuțu — Gheorghe 
Halalcu) 6:55,7; 2. Dinamo (Vio
rel Oprea — Ioan Onu) 6:57,3;

(O- 
O-

4+1
To- 
Tu- 

Giur-

„MĂNUȘĂ CARPAȚILOR“
(Urmare din pag I)

garia) b. p.A. Andreas (R.F.G.); 
cat. semimijlocie : R. Udo 
(R.F.G.) b.ab. 1 N. Bracon, D. 
Bumbac b.p. Z. Szili (Ungaria); 
cat. mijlocie mică: G. Rochi - 
giani (R.F.G.) b.ab. 1 G. Ada- 
finei, P. Crăciunescu cîștigă 
neprez. T. Panait ; cat. mijlo
cie: I. Ciumendean b.a.b. 1 S. 
Imre (Ungaria), N. Cruciani 
(Italia) b.ab. 3 R. Rochigiani 
(R.F.G.). Duminică dimineața 
au loc finalele.

/M „O//M £ R: RUGBY" CONSTRUCTORUL C.S.U. ORAB
unități, Ion Voicu, precum 
și antrenorii investiți cu 
activitatea la nivelul copiilor 
și juniorilor, George Cerna.1 
și Emil Rențea, care 
pund de pregătirea a 
trei grupe.

Este o acțiune bine 
dită, care se bucură

răs
tite

gin- 
___  ___ de 
sprijinul majorității școlilor 
generale din Focșani, nr. 1 
(care a, dat, pînă acum, cele 
mai multe elemente de cer
tă valoare —.Ștefan Morarii, 
Remus Stoleru, Daniel Ma
nea), nr. 7 (cu Costică Bu- 
can în prim-plan), nr. 9 
(Dănuț Moeanu și Camil 
Muscalii) și nr. 10 (Nelu Vas 
și Sandu Neagu), lntr-un «- 
fort comun de a asigura, 
într-o primă etapă, largi 
posibilități de afirmare a 
fotbalului Juvenil.

Condiții există (bază ma
terială, cadre excelent pre
gătite, precum și o strînsă 
conlucrare între factorii lo
cali), astfel că roadele con
tractului amintit nu pot fi™ 
prea departe 1

Tiberiu STAMA

A CANOTAJULUI
3. Marina (Vasile Stamate
Nicolae Dumitrescu) 7:02,5; 
Steaua II 7:07,1; 5. Dinamo 
7:20,7; 2 f. e. : ' “.........
(Vaier Toma
Postoiu) 7:18,9; 2. Steaua
(Gheorghe Urse — Costel Sbur- 
lea) 7:24,7; 3. Steaua II (Gh. 
Berevleanu — Sever Mondoc) 
7:25,1; 4. steaua HI 7:30,4; 
simplu : 1. DIMITRIE POPES
CU (Steaua) 7:43,0; 2. Nicușor 
Jisa (Voința Timiș.) 7:44,5; 3. 
Alex. Ghinea (Steaua) 7:49,5 ;
4. Traian Ghiban (Ste.) 8:03,0 ;
5. Otto Kiss (Din.) 8:14,2; 2+1:
1. MARINA MANGALIA (Ti-
beriu Cristea 
riac _
7:55,0; 2. Steaua (Petrică Mor
cov — Horațiu Droc + Ionel 
Urse) 7:56,5; 3. Steaua II (ILie 
Crăciun — Alex. Portzner + 
Gh. Gheju) 8;00,2; 4. Dinamo 
8:01,5; 5. Dinamo II 8:09,2 ; 4 
rame : 1. STEAUA (Constantin 
Airoaie, Marius Bataragă, Du
mitru Bataragă, Toma Coman) 
6:34,2; 2. Dinamo 6:41,2; 3. Ma
rina 6:57,8; 4. Polit. Timiș. 
7:12,0; 4 vîsle : 1. STEAUA
(Gh. Haiaiou, D. Popescu, Tr. 
Ghiban, Karoly Vereș) 6:26,3:
2. Dinamo 6:32,9; 3. Steaua 11 
6:38,8; 4. Polit. Timiș. 6;53,3; 
8+1 : 1. DINAMO (G. Bularda, 
I). Voiculescu, Carolică Ilieș, 
Gavrilă Arba, V. Toma, Petre 
Iosub, Lucian Ștefan, M. Lefter 
+ L. Lovrensehi); 2. Steaua la 
10 sec.; 3. Dinamo II la 14 
sec.; 4. Marina; 5. Polit. Timiș.

4
II

1. DINAMO 
Constantin 

2.

Toader Chi-
+ Constantin Boem)

Astăzi și mâine au loc meciu
rile celei de-a doua etape in 
competiția dotată cu „Cupa 
FJR. Rugby" (reamintim eă în 
întrecere se află, deocamdată, 
componentele primelor două 
serii). Dintre jocurile progra
mate reține atenția acela de 
astăzi, din Parcul copilului (ora 
14), în care se vor întîlni R.C. 
Grivița Roșie și Steaua. Tot 
astăzi și tot în Capitală (sta-

PREGĂTIRILE PENTRU
(Urmare din pag. I)

trebuințarea majorității selecțio
naților exprimă preocuparea 
antrenorilor pentru aflarea for
mulei ideale, mai cu seamă că 
Vârzaru a jucat aripă, iar I. 
Constantin fundaș și uvertură 
în repriza secundă. întrezărind 
în evoluția lotului semnele pro
babilelor (și așteptatelor) evo
luții superioare in Scoția, se 
cade să arătăm, totodată, și im
perfecțiunile din faza de apă
rare sau din circulația balonu
lui, pasele lăsind de dorit.

Așa cum îi știm, rugbyștili 
sînt ei înșiși conștienți de lip
surile persistente încă și opinia 
lor unanimă 
dispare la momentul 
Opinie 
considerării 
ta și este, 
ne gîndul 
Muntcanu, 
cunoscuți 
ști să nc mobilizăm ca la Car
diff, Dublin sau pe „Giuleșii”, 
stadionul celei mai edificatoare 
victorii asupra Franței. Sînt 
convins că la întoarcerea din 
Scoția vom putea spune că

este că ele vor 
oportun, 

pe care ne place s-o 
o promisiune ! „As- 
exclama — auzttadu- 
mărturisit — Mircea 
unul dintre cei mai 
internaționali. Vom

dion Olimpia., ora 17) ara loc 
și meciul Dinamo — Vulcan. 
Ambele partide 
cadrul seriei a 
mai face parte 
studențesc (in 
cealaltă serie : 
Baia Mare - 
P.T.T. Arad 
Timișoara (CAM. 
liberă).

se dispută în 
doua, din care
R.' C. Sportul 

zi liberă). în 
Știința CEMIN 

Știința Petroșani, 
— Universitatea 

Sibiu are zi

TURNEUL DIN SCOTIA
ne-am făcut datoria”. In același 
spirit ne-au vorbit, de fapt, toți 
componența lotului, de la expe- 
rimentații Paraschiv, Dumitru, 
Scarlat, Fuicu, Alexandru, Bu
tan, Murariu, Stoica sau Dinu, 
la debutanți (frații Florea, Șt. 
Constantin — care, să precizăm, 
nu este rudă cu binecunoscutul 
Ion Constantin, Grigore) sau la 
cel revenit, după o bună peri
oadă de tâmp, printre tricolori 
— Vasile. La rindul lor, antre
norii Valeriu Irimescu și Theo
dor Rădulescu, deși mai rezer
vați decît jucătorii, ne asigurau 
că „rugbyștii își vor face, ca 
mai întotdeauna, datoria !".

Aflată într-una dintre cele 
mai dificile toamne competrțio- 
nale din istoria sa, echipa 
României pregătește acum tur
neul din Scoția, obiectiv de 
mare importanță, se înțelege, 
care nu trebuie separat însă de 
celelalte „probe de foc" din oc
tombrie (cu Noua Zeelandă) și 
noiembrie (cu ~ 
rea cu succes 
de dincolo de 
poate — și e

Franța). Absolvi- 
a noului turneu 
Canalul Mînecii 

necesar — să re
prezinte, de aceea, și suportul 
aspirațiilor pentru testele cu AU 
Blacks și reprezentanții „coco
șului galic”.

Campionatele republicane de orientare turistică

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE IA ȘTAFETĂ
In aceste zile, în împrejurimile 

orașului MOTeni (Prahova) pe un 
teren accidentat, deluros-muntos, 
acoperit de pădure de foioase, cu 
multe zone mustind de apă șl 
reziduuri petroliere, se desfă
șoară finalele campionatelor re
publicane șl de ștafetă, finalele 
concursurilor republicane pentru 
copii și tineret, „Cupa Boza vui
turilor" șl „Cupa Caselor de pio
nieri".

