
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a întreprins, vineri, o vizită de 
lucru in județul Suceava, le
gendară vatră românească în
scrisă cu litere de aur in isto
ria luptelor pentru neatîrnare, 
pentru apărarea gliei strămo
șești și păstrarea ființei națio
nale. județ care înaintează as
tăzi. in pas cu tara, pe drumul 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului la vizilă au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil 
Bobu și Constantin Olteanu.

Noua întîlnire a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu munci
tori si specialiști, cu lucrători 
ai ogoarelor din unitățile vizi
tate, cu reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, cu factori de răspundere 
din unele ministere economice 
a prilejuit o amplă analiză a 
modului in care se acționează 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul în curs, pentru a- 
plicarea fermă a noului meca
nism economico-financîar și 
perfecționarea continuă a auto- 
conducerii muncitorești, precum 
și stabilirea măsurilor ce se 
impun pentru înfăptuirea pre- 
vedcri’or actualului cincinal in 
condițiile unei înalte eficiente 
și calități.

Si aici, ca pe întreg cuprin
sul tării, dialogul de lucru al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii muncii de pe me
leagurile sucevene a evidenția! 
în mod pregnant legătura strîn- 
să, indisolubilă dintre partid 
și popor, faptul că socialismul 
este opera conștientă a maselor 
muncitoare, că el se constru
iește cu poporul și pentru po
por.

Prin impresionantele mani
festări de dragoste, stimă și 
recunoștință cu care l-au în
conjura! la tot pasul pe tova
rășul Nicolae Ceausescu, con
ducătorul iubit si stimat al po
porului român, proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de renume mondial, 
oamenii muncii și-au exprimat 
încă o dată adeziunea unani
mă la politica internă si exter
nă a partidului, voința de a 
asigura traducerea sa în viață.

De Ia reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndreptai 
într-o mașină deschisă spre 
zona industrială a orașului.

Au fost vizitate: întreprinde
rea integrată de lină, între
prinderea de fire artificale si 
întreprinderea de mașini unelte 
din platforma industrială a 
municipiului Suceava, comuna 
Dumbrăveni. întreprinderea 
chimică si Filatura de in si cî- 
nenă din orașul Fălticeni.

Momentul cel mai important

al vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Suceava l-a 
constituit marea adunare 
populară desfășurată în piața 
centrală a municipiului. Zeci 
de mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituții
le orașului, din localitățile în
vecinate au ținut să fie Pre- 
zenți Ia această nouă întîlnire 
cu secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu convingerea că participă Ia 
un eveniment de maximă în
semnătate pentru istoria con
temporană a Sucevei, pentru 
întreaga evoluție viitoare a Ju
dețului lor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului este marcată de puter
nice aplauze și urale, de în
delungi aclamații. Participanții 
la adunare au dat glas și cu 
acest prilej bucuriei de a-1 a- 
vea in mijlocul lor pe secreta
rul general al partidului, în
crederii lor în politica înțe
leaptă, clarvăzătoare a partidu
lui, sub conducerea căruia în
treaga națiune română își spo
rește eforturile pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea, pentru 
a asigura edificarea cu succes 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor de dragoste și recunoș
tință ale sucevenilor.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Traian Gîrbă, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Suceava al P.C.R.

Primit cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale și 
ovații, a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
deplină aprobare de toți parti- 
cîpanții la adunare fiind subli
niată în repetate rînduri cu 
vii aplauze și ovații.

Marea adunare populară din 
municipiul Suceava se încheie 
într-o ambianță sărbătorească, 
într-o atmosferă de vibrant și 
fierbinte patriotism

★
La încheierea vizitei, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului s-au îndreptat spre 
aeroport, unde a avut loc ce
remonia plecării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un călduros rămas 
bun de la reprezentanții orga
nelor locale de partid și de 
stat, de la sucevenii prezenți 
pe aeroport.

în aclamațiile și oralele mul
țimii, avionul prezidențial a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
București, unde a aterizat pe 
aeroportul Otopeni.
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„Regata Snagov“ la caiac-canoe

EDIȚIA JUBILIARĂ S-A ÎNCHEIAT 
CU UN SPECTACOL DE GALĂ
Ivan Patzaichin și Ion Birlădeanu — cile 3 victorii !