în primele trei zile (de marți 
pînă joi inclusiv) au avut loc 
probele de ștafetă, care s-au În
cheiat cu următoarele rezultate : 
FEMININ, categ. 11—14 ani : L 
Strungul Arad (Laura Răduț, 
Claudia Pașa, Valentina Vele), 2. 
Județul Cluj, 3. județul Bistrița-

IN PREAJMA REINTILNIRII CU ȘCOALA
(Urmare din pag. 1)

o raită prin magazine, pentru 
a procura materiale pentru e- 
levii săi. dar și pentru cei ai 
altor 12 școli componente ale 
„nucleului" Drumul Taberei. 
„Sper să am mai multă șansă 
de data asta. Pînă acum am 
mers zadarnic după rulete, du
pă mingi — bune — de volei 
sau handbal, produsele între
prinderii «Flacăra roșie» avînd 
supapele stricate din... start". 
In curte, doar două terenuri

BOXUL GALAȚEAN ÎN DERIVĂ
Este cunoscut faptul că ma

rele oraș dunărean are o ve
che și valoroasă tradiție pugl- 
llsticâ, fiind unul dintre lo
curile unde s-au organizat pri
mele gale de box. De-a lun
gul anilor, din acest colț de 
țară s-au ridicat șl afirmat o 
pleiadă de boxeri de mare va
loare, care prin performanțele 
lor au făcut o excelentă pro
pagandă boxului românesc. 
Dumitru Ciobotaru, D. Panal- 
tescu-Zigotto, Grigore Jelcs- 
neac, C. David, I. Anghel, I. 
Pelcin, Iile Gheorghe, Alee 
Năstae stat doar cîteva dintre 
cele mal reprezentative exem
ple care au contribuit la afir
marea boxului gălățean.

Dar nu despre ce a fost 
ne-am propus să scriem ta 
rîndurlle de față, ci despre 
situația precară In care se a- 
flă actualmente boxul gălă
țean, unde, să nu se uite, 
funcționează și un club spe
cializat. De fapt, ideea aces
tor rtaduri ne-a fost sugerată 
de o recentă și neplăcută ta- 
timplare.

Alături de cei aproximativ 
2000 de spectatori care au a-

sistat la meciul internațional 
amical dintre echipele B.C. 
Galați și Stahl (R. D. Ger
mană), am fost profund șo- 
cați de faptul că echipa gălă- 
țeană, nereușind să alcătuias
că o formație numai din 
sportivi localnici, a apelat la 
serviciile a CINCI boxeri 
brăileni și unul bucureștean ! 
Este, după părerea noastră, un 
aspect fără precedent, care 
demonstrează (ta duda unor 
succese efemere, desigur) că 
boxul gălățean se află tatr-o 
alarmantă situație, care ar tre
bui să dea de gîndit factori
lor de răspundere.

Telemac SIRIOPOL, coresp.
P. S. Despre Georgică Donid 

am scris deseori — pe merit 
desigur — multe lucruri fru
moase. Ne vedem Insă ne
voit! sa tragem un semnal de 
alarmă ta ce privește com
portarea sa uneori huliganică, 
din afara ringului, el fiind 
implicat în niște scandaluri. 
Credem că la Box-Ctab tre
buie instaurat — neîntîrziat — 
un climat de disciplină jd 
sportivitate.

bituminizate, cu marcajul fă
cut, celelalte — amenajate pe 
nisip. „Vedeți, alături de curtea 
școlii noastre există alta, a 
Școlii generale 169. Cei apro
ximativ 4000 de elevi, cîți 
avem împreună, ar merita o 
sală adecvată, mai ales că dra
goste pentru sport e suficien
tă, avem chiar și rezultate — 
fetele melc au ieșit campioane 
ale Capitalei anul trecut, la 
volei".

O BUNĂ 
PROPAGANDA VIZUALĂ...

...se face la Școala ge
nerală 164. Incepînd de la o 
frumoasă vitrină de trofee (in 
acest local ființează și CI. sp. 
șc. 48), continuînd cu numeroase
le imagini selectate inspirat din 
multe discipline și încheind cu 
programul activităților scris in 
mod atrăgător și afișat la loc 
de cinste. La ora vizitei, pro
fesorii Alexe Techirdalian și 
Andrei Barta primeau borcane 
colectate de elevi, ele urmînd 
a se „transforma" în sume fru
moase, care vor fi folosite pen
tru procurarea de materiale și 
organizarea de acțiuni intere
sante. Terenurile din spațioasa 
curte sînt tratate, se vopsesc 
panourile de baschet. La tere
nul de atletism, zgura va fi 
împrospătată. Problema săliFcie 
sport este rezolvată prin ame
najarea unei săli de clasă, do
tată cu «strictul necesar, în ea 
stăruind un miros de vopsea 
proaspătă. Orarul — alcătuit in 
funcție de necesități, prin în
țelegerea conducerii școlii' (di
rector : prof. Paul Stecoza). Și 
aici, așadar, unde spațiile pen
tru sport sînt adesea autentice 
gazde pentru întreceri la nive
lul sectorului, anul școlar poa
te începe !

N&săud (Voința Bistrița) ; categ. 
15—Ifi ani : 1. jud. Maramureș 
(Isabela Biro, Luminița Covaci, 
Deana Jeller), X Jud. Galați (Da- 
nubius), 3. Jud. Dolj ; categ. 17 
ani : 1. Jud. Hunedoara (Mariana 
Lubitu, Viorica Țurcanu, Liliana 
Rad), X Jud. Gorj (Voința Tg. 
Jiu), 2. jud. Bistrlța-Năsăud 
(Voința Bistrița) ; categ. 19 ani :
1. Jud. Maramureș (Veronica Lo- 
ricz, Irma Kalamar, Cornelia 
Kiss), 2. jud. Arad, 3. jud. 
Cluj. MASCULIN, categ. 11—14 
ani : 1. Municipiul București (Va
lentin Dragomir, Lucian Do- 
cescu, Șerban Chiurlea, Doru 
Padeschl — toți de la Locomotiva 
Buc.), 2. Jud. Neamț (Voința p. 
Neamț), 3. jud. Galați (Danu- 
blus) ; categ. 15—16 ani : 1. jud. 
Maramureș (Gh. Aelenei, Ștefan 
Abil, Csaba Racz, Emil Heko), 2. 
Municipiul București, 3. Jud. Cluj 
(Clujana) ; categ. 18 ani : 1. jud. 
Iași (Mircea Ivan, Eugen Borș, 
Lucian Chelaru, Cornel Rauca),
2. jud. Mureș (pe locul 3 nu s-a 
clasat nici o echipă); categ. 21 
ani: 1. jud. Cluj (Al. Fey, Ladis- 
lau Szijcs, Pavel Gllgor, Voicu 
Plaian — toți de la Voința), 2. 
jud. Maramureș I (Maratex), X 
Jud. Maramureș H.

Miine, in etapa a lll-a, derbyul 
H. C. Minaur — 

Dinamo București
Caruselul surprizelor 

campionat, mai agitat ca 
acum, la ediția a 24-a, 
nuă. Relon Săivnești și 
Bacău pierd pe teren propriu 
sau, altfel spus, Dinamo Bra
șov și Poli Timișoara cîștigă 
în deplasare la echipe care, al
tădată, nu lăsau nici o umbră 
de speranță vizitatoarelor. Dar, 
poate, cea mai mare surpriză 
este instalarea noii promovate 
Constructorul C.S.U. Oradea in 
fruntea clasamentului ! Forma
ția orădeană a tranșat net, în 
etapa de joi, în favoarea sa, 
rivalitatea cu cealaltă nou pro
movată, Petrolul Teleajen. Și 
chiar dacă elevii antrenorului 
Gh. lonescu nu vor rezista prea 
multă vreme pe această pozi
ție, bucuria de a fi... „dansat 
măcar o vară" este mare și, 
mai important, meritată. Acest 
centru, pînă de curînd anonim 
în handbal, se distinge de un 
an de zile prin ambiție și pa
siune, totul pe fondul unei e- 
xemplare activități de pregă- 
gătire, rezultanta fiind un pr6- . 
greș real și performanțe re
marcabile. Totul este ca aceas
tă harnică echipă să nu se cul
ce pe laurii primelor succese...

Sigur, o impresie deosebită
— de siguranță în valoarea 
campionatului — produce com
portarea constant bună a for
mațiilor consacrate ale hand
balului nostru, Steaua și Dina
mo București. Lor li se adau
gă Politehnica Timișoara și
— intr-un anume fel, tot ca o 
surpriză — Dinamo Brașov. 
Echipa lui Ion Donca a pier
dut pe teren propriu în fața 
suratei sale din Capitală, re
ușind apoi — în deplasară — 
să dispună de Relon Săvinești.

Ritmul grăbit al campionatu
lui va aduce noi clarificări, ne 
va pune în temă mai bine. 
Pînă atunci rămîne nerealizată 
dorința de a-i vedea pe sporti
vii din lot distingîndu-se, si-

acestui 
oricind 
conți-

Știința

• MHNE, 
tapă a cam 
la început, 
românesc r 
Baia Mare 
București ( 
campionatu:
• Arad :
• Timișot 

ORADEA
• Brașov
• Craiova
• Baia N
• Bucure 
Meciul Sti

de la ora : 
feminină, c 
Confecția.

tuîndu-se de 
handbaliști a 
numai prin t 
vizită", ci și 
mari, prin i 
pe plan tehni 
scris,- acesta 
care trebuie 
lei" temeiuri 
cu șanse a ci 
rire a celui 
mondial.

Divizia „A 
-pune, în 

Mi’ine, la B< 
„Dacia", H.C. 
vizita Iul Di 
acesta este t 
mentele maj. 
tului. Dincol 
tă două dezi 
rea unui joc 
lamentului și 
evidențierea ț 
comportare : 
cători pe ca: 
Iui — Nicola 
Pană — i-ati 
prezcntativa

L

BACHETOMOD

CONCURS AUTOMOBILIST
DE VITEZĂ PE CIRCUIT

Concursul de automobilism în 
viteză pe circuit, etapă în cam
pionatul republican, se desfă
șoară astăzi în Capitală (plat
forma Pipera — Toboc, din 
cartierul Tei), în organizarea 
Filialei A.C.R. București și a- 
Bociației sportive I.T.B. Lungi
mea traseului este de 2,300 km 
(străzile Petricani, Fabrica de 
glucoza, ing. Gh. Constantines- 
cu, prof. D. Pompei) urmînd a 
fi străbătut de 10 ori. Numărul 
maxim de autovehicule Pe 
seu : 20.

întrecerile la cele cinci 
pe de concurs încep la ora 
prin curse cronometrate 
tai obținerea locului de 
care în grile. întrecerea 
priu-zisă începe, deci, în 
orei 15.

Mijloace de transport 
platforma Tei : tramvaiele 
21, 16, troleibuzul 88, auto

buzele 176, 276, 101, 106, 110, 
129, la stațiile Doamna Ghica, 
Lacul Tei și Stația C.F.R. He
răstrău.

tra-

gru- 
14,15 
pen- 
ple- 
pro- 
jurul

spre
1. 4

Printre di 
sportivii noș 
bilități de l 
piatele Jocui 
nautice (cari 
în Turcia, 1 
septembrie) 
chetomodelis: 
sigur, ca ur 
pîndiri a act 
frumoase trr 
lentului de c 
de tot mai i 
uităfL că 
mondiale și 
campion al 
N. Radu) 
Tehnica mo 
însă, cuvînti 
meniu și u 
realizări teh 
dial este < 
care nu te 
plutonul cel 
formeri.

De curînd, 
români, trei 
țul Buzău ( 
nescu, Gabr 
Lucian Șerc 
județul Dim 
șoveanu, G 
și Ștefan C

UN BUCHET DE..? LAUDE TINERILOR SPORTIVI DIN
La C.J.E.F.S. Vrancea ni se spusese că echipa 

de fotbal Foresta din Gugești (comună aflată la 
circa 15 .kilometri de Focșani), care activează ta 
Divizia „C“, urma să albă antrenament ta după- 
amiaza acelei zile.

...Intr-adevăr, tind am ajuns la Gugești, pe 
antrenorul Ștefan Modreanu și elevii săi i-am 
găsit la baza sportivă, situată ta inima comu
nei, dar nu la antrenament. „De cîteva minute, 
ne explică Ștefan Modreanu, s-au încheiat ulti
mele pregătiri Înaintea meciului de duminică, 
încălziți, băieții au Insistat să mai... exersăm la 
acest teren multifuncțional pentru tenis, volei șl 
baschet".

Am aflat că .inițiativa a pornit de la fotbaliști, 
In frunte cu antrenorul Ștefan Modreanu, ctad- 
va jucător în echipă. Fundașii Dumitru Ciupercă, 
Constantin Mieu. Aurel Zaharia sl portarul Ion 
Sava au fost numiți ca... dlrigințl ai micului șan
tier, unde s-au efectuat săpături de nivelare, s-a 
turnat bordura terenului, s-au montat stîlpl din

Ca de obicei după reuniuni ta 
se reușește indicarea 
clasați șl se „închid"

care nu 
primilor_____ r_ T„___________
pariurile urmează altele în care 
toată lumea „vede" sosirea și 
deci cotele scad sau devin mi
nore. A 42-a reuniune de trap 
din acest an a confirmat tradiția 
șl bilanțul ne-a arătat că unii cai 
aleargă ca un leu (chiar justifi
cat), iar alții, în aceleași curse, 
pur șl simplu creează impresia că 
au plumb ta picioare și nu mai 
știu să alerge. Stranie discre
panță oferă hipodromul ploieș
tean prin distanțele enorme exis
tente între primii și ultimii so-

țeavă veche (sudată cap la c; 
gardului împrejmuitor, urmînd 
și zgura necesară.

Acestea nu sînt singurele tai< 
lor sportivi din Gugești. Se m 
ca noul teren de tenis să tiv 
iarnă, In patinoar natural. Să 
In orele de răgaz, fotbaliștii ai 
în dreptul porților, aducînd bl 
rîului RImna, au reparat garc 
au muncit la podul de la intra’ 
tivă, destinat scurgerii apel și li 
novare a vestiarelor.

în curînd, la Gugești, vor în 
amenajare — prin identificare: 
resurselor locale — a unui alt 
In prelungirea celui existent, în, 
peluze cu flori, care vor fi să 
juniorii echipelor de fotbal. Pîr 
rim inimosului colectiv sportiv 
laude. <Tr. IOANIȚESCU).

COTE MINORE
siți ! Șl aceasta chiar la cai con- 
sacrați de patru și cinci ani : 
Premiul Poiana Țapului (ambele 
hituri), Premiul Cetei etc. Con
cluzia : ori mecanismul de regla
re al curselor „seirțîle", ori, poa
te, nu stat „unși" genunchii și 
Jareții cailor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1 : 1. Pupa (D. Popa) rec. 1:46,2, 
2. In. Simplu 5, ordinea 13. Cursa 
a 2-a : 1. Suvan (N. Nicolae) 
rec. 1:39,4, 2. Meloman, 3. Lada. 
Simplu 7, ordinea 15, event 36, 
ordinea triplă 167. Cursa a 3-a : 
1. Vesela (D. Toduță) perf.
1:29,1, 2. Gurița. Simplu 5, ordi-

nea 13, even 
tor 288. Cursa 
(V. Pătrașcu) 
celent, 3. M: 
ordinea 9, ev 
252. Cursa a 
Soleau) rec.
Simplu 4, ori 
piu cîștigător 
1. Huhurez 
1:29,3, 2. Pod, 
piu 1, ordini 
dinea triplă
1. Onagra (I
2. Neguța, 3. 
ordinea 13, e 
plă 438, trip 
Cursa a 8 - '■ 
Oană) rec. 1 
piu 3, ordine



masculin

141 CAMPIONATULUI!
TcaMUL etapei---------------------
Mîine se dispută cea de a III-a e- 
n de handbal, Divizia „A". Deși abia 
ja de pe prima scenă a handbalului 
ierby : meciul dintre H.C. Minaur 
LI în campionatul trecut) și Dinamo 
III). Programul acestei secvențe a

L — PETROLUL TELEAJEN
A — CONSTRUCTORUL C.S.U.

TIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
•IA — RELON SAVINEȘTI 
UR — DINAMO BUCUREȘTI 
ȘTIINȚA BACAU 
cău se va disputa în sala Floreasca, 
schidere — de la ora 10 — partida 

de toamnă", dintre Progresul și

•U 
iii 
le 
ai 
te 
ai 
ul 
i- 
ia

lu

iu 
>r. 
la 
le 
și 
i- 
a-

i-
i- 
i ; 
in
ii- 
ii- 
5r 
e-

CLASAMENT
1. Constr. C.S.U. 2200 40-27 6
2. Steaua 2200 56-44 6
3. Dinamo Buc. 2200 50-42 6
4. H.C. Minaur 2101 38-35 4
5. Dinamo Bv. 2101 40-41 4
6. U. Craiova 2101 40-43 4
7. Petrolul 2101 34-43 4
8. Poli Tim. 1100 26-21 3
9. Știința Bc. 2002 42-49 2

10. Constr. Arad 2002 31-38 2
11. Relon Săv. 2002 40-49 2
12. U. Cluj-Nap. 1001 20-25 1

ediție a 
schimbat

începînd cu aceasta 
campionatului, F.R.H. a . 
sistemul de punctaj. Astfel, pen
tru vi** -ie. acordă 3 puncte, 
penare. £heci egal — 2 puncte, 
pentru înfrîngere — 1 punct, iar 
pentru neprezentare sau pentru 
pierderea meciului prin contesta
ție 0 puncte.
• REPROGRAMAREA UNOR 

meciuri. F.R.H. ne-a comunicat 
datele la care se vor desfășura 
meciurile aminate. Astfel, partida 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Cluj-Napoca ’ ’
etapă amînată din cauza 
cipării Politehnicii la un 
în Belgia) se va juca la 
tombrle. Meciurile echipei 
din etapele a 6-a și a 7-a 
disputa astfel : 1 octombrie, Con
structorul Arad — Steaua sl 4 
octombrie Politehnica Timișoara 
— Steaua.

— Univer- 
(din prima, 

parti
tura eu 

1 oc- 
Steaua 
se vor

de la Jambo!
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pat (mai mult prin eforturile 
lor și ale organelor locale, de- 
cît cu sprijinul federației de 
specialitate) la Campionatele 
europene de rachetomodelism 
desfășurate la Jambol (Bulga
ria). Competiția a fost deosebit 
de grea, la ea fiind prezente 
formații care și-au cîștigat o 
mare reputație, din Bulgaria. 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, 
R. F. Germania și Spania, 
r-'ortivii noștri, însă, au abor- 
i .«-o cu încredere în valoarea 
construcțiilor realizate de ei. Și 
au reușit să cîștige două me
dalii de argint, prin Ștefan 
Calcan, la rachetomodcle cu 
stramer, și echipa buzoiană la 
rachetomodele cu parașută, și 
două medalii de bronz prin e- 
chipa tîrgovișteană, la racheto
modele cu stramer și racheto- 
plane.