Atmosferă de mare concurs, 
ieri, după-amiază la Snagov, 
la finalele celei de-a XXV-a e- 
dițil a regatei internaționale de 
caiac-canoe. Fiecare din cele 12 
curse desfășurate a ținut trează 
atenția celor prezenți în turnul 
de sosire sau în tribune prin 
lupta pentru întîietate, decisă 
uneori la ultimele lovituri de 
padelă sau pagae, sau pentru 
măiestria cunoscută, dar mereu 
de admirat, a unora dintre 
fruntașii noștri.

Din nou trebuie să începem 
sublinierile noastre cu acest 
mare sportiv care a fost și este 
încă Ivan Patzaichin, parcă ne
obosit, parcă fără... vîrstâ. Ivan 
a luat startul in trei finale și 
a ciștigat de fiecare dată ! Mai 
întîi la canoe simplu 1 000 m 
— specialitatea sa din prima 
tinerețe sportivă — unde i-a 
învins. într-un final electrizant, 
pe Alexander Schuck (R. D. 
Germană) și pe tînărul Costică 
Olaru, revelația acestui sezon. 
Mai apoi la dublu, alături de 
Toma Simionov, cuplul nostru

Ivan Patzaichin fi Toma Simionov — „canoea de aur" a flotilei 
noastre. Foto : Dragoș NEAGU
campion olimpic și mondial 
adjudeeîndu-și alît cursa de 
1 000 m — ceea ce era de aș
teptat —, cît si ce cea de 500

m. unde Dumitru Bețiu și Feo
dor Gurei erau cotați de mulți 
cu prima șansă. Pentru excep
ționalele lor performante obți
nute in ultimele sezoane, pen-

Campionatele internaționale de pentatlon modern ale României

LA STARTUL ÎNTRECERILOR 
SPORTIVI DIN 7 ȚĂRI

Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale Ro
mâniei au o frumoasă tradi
ție. în acest an, întrecerea — 
care a reunit de fiecare dată 
echipe și sportivi de mare va
loare din Europa și de pe alte 
continente — se află la cea 
de a 26-a ediție.

După cum s-a mai anunțat, 
startul oficial se va da mîine 
dimineață, ora 9, ia stadionul 
Olimpia, din Capitală, imediat 
după ceremonia de deschidere a 
concursului. Ca de obicei, pri
mul examen al concurenților 
îl va constitui proba de că
lărie programată pe parcursul 
a două zile : două serii dumi
nică. iar două luni dimineața, 
în continuare, caravana spor
tivilor se va deplasa la Sala 
Floreasca, unde.marți va avea

Campionatele naționale de sărituri pentru seniori

LA 14 ANI, ILEANA PIRJOL, 
CAMPIOANA LA PLATFORMĂ !

Al. Bagiu a ciștigat la trambulină

Un frumos echer al noii 
campioane la viat formă, Ileana 
Pirjol Foto : V. CÎRDEI

Deosebit de reușită ă fost 
întrecerea senioarelor la plat
formă. în cadrul campionatelor 
naționale de sărituri. încă de 
dimineață; cu prilejul prelimi
nariilor. era vădit că titlul (ca 
și celelalte locuri fruntașe) va 
fi decis de-abia după-amiază, 
cînd urmau să aibă loc finale
le. Așa s-a petrecut, deoarece 
foarte tînăra Ileana Pirjol 
(născută in anul 1968; antre
nor: Nicolae Spanos) a acu
mulat în preliminarii un oare
care avantaj (193 p. față de 
176.025 p, cît realizase princi- 
pa’a sa rivală. Luiza Nicolaes- 
cu). care — insă — s-a mic
șorat după săriturile a șasea 
si a șaptea (triplu salt si ju
mătate înainte grupat și dublu 
salt și jumătate înainte cu un 
șurub), pe care le-a greșit. 
Ileana I’îrjol a îndreptat situa

ția la ultima săritură, obținînd 
în final o diferență mică, dar 
suficientă pentru a cîștiga — 
la numai 14 ani — primul ei 
titlu de campioană națională 
de senioare, performantă pen
tru care se cuvin felicitări și 
ei și antrenorului său. Luiza 
Nicolaescu. foarte constantă în 
cursul după-amiezii, a plătit 
tribut nesiguranței manifestată 
în preliminarii. Ca o curiozita
te. vom menționa diferența ra
risimă înregistrată între con
curentele clasate ne locurile 3 
(Isabela Bercaru) si 4 (Felicia 
Cîrslca): mai puțin de un 
punct.