„Rezultatele sportivilor noș
tri puteau fi mult mai bune 
— ne-a declarat prof. Nicolae 
Dragu, conducătorul lotului, — 
avînd în vedere calitatea cons
trucțiilor, a rachetelor, care 
au făcut o impresie deosebită. 
Din păcate, ci n-au dispus de 
motoare de propulsie corespun
zătoare (cantitativ și mai ales 
calitativ) și nici de suficientă 
experiență in marile confrun
tări".

Așadar, din nou în discuție 
problema micilor motoare-fu- 
zee de bună calitate. Perfor
manțele scăzute ale motorașe
lor folosite de sportivii noștri 
n-a permis afirmarea tinerilor 
constructori la valoarea lor a- 
devărată. După cîte știm, fe
derația de specialitate face e- 
forturi să asigure măcar sec
țiilor de mare performanță a- 
ceste materiale, dar rezultatul 
acestor eforturi nu se prea ve
de nici măcar în cazul unor 
mari confruntări. Participarea 
la „Balcaniada aeronautică" im
pune, fie și în ultimul moment, 
asigurarea materialelor cores
punzătoare lotului care ne va 
reprezenta, pentru ca sportivii 
noștrț să-și poată pune în va
loare talentul și pregătirea.

Viorel TONCEANU

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INTORMEAlA
ȘANSELE SURÎD TUTUROR... 

O După cum s-a mai anunțat, 
mîine va avea loc prima tragere 
Loto 2 din această lună. Așadar, 
numai astăzi mai puteți procura 
bilete cu numerele dv. preferate. 
La cererea participanților, agen
țiile Loto-Pronosport pun la dis
poziție și bilete gata completate. 
(Tragerea este programată la ora 
16,30 în sala Clubului „Finanțe- 
Bănci" din București, str. Doam
nei nr. 2 ; numerele cîștigătoare 
urmează a fi anunțate în cursul 
serii la radio și televiziune), •

Divizionarele „A" la ora î.întrcrupcrli...*?

| LA SPORTUL STUDENȚESC, IN FINE, M. SANDU
Șl 0. IONESCU ȘI-AU DAT MINA... OBSEDANTLLE LOVITURI LIBERE...I 
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După un retur excelent in 
campionatul trecut, care a în
depărtat considerabil echipa de 
zona retrogradării, unde se 
complăcuse pe toată durata tu
rului, Sportul studențesc se 
dezminte la debutul actualei 
ediții și, din echipa forte care 
promitea o logică continuare a 
sezonului de primăvară-vară 
1981, „alb-negrii“ redevin ace
lași „11“ fluctuant, fragil, greu 
de luat în serios. O recapitu
lare a traseului lor, pînă în 
momentul de față : 3—0 cu
F.C. Olt (acasă), 1—2 cu „Poli“ 
Timișoara (deplasare), 1—1 cu 
„U“ Cluj-Napoca (a), 0—3 cu 
Dinamo (d), 1—1 cu U.T.A. (d), 
1—1 cu F.C. Argeș (a). Cum a 
fost posibilă o „schimbare de 
macaz" atît de bruscă (într-un 
sens și în altul) ? Limita de 
sus a prestației Sportului stu
dențesc mărturisește adevărata 
valoare a echipei. Limita de 
jos vorbește despre randamen
tul aceleiași echipe cînd nu 
vrea să-și respecte posibilită
țile reale. Ce se află între a- 
ceste două niveluri atît de con
tradictorii ?

Conducerea și antrenorii 
Sportului studențesc au desco
perit cauza acestor „viraje" a- 
parent paradoxale în compor
tarea formației. De curînd, du
pă etapa a 6-a de campionat, 
au luat și hotărirea de a dez
gropa rădăcina răului și de a 
încerca să o taie. Toată po
vestea se reduce (se reducea?) 
la animozitatea declarată din
tre două „grupări" în care se 
împărțise lotul. Una avea ca li
der pe Mircea Sandu, cu „lo- 
cotenenții" săi Iorgulescu și 
Munteanu I, în opoziție se a- 
fla O. Ionescu, căruia îi ți
neau isonul Chihaia și Cazan. 
Doi „poli" care se respingeau 
pe terenul dorinței de captare 
a influenței morale, în virtu
tea stagiului îndelungat, al sus
piciunii reciproce, vizînd dă
ruirea totală față de culorile 
echipei. Dezmembrare care

I REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI"

I Rezultate din etapa disputată 
joi în cadrul „Cupei României", 
competiție ce se desfășoară sub 
egida „Daciadei" : Spicul Iaco-

Ibeni — Metalul Botoșani 3—5
(1—4), Metalul Rădăuți — Minerul 
Vatra Dornei 2—1 (1—0), Celuloza 
P. Neamț — C.S.M. Borze ști 1—2 

1(0—1), Minerul Comănești — Pe
trolul Moinești 1—2 (1—0), Lucea
fărul Adjud — Rulmentul Bîrlad 
2—0 (0—0), Gloria Galați — Me- 

Italosport Galați 1—3 (0—1), Rapid
Fetești — Cimentul Medgidia 1—2
(1—0), Petrolul Berea — Chimia 
Buzău 1—0 (0—0), Petrolul Bolin- 

Itin Vale — Sirena București 3—1
(0—1, 1—1), F.C.M.E. București — 
Abatorul București 1—o (0—0), 
Voința București — T.M. Bucu- 

Irești 0—1 (0—0, 0—1), ROVA Ro
șiori — Chimia Tr. Măgurele 1—0 
(0—0), Muscelul Cimpulung — 
Dacia Pitești 2—1 (0—0, 1—1), Pe- 

Itrolul țicleni—Metalurgistul Sadu
1—0 (1—0), C.F.R. Craiova — Con
structorul Craiova 4—3 după lovi
turi de la 11 m, Electromotor Ti- 

g mișoara — Gloria Reșița 1—2

CU FATA SPRE JOCURILE
a

I Pauza de la Divizia „A“ a 
adus, pentru trei săptămîni, în 
prim-planul activității compe-

Itiționale interne, întrecerea ce
lor 54 de echipe care iau parte 
la campionatul Diviziei „B“. 
N-am mai pus la socoteală 

Ipe Luceafărul, ale cărei me
ciuri au fost mereu amînate — 
și astfel, două divizionare „B“ 

Iau stat duminica în loc să joa
ce — pentru că meciurile Lu
ceafărului nu au fost progra
mate (cum s-a cerut) la mij- 

! locul săptămînii, ceea ce n-ar
mai fi încurcat clasamentul se
riei a Il-a, iar Gaz metan Me- 

Idiaș, de pildă, n-ar mai fi avut
doar două jocuri în patru e- 
tape.

Dar să ne oprim puțin asu- 
Ipra startului eșalonului secund, 

urmărit cu real interes dacă 
avem în vedere numărul mare 

g de spectatori prezenți la multe 
I jocuri, nerăbdarea cu care sînt

Pentru iubitorii de pronosticuri 
sportive, concursul Pronosport 
de mîine prezintă, desigur, o a- 
tracție deosebită. Meciurile din 
prima etapă a campionatului Di
viziei „A“ din Italia, ca și cele 
cinci partide din campionatul Di
viziei „B“ al țării noastre solicită 
din plin iscusința participanților, 
dar în același timp lasă să se în
trevadă cîștiguri consistente, a- 
vînd în vedere și reportul de 
46.536 lei de la categoria I. ÎN- 
cercați-vA și dv. șansele 
LA JOCUL PREFERAT 1 

submina și acumulările dc Ia 
antrenament și omogenitatea 
tactică și starea de spirit. Abia 
în a doua jumătate a campio
natului trecut, pub presiunea 
perspectivei retrogradării, s-a 
realizat un „armistițiu", care a 
canalizat cu brio toate forțele 
în slujba aceluiași scop. Dar 
pactul s-a dovedit a fi numai 
un compromis provizoriu, lu
crurile revenind în punctul ini
țial odată cu declanșarea nou
lui campionat... Ei bine, fără a 
mai aștepta ca istoria să se 
repete, Sportul studențesc a 
pus acum piciorul în prag, din 
vreme, convocînd (marți, 8 sep
tembrie) întregul lot în fața 
consiliului de conducere al clu
bului. Cu tact, cu răbdare, prin 
discuții deschise, au căzut, pe 
rînd, toate „argumentele" care 
înveninau atmosfera. „Căpete
niile" au sfîrșit prin a-și da 
mîna și a „promulga" stingerea 
definitivă a conflictului. Intil- 
nindu-1 pe Mircea Sandu, el 
avea să ne spună, parcă cu un 
aer de izbăvire, „Gata, ne-am 
împăcat !“, conștient că astfel 
face și publică așteptata înche
gare sufletească a unei forma
ții care, atîta vreme, lupta șl 
cu adversarii și cu ea însăși, 
în ceea ce-1 privește pe antre
norul loan Voica, el se mul
țumește să declare : „Cea mai 
bună dovadă a vorbelor fru
moase din ședință rămîne com
portarea... viitoare, în jocuri, 
a echipei". Normal.

O știre de ultimă oră care a- 
atestă preocuparea Sportului stu
dențesc pentru consolidarea pu
terii sale fotbalistice : au fost 
cooptați pentru selecție perma
nentă și aport la Instruire ca
dre didactice cu specialitatea 
fotbal : Gheorghe Ola (A.S.E.), 
Victor Cicu (Institutul Politeh
nic), fost component al echi
pei, Teodor Petrescu (Univer
sitatea), Dumitru Răducanu 
(Institutul de construcții).