La băieți. Alexandru Bagiu 
(antrenoare: Viorica Kelemen)

Dumitru STANCULESCU

loc proba de scrimă, la bazi
nul ,-23 August" (miercuri, 
proba de natație), joi la Po
ligonul Tunari (proba de tir 
in cursul dimineții) și în co
muna Călugăreni, locul obiș
nuit al desfășurării probei de 
cros.

Această a 26-a ediție a 
Campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale Ro
mâniei reunește sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. In calitate 
de gazdă, federația noas
tră aliniază trei echipe, între 
care una de seniori (Dumitru 
Spîrlea, Iuliu Galovici, Eu gem 
Pop. Ccza.r Răducanu), una de 
juniori (Dragoș I’ătrui, Lucian 
Tințe.a, Marian Andrei) și o 
selecționată „B“ din care vor 
face, probabil, parte Ștefan 
Cosma, Otto Wermerscher, Va
leria Buzatu și Mîhai Sandu.

în ce privește participarea 
sportivilor de peste hotare, să 
reținem că federația din Italia 
a deplasat prima reprezenta
tivă a țării (Daniele Massala, 
Pierpaolo Cristofori, Carlo 
Massallo și Roberto Pctroni), 
din echipa Ungariei fac parte 
Arpad Demi, Csaba Kurucz, 
Sandor Tomaschoff, din cea a 
Bulgariei nu vor lipsi Lazar 
Dukov și Dean Vasiliev, iar 
Uniunea Sovietică va fi re
prezentată do echipa R.S.S. 
Gruzine

tru valoarea lor sportivă și 
pentru conduita lor, Ivan Pat
zaichin și Toma Simionov au 
primit din partea Comitetului 
Olimpic Român o frumoasă 
cupă de cristal.

Triplu, laureat al ediției ju
biliare a regatei este și caia- 
cistul Ion Birlădeanu, cîștigător 
în cele două probe de simplu, 
și „stroc“ în primul nostru e- 
chipaj de caiac 4 — 500 m. 
Duelul său cu Vasile Diba (în 
frumoasă revenire) la 500 m a 
fost unul din cele mai specta
culoase momente ale finalelor. 
Să reținem și victoriile caiacis- 
telor noastre în fața puterni
celor adversare din R.D. Ger
mană, atît la simplu (Agafia 
Buhaev) cît și la dublu (Bu-

Vladimir MORARU

/Continuare în oao a t-a)

ELISABETA POLIHRONIABE 
LIDERĂ ÎN TURNEUL 

INTERNATIONAL Uf ȘAH 
DIN POLONIA

După 9 runde, în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Piotrkow Tribunalski (Polonia) 
conduc Elisabeta Polihironiade 
(România), Anett Wagner 
(R.D. Germană) și Rita Kasz 
(Ungaria) cu cîte 6 p, urmate 
de Elzbieta Sosnowska (Polo
nia) — 5,5 p etc. în runda 
i 9-a, Elisabeta Polihroniade 
a învins-o pe Eva Nagroszka 
(Polonia), Kasz a ciștigat la 
Radzikowska, iar partidele 
Brusztman — Szmacinska și 
Rohini Hadilkar — Wagner 
s-au încheiat remiză.

IN
O rubrică de

(Continuare in pag. a 7 u>

I
ACEST NUMĂR :
sporturi tehnico-aplicative

(pagina a 2-a) 
sezon : învățape o temă deRaid-anchetă 

rea și practicarea înotului.
(paginile 4—5) 

printre compo® Reportaj în stațiunea Neptun, 
nenții lotului național de fotbal.

(pagina a 6-a)
© Rezultate și comentarii de la turneul final al 

C. M. de fotbal
(pagina a 8-a)

I
Ș " "-------- |



SPORTURI TEHNICO-APLIC ATI VE
La „școala** radloclubului din Baia Mare

MA TERI A DE BAZĂ MUNCA

In memoriam Aurel Vlaicu

ASPERN, 30 IUNIE 1912

Cine ascultă emtsăr.rule radio 
pe benz.l. rezervat" radioamato
rilor va auzi, nu rareori, prin
tre Indicativele ce se recom mdâ 
cu ms ster,ță lncercînd legături 
de prietenie în eter, pe Y05KAD. 
Acesta este de fapt „numele" 

• a radloclubului 
Prin Y05KAD își 
in lume aproape 

ai undelor. „Din
ari obținut, prin 
lor clasificări 
dețin titluri de 
' ne spu

Acesta este 
stat-ei colective 
din Baia Mare 
trimit mesajel' 
20C ie sportivi ) 
tre aceștia 67 
performanțele 
soortive. iar 9 
maestru ai sportului' 
nea deunăzi Alexandru Cormoș, 
șefu; radloclubului Iar despre 
volumul activității ne „vorbesc** 
miile de Q.S.L (cărți poștale

ilustrate de confirmarea legătu
rilor stabilite) primite numai în 
acest an, de pe toate continen
tele pămmtului, precum și un 
voluminos registru în care sînt 
trecute toate diplomele cîștigate 
de radioamatorii maramureșeni 
Număiul loi este de 1 733. Dacă 
ar expuse toate într-o sală ar 
ferma o impresionantă și ine
dită expoziție Șefului radioclu- 
bului 1 se pare cifra firească : 
„Avem 18 radioamatori care, cu
cerind trofee valoroase, au deve
nit membri ai prestigiosului Club 
al marilor performeri, 
în cod „YO—DX Dar 
tea nu se rezumă doar 
turi multe și piefixe

denumit 
activita
te legi
cii mai

Pe Lacul I. O. R. din Capitală

rare. Depunem strădanii să atra
gem tot mai mulți tineri la prac
ticarea acestui sport tehnlco-a- 
plicativ. Una diu căi o constituie 
radiogoniometria operativă, aceas
tă atractivă „vinătoare de vulpi".

Intr-adevfir, am găsit la ra- 
dioctub un mare număr de ti
neri meșterind la aparate care 
mai de cate mai Complicate, de 
emisie și recepție pentru... vî- 
nătoare. Trezesc admirație cunoș
tințele lor in acest domeniu și 

caută 
taine, 
place 

spunea 
la Li- 
desco- 
șl ln- 

I de 14 
nr. 4,

La sfirșitul săptăminLi trecute, 
numeroșii bucureșteni — poate 
mii — care-șl căutau refugiul de 
caniculă, in orele libere in zo
na de agrement a lacului l.O.R. au 
fost martorii unul spectacol Inedit, 
de mare atractiv : intr-un cot al 
lacului, pe oglinda mișcătoare a 
ape: Ieșeau, ca in largul unui 
port, cele mai felurite vase care 
au navigat de-* lungul anilor pe 
mările șl oceanele lumii. Și ciu
datele construcții făceau volte 
largi cu pavilioanele in vint, tre
ceau prin complicate situații de 
navigație, ca șl cum la timona 
lor s-ar fi afla' cel mai iscusiți 
piloți. Pe lacu l.O.R. se desfă
șurau, de fapt Întrecerile cam
pionatului național de navomo- 
dele pilotate prin radio și gli- 
soare. La start au fost prezenți 
peste 90 de sportivi din 20 de 
asociații.
„docuri" peste 150 de vase.

Pentru publicul mal puțin avi
zat a rămas frumusețea demon
strațiilor ce le tac aceste biju
terii tehnice. te care sînt repro-

care au adus In

//

In avanpremiera C M.
Pe micromodele

CUPA PRAHOVA",

duși la scară pînă și., mateloții 
de pe covertă, dar pentru navo- 
modeLști concursul a fost des
tul de greu, punînd la Încercare 
întreaga lor iscusință O seamă 
de ași ai acestu sport, recunos- 
cuți, și-au spus și de această 
dată cuvîntui. în numeroasele 
clas*» cupiinse în program. Au 
fost declarați campioni un număr 
de t seniori și doi juniori. Se
niori : Greger Heirich („Voința** 
Reghin), clasele F l.V. 2.5 cmc, 
F.l.V. 5 cmc. F.l.E-1 kg ; F.S.K. 
3,5 cmc, F S.F 4-2 kg : Csaszar 
Fririerich („Jiul** Petroșani) 
F.3V„ V.l.V, 15 F.l.E. 4-1 kg. 
F.3.E. ; Leontin Ciortan („Jiul“ 
Petroșani) F.S.R.E. —2 kg ; 
Mircea Popescu („Portul** Con
stanta) F 2.A. F.2.B. ; Hie Gas
par (, Jiul** Petroșani) F.2.A. ; 
Victor Hack („Aeronautica" 
București) F.S.R 6,5 cmc ; Ionel 
Aanei (C S.U. Galați) F.S.R. 15 
cmc ; Gheorghe Păcurariu („Tex
tila" Sebeș) hidroglisoare A 3. 
Juniori: Bogdan Milescu (ICEME- 
NERG București) F.l. 4- 1 kg ; 
Eugen Mitrea (C S.T A Bucu
rești) F 2.A.