Ion CUPEN

(0—1), Voința Oradea — C.S.U. 
Tricolorul Oradea 5—0 (3—0), O- 
telul Oraș dr. Petru Groza — 
Unirea Valea lui Mihal 2—0 (1—0), 
C.P.L. Sebeș — Metalurgistul 
Cugir 1—0 (1—0), Textila Năsăud
— Minerul Rodna 1—3 (0—0),
C.F.R. Simeria — Minerul Vulcan 
2—1 (2—0), Rapid Jibou — Armă
tura Zalău 3—5 (2—3). Minerul
Certej — Unirea Alba Mia 2—1 
(0—0), Electrozahăr Tg. Mureș — 
Avîntul Reghin 0—2 (0—0), Mobila 
Măgura Codlea—Torpedo Zărnești 
1—0 (1—0), Mecanizatorul Simian
— Diema Orșova 5—6 după lovi
turi de la 11 m, Progresul Băi- 
lești — Viitorul Drăgășani 2—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Metalul 
Sighișoara 1—0 (0—0), Constructo
rul Odobeștl — Foresta Gugești 
1—0 (0—0), Petrolul Videle — 
Cimentul Fieni 3—0 (3—0), C.F.R. 
Pașcani — TEPRO Iași 4—1 (2—0), ' 
Textila Drăgănești Olt — Mine
rul Horezu 3—1 (1—0), Construc
torul Sf. Gheorghe — Metrom 
Brașov 4—5 după loviturile de la
11 m.

așteptate rezultatele fiecărei e- 
tape, calculele care au începui 
să se facă... din start.

Sînt urmărite evoluțiile fos
telor divizionare „A" (Politeh
nica Iași, F.C.M. Siderurgistul 
Galați, F.C. Baia Mare), care 
au început bine, duelul Rapid
— Petrolul, evoluțiile mereu 
pretendentelor la primele locuri
— Gloria Bistrița, F.C. Bihor, 
Olimpia Satu Mare.

Primele patru etape ne-au 
oferit cîteva frumoase surprize, 
„plecările vijelioase" ale unor 
echipă ca Unirea-Dtnamo Foc
șani (lideră în prima serie), 
C.S.M. Sf. Gheorghe, Rulmen
tul Alexandria (două victorii, 
în deplasare, din tot atîtea 
jocuri), Someșul Satu Mare 
(deocamdată plasată înaintea 
Olimpiei) și micul record al 
formației bucureștene Mecani
că Fină, singura echipă din 
„B“ care nu a primit gol (!!)

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 11 SEP
TEMBRIE 1981. Extragerea I: 48 84 

83 85 50 14 22 3 7 ; extragerea a 
n-a : 9 79 51 60 41 28 89 21 39. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURÎ ! 
1.210.277 lei din care 458.822 lei 
report la categoria 1.

JUCAȚI LA :

Probabil că și cititorii s-au 
plictisit de cît s-a scris des
pre loviturile libere de la
Leipzig, unde, în partida cu
R. D. Germană, echipa noas
tră a pierdut, cu 2—0, din
două lovituri libere și a ratat 
calificarea la turneul final al 
C.M. din 1974.

S-a scris și s-a vorbit atîta,’ 
dar nu s-a învățat nimic din 
toată povestea aceea amară, 
la timpul respectiv. Dimpo
trivă, ca un făcut, loviturile 
libere au devenit un calvar, • 
obsesie pentru echipele noas
tre. Iată, după opt ani, pe 
același stadion din Leipzig, 
Politehnica Timișoara pierdea, 
recent, în turul preliminar al 
Cupei cupelor și la originea 
severei . înfrîngeri stăteau tot 
loviturile libere.

Miercuri, 9 septembrie, pe 
stadionul „23 August", în me
ciul amical (ceea ce nu schim
bă cu nimic datele proble
mei), prima noastră repre
zentativă a fost egalată tot 
dintr-o lovitură liberă.

Știm, fotbalul a făcut pro
grese, în toate colțurile lumii 
se caută noi scheme, jucătorii 
sînt mai îndemînatici și a- 
ceasta se vede în eficiența lo
viturilor libere, al căror pro
cent de transformare a cres
cut. Am avut și avem și noi 
asemenea jucători buni exe- 
cutanți ai loviturilor de la< 16, 
18, 20 de metri — Petschovschi, 
Ozon, Bartha, Dridea I, Do- 
brin, Dumitru, lord&nescu, 
Beldeanu, Bălăci — dar parcă 
prea multe meciuri pierdem 
din asemenea faze fixe, în 
comparație cu cele pe care le 
cîștigăm !

Au trecut opt ani de la me
dul acela cu R.D. Germană și

CE CAUTĂ PREȘEDINȚII SECȚIILOR 
IN INCINTA TERENULUI DE JOC?

Echipele organizatoare cu
nosc foarte bine cui îi este 
permis accesul 1N INCINTA 
terenului de foc in timpul 
desfășurării unui meci de 
fotbal.

Și, totuși, sc constată, de 
multe ori, că echipele orga
nizatoare nu țin seama de 
aceste reglementări. Ele ÎN
GĂDUIE ca diverse persoa
ne care NU AU ACEST 
DREPT să pătrundă in in
cinta terenului de joc, unde, 
uneori, au și o atitudine ne
corespunzătoare, protestind 
de acolo împotriva deciziilor 
arbitrului și incitind, astfel, 
publicul și jucătorii.

Ultimul caz este cel al 
președintelui secției de fot
bal Chimia Rm. Vilcea, 
Gheorghe Vlangăr, care, deși 
ar fi trebuit SA FIE PRI
MUL CARE SA CUNOASCĂ 
ȘI SA RESPECTE REGLE
MENTĂRILE F.R.F. in a- 
eeastă problemă, a încălcat 
dispozițiile in vigoare, in- 
trînd in incinta terenului, la

DIVIZIEI „B“
Si al cărei golaveraj, după trei 
etape, era (de necrezut !) 0—0... 

Dar întrecerea abia a în
ceput. Duminică, cum spu
neam, în lipsa jocurilor de Di
viza ’„A", iubitorii fotbalului iși 
vor îndrepta atenția spre par
tidele eșalonului secund (pro
gramate de la ora 11,00), din 
care se detașează întîlnirile de 
la Tulcea și Vaslui (unde joacă 
Unirea Focșani, și, respectiv, 
F.C.M. Siderurgistul Galați), de 
Ia Iași (Politehnica — Ceah
lăul), spre derbyul, de la Plo
iești, al seriei a Il-a, Petrolul 
— Rulmentul Alexandria, și 
jocul de la Mediaș (Gaz me
tan — Rapid). în seria a III-a, 
favoritele susțin, in corpore, 
meciuri în deplasare : F.C. Bi
hor, la Arad, cu Rapid ; F.C. 
Baia Mare, la Timișoara, cu 
U.M.T., Olimpia Satu Mare, la 
Sighet, C.F.R. Cluj-Napoca 
(start slab) la Brad — exame
ne grele pentru fiecare dintre 
ele.

Și încă o constatare : din ce
le 54 de formații, după patru 
etape, doar opt n-au simțit 
gustul amar al înfrîngerii: Glo
ria Bistrița, F.C.M. Siderurgis
tul Galați (in seria I), Rapid, 
Rulmentul Alexandria, Petro
lul și Mecanică Fină (in se
ria a Il-a), F.C. Bihor și F.C. 
Baia Mare (în seria a III-a).

Duminică, urmează jocurile 
etapei a V-a. Le așteptăm cu 
interes și le dorim, pe toate 
stadioanele, însoțite de un fot
bal bun, de arbitraje corecte 
și de sportivitate.

Al. CONSTANTIN 

primirea golurilor din lovitu
rile libere, la fazele fixe, a 
devenit e „maladie cronică" 
pentru fotbaliștii noștri.

Oare nu se poate face ni
mic ? Imposibil de acceptat o 
asemenea părere. Adevărul e 
că se lucrează prea puțin 
pentru .emedierea acestei ca
rențe și principalii vinovați 
nu sînt alții dccît antrenorii 
și jucătorii, nu „șansa" sau 
„neșansa". In campionat, cînd 
se înscriu goluri din lovituri 
libere, totul se „dă" pe reali
zarea atacantului și mai pu
țin pe gafele apărătorilor și 
ale portarilor. Așa s-a întâm- 
plat cu Lung și fundașii Uni
versității Craiova la Rm. Vîl- 
cea. După Leipzig, portarul 
Moise avea să mai primească 
un gol din lovitură liberă în 
meciul cu Dinamo, parcă 
pentru a ne confirma lipsu
rile la acest capitol.

Așa s-a întâmplat, din pă
cate, cu Cristian, în meciul cu 
Bulgaria. Cauzele : „zidul" al
cătuit în mod greșit, plasa
mentul defectuos al lui Cris
tian. Și aceste greșeli s-au co
mis într-un meci internațional 
la nivel de reprezentative de 
țări.

Am adus în discuție toate 
acestea pentru că o partidă 
oficială chiar calificarea, cum 
s-a întâmplat în 1973, pentru 
care s-au făcut atîea eforturi 
—, cum s-au făcut șl se fac 
și în campania „mundialulul" 
spaniol — poate fi compro
misă din cauza unei lovituri 
libere. Meciul cu Ungaria tre
buie pregătit cu toată atenția 
șl responsabilitatea și la acest 
capitol.

Constantin ALEXE

meciul cu Universitatea Cra
iova. Iar acolo și-a permis 
să-l AFOSTROFEZE pe ar
bitrul de linie Cristian Teo- 
dorescu, Za o semnalizare a 
acestuia împotriva echipei 
locale. Analizind această a- 
batere, Comisia de discipli
nă a hotărit SUSPENDAREA 
DIN ACTIVITATEA FOT
BALISTICĂ, pe 5 ETAPE, a 
președintelui secției de fot
bal Chimia Rm. Vilcea.

La Rm. Vilcea, lucrurile 
s-au oprit la cele arătate 
mai sus. Dar, de la această 
abatere se poate ajunge la 
altele mai mari care atrag 
după sine suspendarea te
renului respectiv. De aici, 
invitația — pentru a nu fo
losi un alt termen — adre
sată, din nou, ECHIPELOR 
ORGANIZATOARE, de a nu 
permite accesul în incinta 
terenului de joc decit per
soanelor care au acest drept. 
celelalte, oricare ar fi ele, 
să stea in tribune. Au și a- 
vantajul că văd mai bine 
meciul de-acolo.

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CU OCAZIA RUE RAGER II 

DIN ACTIVITATEA COMPETI- 
ȚIONALA A LUI EMERICH 
DEMBROVSCHI, joi a avut loc, 
la Timișoara, un meci între Po
litehnica și o selecționată alcă
tuită din foști și actuali jucători 
divizionari. întâlnirea s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
care a Învins cu 10—8, după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
(C. CRFȚU “ coresp.).
• GLORIA BUZĂU — S.C. 

BACAU 3—0 (2—0). Golurile au 
fost înscrise de : Marin, Zahiu 
(11 m) și Țugulan. (D. SOARE — 
coresp.).
• F.C.M. REȘIȚA — U.T.A. 

2—0 (2—0). Au marcat: Matefi și 
Florea. (D. PLAVIȚU-coresp.).
• C.S.M. DROBETA TR. SE

VERIN — JIUL 3—1 (0—1). Au
torii golurilor : Căprioru, Geaîdîr 
și Udrea, respectiv Neagu. (M. 
FOCȘAN — coresp.).
• PROGRESUL-VULCAN —

AUTOMATICA 3—1 (2—0). As
tăzi, Progresul-Vulcan susține • 
întâlnire amicală la Oltenița, în
tâlnind divizionara „C“ Șantierele 
navale din localitate. (O. GUTU — 
coresp.).
• ELECTRONISTUL CURTEA 

DE ARGEȘ — F.C. ARGEȘ 1—2 
(0—0). Continuîndu-și pregătirile 
în vedera debutului în „Cupa 
U.E.F.A.", F.C. Argeș a susținut, 
la Curtea de Argeș, o partidă de 
verificare în compania echipei 
locale Electronistul. Victoria a 
revenit piteștenilor cu 2—1 (0—0), 
prin golurile marcate de Moi- 
ceanu (2), respectiv Ghiță. (C. 
STERESCU, coresp.).

O ÎNAINTEA MECIULUI TUR 
cu Levski-Spartak Sofia din ca
drul „Cupei U.E.F.A.", clubul Di
namo organizează marți 15 sep
tembrie, la ora 18, în sala de la 
sediul său, o consfătuire cu mem
brii susținători ai echipei de fot
bal.



CICLIȘTII IAU ASTĂZI STARTUL 

IN „CUPA CIBO“
BRAȘOV, 11 (prin telefon). 

Cea de a 18-a ediție a compe
tiției cicliste de fond „Cupa 
CIBO“ debutează mîine (n.r. 
astăzi). Caravana popularei 
competiții va parcurge prima 
secvență pe ruta Brașov — 
Rupea — Brașov, de-a lungul 
a 122 km, urmînd ca în cele
lalte patru zile de concurs să 
mai străbată încă cinci etape, 
totalul kilometrilor ajungînd la 
486. Itinerarul, în continuare, 
este : etapa a II-a (duminică), 
pe ruta Brașov — Codlea — 
Rîșnov — Predeal — Brașov, 
70 km ; etapa a IlI-a (tot du
minică), contratimp indiviudal 
— 20 km pe șoseaua spre Zi- 
zin ; etapa a IV-a (luni). Bra
șov — Făgăraș — Brașov, 114 
km ; etapa a V-a (marți), Bra

șov — Rîșnov — Fundata — 
Rîșnov — Poiana Brașov, 90 
km, și etapa a Vl-a (miercuri), 
circuit in Brașov, 70 km.

La startul competiției se vor 
alinia rutieri din toate clubu
rile și asociațiile cu secții de 
ciclism, distingîndu-se în mod 
deosebit cei de la Dinamo, Vo
ința și Olimpia din București, 
Metalul Plopeni, Voința Plo
iești, C.S.M. Tg. Mureș, Torpe
do și CIBO Brașov.

Tradiționala întrecere „Cupa 
CIBO“ oferă, pe de o parte, 
un bun prilej tinerilor alergă
tori să se impună în compania 
cicliștilor consacrați, iar pe de 
alta, un larg și util schimb de 
experiență tehnicienilor pre- 
zenți in corpore la Brașov.

Carol GRUIA — coresp.

BASCHETBALISTELE
AU PLECAT LA C.E.

Ieri a plecat în Italia, pentru 
a participa la cea de a 18-a 
ediție a Campionatului euro
pean de baschet feminin, echi
pa reprezentativă a României. 
Sportivele românce vor evolua 
în grupa B, la Senigallia, ală
turi de formațiile Uniunii So
vietice, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Suediei și Ungariei. Au făcut 
deplasarea următoarele sporti
ve : Rodica Armion — căpitan 
al echipei, Ștefania Borș, Dia
na Bălaș, Magdalena Pali, Ca
melia Solovăstru, Magdalena 
Szekely, Elena Filip, Constan
ta Fotescu, Maia Zidaru, Măn- 
dica Ciubăncan, Verginia Popa 
și Anemaric Kirr. Antrenori : 
Tr. Constantinescu și G. No
tase. Ca arbitru va oficia, in 
grupa A de la Ancona, A. Ata- 
naseseu.

CEI MAI BUNI CĂLĂREȚI 
DIN BALCANI, ÎN ÎNTRECERE

începînd de mîine, timp de 
o săiptămî.nă, orașul bulgar 
Plovdiv va fi gazda celei de a 
XH-a ediții a Campionatelor 
balcanice de călărie. Vor fi 
prezenți la start sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia. Conform 
programului, se vor desfășura 
întreceri de obstacole pentru 
seniori, juniori Și fete (indivi
dual și echipe) și dresaj (indi
vidual și echipe). în vederea 
participării la actuala ediție au 
făcut deplasarea următorii că
lăreți : Dumitru Velea, Alexan
dru Bozan, Ion Popa, Mirce* 
Neagu (obstacole, seniori), Sil
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CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE

vana Todea, Ilorațiu Marchiș, 
Sergiu Pistorel, Ionel Bucuf 
(obstacole, juniori), Dania Po
pescu, Gloconda Pinzaru, Ru- 
xandra Hâdul eseu (obstacole, 
fete), Dumitru Velicu, Anghcl 
Donescu. Gheorghe Nicolau 
(dresaj).

Campionatele vor debuta mii- 
ne prin două probe, de obsta
cole pentru seniori și juniori,' 
care nu figurează în progra
mul oficial, urmînd ca marți 
să se desfășoare prima parte 
a concursului individual de ob
stacole, miercuri fiind desem
nați primii campioni la seniori 
și juniori.
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RECORD DE PARTICIPARE LA C. M. DE LUPTE LIBERE•
SKOPLJE, 11 (prin telex). în 

sala complexului expozițional din 
localitate, amenajată cu multă 
migală pentru a găzdui o com
petiție sportivă de mare amploa
re, au început vineri campiona
tele mondiale de lupte libere. La 
această ediție au fost bătute toa
te recordurile de participare din 
istoria competiției : sînt prezent! 
la start nu mai puțin de 250 de 
concurent! din 34 de țări, printre 
ei aflîndu-se numeroși medaliat! 
la Jocurile Olimpice, campiona
tele mondiale și europene. Este, 
dacă vreți, o primă indicație a 
dificultății întrecerilor al căror 
start a fost dat vineri la ora 
prînzului.

în prima zi au intrat pe cele 
trei saltele de concurs luptătorii 
de la categoriile 48, 57, 68, 82 și 
100 kg, ceilalți — de la catego
riile 52, 62, 74, 90 și 4-100 kg — 
urmînd să-și înceapă disputele 
sîmbătă. în reuniunea inaugurală 
și-au încercat șansele și trei 
sportivi români. Aurel Neagu 
(cat. 57 kg) a susținut primul

In reuniunea inaugurala A. NEAGU întrece prin tuș pe americanul

Corso, medaliat la ediția anterioara

meci în compania medaliatului cu 
bronz la ediția anterioară de la 
San Diego (1979), americanul Joe 
Corso. Americanul, mai înalt cu 
un cap, a fost un adversar foar
te incomod pentru sportivul nos
tru. Cu toate acestea, A. Neagu, 
foarte ofensiv, a reușit să-1 „fi
xeze" de două ori în cîteva zeci 
de secunde, iar în min. 2,36, cu 
un excelent tur de cap, a finali
zat tușul. Să notăm că în grupa 
sa se află și campionul olimpic 
Serghel Beloglazov (U.R.S.S.).