întrecerile campionatului s-au 
bucurat de o bună organizare, 
asigurată de comisia de specia
litate a federației, cii concursul 
C.M.B.E F S și al asociației spor
tive 1CEMENERG București.

V. T.

stăruința cu care caută 
mereu să dezlege noi 
„Tocmai de aceasta ne 
radioamatorismul — ne ! 
elevul Adrian Zdroba, de 
ceu. industrial nr. 1. Aici 
peri mereu cite ceva nou 
teresant". Alături, o fetiță 
an4 de la școal? generală 
Erica Chimeneș ajutată de în
vățătoarea Lucreția Timocea, 
încerca să „dezlege** o schemă 
pentru un aparat de ..vulpi*. Va 
reuși ? „Cum să nu reușească — 
ne asigură Alexandru Cormoș 
—, doar sînt amîndouă eamnioa- 
ne republicane la radiogoniome
tric".

Mesele atelierelor erau pline 
de aparate și piese. Șl, urmă
rind activitate* zecilor de ti
neri ni se pare firesc : aici, în 
aces* sport, numai munca perse
verentă și cu răbdare, conduce 
la marea satisfacție de a putea 
dialoga cu alțl sportivi ca tine 
pestr meridianele și paralelele 
pămtntulul.

La 
Bala 
bază

..școala" radioelubuhi! din 
Mare munca-1 materie de

Viorel TONCEANU

Săptămina aceasta, mai precis miercuri, s-au împlinit 
70 de ani de cină, pe cîmpul de zbor de la Aspern, 
lingă Viena, s-a desfășurat unul dintre primele concursuri 
internaționale ale unui sport născut cu 6 ani mai inainte, . 
zborul cu aparate mai grele decit aerul. Au concurat 43 de 
piloți din 8 fări : 17 austrieci, 12 francezi, 7 germani, 3 ita
lieni, 1 belgian, 1 rus. 1 persan și... Aurel Vlaicu.

Vedeta concursului se anunța a fi Roland Garros, cel al 
cărui nume il poartă arena unde se desfășoară tradiționalul 
concurs de tenis, dar care dacă s-a făcut cunoscut în lumea 
sportului prin ceva acestea au fost performanțele sale ca 
pilot, și anume recordurile succesive de înălțime, concursu
rile cîștigate, dar mai ales realizarea primei traversări in 
zbor a Mediteranei (13 septembrie 1913).

întrecerile de la Aspern, desfășurate pe durata unei săptă- 
mini, 23—30 iunie 1912, cuprindeau probe de viteză, de înălți
me, de viteză ascensională, de distanță, de durată, de ecart 
de viteză (diferența dintre viteza minimă și maximă posibilă) 
de precizie. Vlaicu, pilotul care participa cu aparatul său 
vechi și cam obosit nr. II, s-a înscris numai pentru cele 

. 3 probe de precizie : aterizare la punct fix, zbor cu maxi
mum de viteză descriind cercul cel mai mic in jurul unui 
pilon și aruncarea unei greutăți într-un cerc marcat pe sol.

Prima probă în care a concurat pilotul român a fost cea 
de aruncare a greutății, reușind să se claseze al doilea, 
rezultat pe care îl va obține in continuare la virajul strîns. 
In ziua de 29 iunie s-a disputat aterizarea la punct fix. A 
cîștigat la „masa verde" Roland Garros, creditat de juriu cu 
2 cm în fața lui Vlaicu. Duminică, 30 iunie 1912, au intrat 
in finală primii 3 clasați in fiecare probă. Din nou aparatul 
original și măiestria de pilot a „maistorașului Aurel" au im
presionat atit publicul cit și pe colegii de concurs, el reușind 
să se claseze și de această dată pe locul secund in probele 
de viraj și aterizare (iarăși cu lungi discuții, din nou la 
concurență cu Garros). Ultima încercare, aruncarea greutății, 
i-a adus in sfirșit binemeritatul loc intîi.

A fost prima victorie românească într-un concurs interna
țional, cu un aparat de zbor conceput și construit în țară, 
pilotat de un om care s-a „brevetat" singur. O victorie con
firmată apoi de performanțele zburătorilor noștri de-a lungul 
timpului și pe care o dorim repetată anul acesta, la cam
pionatul mondial, de lotul de acrobație aeriană ce va concura 
in august ii» Spitzerberg in Austria.

Dinu COSTESCU

COMPETIȚII TRADIȚIONALE LA ORIENTARE TURISTICĂ
A„BUSOLA DE*AUR" 

XV-A EDIȚIE
Duminică, in pădurea Făget 

de lingă Cluj-Napoca, s-a des
fășurat tradiționala competiție 
clujeană „Busola de aur". Au 
luat parte sportivi din 12 jude
țe și din 22 de asociații și clu
buri sportive. Vremea frumoasă 
a facilitat desfășurarea compe
tiției, a cărei organizare a re-

LA SLĂNIC
Pentru modeîîsmul nostru, e- 

venimentul nr 1 al anului îl vor 
constitui întrecerile Campionatu
lui mondial de micromodele ce 
«e vor desfășura la Slănic-Pra- 
hova, în splendidul «palat 
cristal**, cum este denumită 
lerij- vechJ1 saline devenită 
sală de. sport Evenimentul 
avea loc între M și M septem
brie dar pregătirile au început 
de mult După cum se știe, mi
cile aeronave care nu cintăresc 
mal mult de 1 gram cer multă 
migală în realizare și se fac 
după calcule riguros științifice. 
Sportivii noșțrJ fruntași din 
ceastă disciplină ne promit o e- 
volutie bună la viitoarele con
fruntări cu asi ai acestui sport 
din țări ca Polonia, Ungaria, 
R.D, Germană. Iugoslavia, Fran
ța. Anglia, S.U A. și altele care 
și-au anunțat participarea.

în șirul testelor de verificare 
Be înscrie și recentul concurs 
organizat la Slănic și dotat cu 
„Cupa Prahova". La start au fost 
prezenți concurenți din cunoscu
te centre modelistice cum sînt 
Tg. Mureș. Galați, Cîmpina, Ro
șiorii de Vede șa. Au fost efec
tuat? cile 4 lansări. din care 
două, cele ma* bune intră în 
calculele pentru clasament. Și 
rezultatele au confirmat așteptă
rile Pe primele trei locuri s-au 
situat nume cunoscute, partici
pau ți și la primul campionat 
mondial desfășurat la Slănic, în 
1970 : Aurel Moraru (Tg Mureș) 
61 min 58 s Aurel Popa (Tg. 
Mureș) 61:14 și Nicolae Bezman 
(Galați) 61:09

Să sperăm că pînă la marele 
examen se vot mai înregistra și 
alte progrese. (V.T.—M.).

0 NOUĂ PREMIERĂ ÎN DELTAPLANISM

a-

Deltaplanlștll. acești ICARI mo
derni. ne oferă tot mai dese 
surprize in cutezătoarele Iot 
zboruri. Astfel, de curînd, spor
tivi! brașoveni Teofil Stoica și 
Petre Bădan au efectuat, cu pri
lejul unor demonstrații făcute in 
zona lacului BUea, un zbor in 
formație care a durat 25 de mi
nute. Ei s-au lansat de la cota 
2202 și au parcurs o distanță de 
9 km, diferență de nivel de 652 
m. Plutirea a fost impresionan
tă, demonstrind măiestria dobin- 
diită de cei doi sportivi in pi-

lotarea ..aripilor zburătoare".
Dealtfel, Teofil Stoica nu este 

la prima sa performanță de 
spectaculozitate. Anul trecut, la 
Concursul republican de zbor 
cu deltaplanul de la Ozun (ju
dețul Covasna) el a efectuat un 
zbor de durată de l'h40 min, 
ceea ce constituie un record na
țional. Deltaplaniștil brașoveni 
se pregătesc intens pentru com
petițiile viitoare. tn imagine : 
Teofil Stoica in plin zbor.

venit asociației sportive Clu
jeana.

Iată rezultatele • FEMININ 
— 9 ani: Florentina Georgescu, 
Daniela Chiurlea (Locomotiva 
Buc.) ; 11 ani : Reka Horvaty 
(Voința Cluj-Napoca); 13 ani: 
Claudia Șubașu (Strungul A- 
rad); 15 ani : Floarea Main 
(CHEMUN Baia Mare); 17 ani: 
Iudith Cserveny (Metalul roșu 
Cluj-Napoca); 19 ani : Clare 
Fey (Voința Cluj-Napoca). 
MASCULIN — 11 ani : Fran- 
cisc Both (Strungul