O victorie clară la puncte (10—2) 
a obținut tînărul debutant Cons
tantin Mărăscu (cat. 82 kg) în 
meciul eu George Dermezakis 
(Grecia). Semigreul Aurel Panait, 
și el pentru prima dată la C.M.. 
l-a condus pe bulgarul Petar 
Hristov în timpul primului rund

(4—3) dar în cel de-al doilea a 
fost contrat de cîteva ori la rînd 
cu prea multă ușurință și astfel 
a pierdut la diferență de punc
te (4—17).

înaintea galei de seară s-a 
desfășurat o foarte frumoasă 
festivitate de deschidere. Deoa
rece luptătorii români urmau, să 
evolueze foarte tîrziu, după ora 
de închidere a ediției, vom oferi 
amănunte despre partidele lor în 
corespondența următoare.

Costin CHIRIAC

BORG ÎNVINGE

(greu) PE TANNER
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Campionatele balcanice de călărie au debutat la 9 septembrie 
1968 la Istanbul. A Xll-a ediție urmează să înceapă mîine la 
Plovdiv. Sînt programate probe de obstacole pentru seniori, ju
niori și fete (individual și echipe) și dresaj (individual și echi
pe). Pînă la ediția din 1973 au avut loc dispute și în concursul 
complet, iar probele de fete au debutat în 1978. Iată medaliații 
celor 11 ediții :
• 1968 (Istanbul) : dresaj — individual ; I. Molnar (România), 

echipe : România 9 obstacole/ seniori : M. Engin (Turcia), 
Turcia ; juniori — T. Kâtșev (Bulgaria), Turcia A concurs com
plet — C. Vlad (România), România.
• 1969 (Sofia): dresaj — N. A ’ ‘ ---- -

obstacole, seniori — S. Sopov 
P. Iankov (Bulgaria), Bulgaria 
(Bulgaria), Bulgaria.
• 1970 (Craiova) : dresaj — 

obstacole, seniori — A. Stoica 
Spasoevici (Iugoslavia), Bulgaria 9 concurs complet 
(România), România.
• 1971 (Belgrad) : dresaj — I. Molnar (România) i România A 

obstacole, seniori — J. Blagoevici (Iugoslavia), Turcia ; juniori 
— N. Vlad (România), Bulgaria A concurs complet : D. Lonea- 
nu (România), Bulgaria.
• 1973 (Atena) : dresaj — Gh. Gadjev (Bulgaria), Bulgaria; • 

obstacole, seniori — F. Bravos (Grecia), Grecia ; juniori — M. 
Gheorghe (România), România A concurs complet : I. Boiev 
(Bulgaria), Bulgaria.
• 1975 (Istanbul) : dresaj — I. Molnar (România), Bulgaria 

obstacole, seniori — C. Vlad (România), România ; juniori — 
Borisov (Bulgaria), Bulgaria.
• 1976 (Sumen) : dresaj — I. Molnar (România), Bulgaria

Mihalcea (România), Rcmânla A 
(Bulgaria), România ; —
• concurs complet — H. De?

I. Molnar (România) România 9 
(România), Turcia ; juniori — R. 

‘ C. Vlad

I.
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Yasutaka Matsudaira:
»\\\\\\\\\\\\^^

VOLEIBALIȘTII ROMANI M-AU IMPRESIONAT 
PRIN VALOARE COLECTIVĂ, MENTALITATE 
Șl ATMOSFERA PLĂCUTĂ DE LA „NAȚIONALĂ**

Intre oaspeții de vază al recentului turneu internațional mascu
lin de volei al României s-a aflat și cunoscutul tehnician și co
mentator japonez Yasutaka Matsudaira, director tehnic în federația 
niponă și președinte al Comisiei de antrenori a F.I.V.B. O discuție 
cu Y. Matsudaira prezintă întotdeauna interes...

NEW YORK, 11 (Agerpres). — 
Tn sferturile de finali ale cam
pionatelor Internaționale de te
nis ale S.U.A., la Flushing Mea
dow, Bjorn Borg l-a întrecut cu 
7—6, 6—3, 6—7, 7—6 pe Roscoe 
Tanner. In semifinale, Borg n va 
IntUni pe Jimmy Connors, învin
gător cu 6—3, 6—1, 6—2 în fața 
lui Eliot Teltscher, Iar John 
McEnroe, deținătorul titlului, 
joacă împotriva lui Vitas Geru- 
laitis.

Alte rezultate : dublu bărbați 
(semifinale) : Fleming, McEnroe 
— Newcombe, Stolle 6—2, 6—2,
5— 7, 6—7, 7—6; Gunthardt, McNa
mara — Buehning, Taygan 7—6, 
7—6, 6—4: dublu femei (sferturi de 
finală): Rosemary Casals, Wendy 
Turnbull — Virginia Ruzici, Joa
nne Russell 6—4, 7—6; Mandll- 
kova, Teeguarden — Little, Ver- 
maak 6—3, 6—1; Navratilova, Shri
ver — Bunge, Rhode 6—1,
6— 3; Jordan, Smith — Fairbanks, 
Harford 6—4. 6—4.
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_ . . _ . ... _ • 
obstacole, seniori — Al. Bozan (România), România; juniori — 
I. Dinev (Bulgaria), Bulgaria.
• 1977 (Sibiu) : dresaj — S. Soveja (România), Bulgaria 9 

obstacole, seniori — D. Velea (România), România ; juniori — 
P. Fleischer (România), Bulgaria.
• 1978 (Zagreb) : dresaj — A. Donescu (România), Bulgaria 9 

obstacole, seniori — Al. Bozan (România), Bulgaria ; juniori — 
M. stoicev (Bulgaria), Grecia; fete — Liliana Simici (Iugoslavia), 
Iugoslavia.
• 1979 (Atena) : dresaj — A. Donescu (România), Bulgaria 9 

obstacole, seniori — C. Meimarides (Grecia), România; juniori — 
H. Karagiile (Turcia), România ; fete — Tania Marusici (Iugo
slavia), România.
• 1980. (Ankara): obstacole, seniori — D. Velea (România), 

România; juniori — M. Marinov (Bulgaria), România; fete — 
Ioana David (România), România.

9
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în tyrneul zonal feminin

ȘAHISTELE NOASTRE SINT LIDERE
VARȘOVIA, 11 (Agerpres). Du

pă cinci runde, în turneul zonal 
feminin de șah de la Bydgoszcz 
(Polonia), în fruntea clasamen
tului se află maestrele românce 
Margareta Mureșan și Marina 
Pogorevicl cu cîte 4 p, urmate de 
Eliska Klimova (Cehoslovacia)

31/a p (1), Tiunde Csonkics (Un
garia) 3*Ă P. Agneta Brusztman 
(Polonia) — 3 p. în runda a 5-a: 
Mureșan — Pogorevicl remiză* 
Csonkics — Pollhroniade >
Skacelova — Dize remiză, Brusz& 
man — Erenska remiză.

— Pentru a cîta oară vă aflațl 
în România ?

— Am mai fost în 1961 șl în 
1967. Și vreau să vă mărturisesc 
că nicăieri, în Europa, nu rn-am 
simțit așa de bine ca aici... Modi- 
vația cred că se află în faptul c& 
românii sînt oameni deschiși, 
prietenoși și ospitalieri.

— Cum judecați actualele ierar
hii internaționale în voleiul mas
culin ?

— întotdeauna ierarhiile au re
flectat situații de moment, de 
conjunctură. Marile forțe voleiba- 
listice au avut și vremuri de aur 
dar și de mai puțină strălucire. 
Este și cazul voleiului sovietic, și 
al celui japonez, cehoslovac, ro
mânesc, polonez etc. După păre
rea mea, în voleiul mondial e- 
xistă cinci școli valoroase, cu a- 
semănări, dar și cu elemente ori
ginale, cu particularități care con
turează cinci stiluri. Cel sovietic, 
de pildă, se bazează pe perfec
țiunea tehnică îmbinată cu forța, 
cel cehoslovac pe cerebralitate 
tehnico-tactică, cel din R. D. 
Germană pe forță și exactitate 
schematică dusă pînă la automa
tism, cel japonez pe varietate 
tehnico-tactică și regim sporit de 
viteză, iar cel românesc pe un 
joc complex, pasionat șl pasio
nant, un joc care se vede că 
pleacă din inimă. Cred că fle
care dintre aceste stiluri s-au im
pus pe plan internațional atunci 
cînd și-au păstrat cel mai bine 
specificul și cînd — firește — au 
beneficiat de mai multe valori.

— Cum credeți că ar trebui să 
arate o echipă Ideală ?

— Ar trebui ca jucătorii săi să 
fie „construiți" din cele cinci sti
luri amintite. Dar acest lucru nu 
poate fi realizat decît teoretic.

— Cu cîțiva ani în urmă, la tm 
curs de antrenori în Cuba, ați 
declarat că echipa viitorului va 
fi cea care va dispune de trei 
trăgători foarte puternici șl de 
trei ridicători virtuozi, care să 
fie, totodată, excelenți trăgători, 
blocheuri și apărători în linia a 
doua. Ce părere avețî astăzi des
pre afirmația de atunci ?

— Cred și acum ce credeam a- 
tunci, deși continuă încă să se 
Joace In slstemql cu un singur 
ridicător. Ce îndeamnă aceasta T 
Că încă se supralicitează forța, 
lăsfridu-se pe plan secundar teh
nica ș« spectacolul. Voleiul — șt 
•rice alt sport — ea să fle inte

resant trebuie să conste din 50 la 
sută forță și 50 la sută tehnică. 
In fond, gigantismul în volei nu 
înseamnă neapărat și un atu in 
plus în joc. Iată, de pildă, aici 
echipa R.D. Germane a avut In 
teren jucători foarte în al ți, doi 
dintre ei măsurînd 2,07 m, dar 
cea a românilor (cu jucători sub 
2 m) a învins-o în numai trei se
turi prin tehnică și tactică...

— în ce idee susțineți că sis
temul de joc va evolua spre 34-37

— Mi se pare logic : între ele
mentele de atac (care, după mi
ne sînt serviciul, lovitura de 
atac, și... blocajul) și elemente de 
apărare (preluarea din serviciu 
și din atac) există ceva interme
diar pe care eu II numese lovi
tura a doua. Și care nu trebuie 
confundată cu pasa, fiindcă pre
luarea nu vine întotdeauna cores
punzător pentru efectuarea unei 
pase, după cum adesea nici nu 
ajunge la ridicător. De aici, ne
cesitatea ca mai mulți jucători să 
fie capabili să coordoneze la un 
moment dat acțiunea de atac, iar 
ridicătorii să poată interveni cu 
succes la finalizare. După unele 
statistici s-a ajuns la concluzia 
că, în timnul unui joc, prin mina 
actualului coordonator (cum este 
Oros la dv.) în sistemul 5 4- 1 
trec numai 60 la sută din acțiuni, 
celelalte preluări neajungind la 
el, iar acțiunile respective de a- 
tac avînd o eficiență foarte scă
zută. Iată deci cit de mare im
portanță are acest element de co
nexiune — lovitura a doua. E- 
chipa U.R.S.S. este uneori imba
tabilă tocmai prin calitatea pase! 
a doua, mal mulți jucători fiind 
la măsură să e execute bine.

— Peste cîteva zile încep cam
pionatele euroDene, în Bulgaria. 
Ce șanse acordați echipei Româ
niei 7

— Se va clasa în primele lo
curi, desigur. Ii prevăd chiar po
sibilități mari de a se califica 
pentru ..Cupa mondială", care se 
va desfășura în noiembrie In 
Japonia (n.n. — C.E. acordă un 
loc ; U.R.S.S. și Italia sînt deja 
calificate). Mi-ar face plăcere să-i 
reîntîlnesc la noi pe voleibaliștii 
români care m-au impresionat 
prin valoare colectivă, mentalitate 
șl atmosfera plăcută de la „na
țională..."

Interviu consemnat de 
Aurelan BREBEANU

C E DE NATAȚIE DE LA SPLIT
Urmare din pac i

landei. Formația R. F. Germa
nia continuă să fie neînvinsă, 
în timp ce nu mai puțin de pa
tru echipe (România, Spania, 
Italia și Olanda) sini angajate 
direct în lupta pentru evitarea 
locurilor 7—3, cele care ar obli-' 
ga pe ocupantele lor să partici
pe la un turneu de calificare, 
alături de primele două clasate 
în gnipa B (sînt angajate direct 
Grecia, Franța, Bulgaria, și Ce
hoslovacia) pentru obținerea 
dreptului de a juca, în prima 
grupă valorică, și la ediția vii
toare.

Rezultate tehnice. înot — 100 
m spate (b) : 1. Sandor Wladar 
(Ung.) 58,72 (rec.) ; 2. Vladimir 
Semetov (U.R.S.S.) 56,75 ; 3.
Vladimir Kuznețov (U.R.S.S.) 
56,90 ; 200 m bras (f) : 1. Uta 
Geweniger (R.D.G.) 2:32,41 ; 2. 
Larisa Belokon (U.R.S.S.) 

STARTURI IN „AVANPREMIERĂ
Demonstrații de patinaj artistic In timpul verii - lată tm element 

mai de mult intrat în orizontul celor pe care4 pasionează sportul 
ghețîî. Bineînțeles sub pavâza acoperișurilor marilor sâN, așii patinei 
evoluează în fața spectatorilor oferindu-le interesante „avanpremiere" 
înaintea starturilor, de la toamnă, în sezonul competițional. Asemenea 
demonstrații au avut loc șl pe patinoarele acoperite din R.D. Ger
mană. Recent, la Dresda șl Karl Marx—Stadt, un grup de patinatori din 
Patru țâri, la care s-au adăugat și reprezentanți ai cluburilor locale, 
au cules aplauze la scena deschisă pentru evol-uțwle lor pline de elan 
și dificultate tehnică. In mod deosebit s-a făcut remarcat patinato
rul canadian Brian Orser, ca șl tinerele Kerstin Wolf șl Katarina Witt 
din R.D. Germană, alături de perechile Sabine Baess—Tassilo Thîerbach 
șl Marina Schulz—Uwe Bewersdorf, reprezentînd de asemenea țara 
gazdă. „Aceste demonstrații nu au importanță numai pe plan specta
cular. Ele încheie o perioada-cheie din pregătirea noastră de vară șl 
ne pot da indicații prețioase asupra nivelului atins de sportivii pe 
care-i vom prezenta în marile competiții din sezonul viitor" — a de
clarat cu acest prMej antrenoarea Jutta Muller, cunoscuta specialistă 
a patinajului artistic din R.D. Germana. (Rd. V.)

2:33,07 ; 3. Grazyna Dziedzic (Pol.) 
2:35,35 ; 400 m liber (b) ; 1. Bo- 
rut Petriei (Iug.) 3:51,63 (rec.) ; 
2. Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) 
3:51,77 ; 3. Darjan Petriei (Iug-) 
3:53,71.

Polo : U.R.S.S. — Italia 9—3 
(4—2, 3—3. 0—2, 2-1) ; Iugosla
via — Olanda 9—8 (3—0, 1—4, 
2—2, 3—2). Clasament: 1. R.F.G. 
9 p ; 2. U.R.S S. 7 p ; 3. Unga
ria 6 p-; 4. Spania, Iugoslavia 
și România 4 p ; 7. Olanda și 
Italia 3 p. în ultimele două 
runde sînt programate meciu
rile : R.F.G. — Spania, Olanda 
— U.R.S.S., Italia — Iugoslavia, 
Ungaria — România. Spania — 
Italia, Ungaria^ — Olanda, 
U.R.S.S. — România și Iugosla
via — R.F.G.

înot sincronic. Solo : 1. Caro
lyn Wilson (M. Brit.) 176,017 p ; 
2. Alexandra Worisch (Austria) 
167,684 p ; 3. Marijke Engelen 
(Olanda) 166,767 p.

• TELEX •
BASCHET • La Badalona (Spa

nia), o selecționată masculină a 
Europei a întrecut formația clu
bului local Juventud cu 125—120, 
după prelungiri, avînd principa
lii realizatori în iugoslavul Dalipa- 
gici (21) și polonezul Linarski 
(19).

CĂLĂRIE • Prima cursă a 
probei de obstacole din cadrul 
C.E. de la Miinchen a revenit 
elvețianului Thomas Fuchs, ur
mat de vest-germanul Gerd Wilt- 
fang, ambii cu 0 p.p.

CICLISM • în „Tour de 1*Ave
nir", după trei etape, conduce 
Stephen Roche (Irlanda), urmat 
de Serghei Morozov (U.R.S.S.) la 
24 sec. • Cursa profesionistă de 
la Chateaulin (Franța) a revenit 
lui Bernard Hinault — 122 km în 
3h40. In același timp cu învingă
torul au sosit Francesco Moser 
și Gerrie Knetemann. A Turul 
Cataloniei a fost cîștigat de spa
niolul Faustino Ruperez.

FOTBAL e Echipa Cosmos 
New York s-a calificat pentru 
semifinalele Ligii nord-americane. 
învingînd pe teren propriu for
mația Tampa Bay cu 2—0 (1—0)
• La Lisabona, în meci tur pen
tru Cupa U.E.F.A.: Sporting — 
Red Boys Differdange (Luxem
burg) 4—0 (1—0). > în meci a- 
mical (de tineret) la Hodmezo- 
vasarhey : Ungaria — R.D. Ger
mană 0—4 (0—2) I

HOCHEI a în Cupa ziarului 
„Sovietșki Sport", la Donețk, e- 
chipa sovietică S.K. Uritkl Kazan 
a întrecut cu 6-3 (3-0, 3-3, 0-0) for
mația Steaua București. Golurile 
românilor au fost înscrise de Ic
nită, Antal și Popescu.

PENTATLON MODERN A Proba 
de înot din cadrul C.M. de la 
Djonkowe (Polonia) a fost cîști- 
gată de mexicanul Ivar Sisniega, 
cu 1320 p. După trei probe, în 
fruntea clasamentului general a 
trecut italianul Daniele Masala 
— 3374 p, urmat de Janusz Pe- 
ciak (Polonia) — 3298 p și Tamas 
Szombathely (Ungaria) — 3260 n. 
Pe echipe : Ungaria — 9564 p. 
Polonia — 9520 p și Suedia — 
9502 p.

ȘAH a Lâ Borjonl (R.S.S. 
Gruzină) cea de-a doua partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin dintre Maia Ciburdanidze 
Si Nana Aleksandria s-a întrerupt 
la mutarea 41. Prima partidă a 
fost remiză.


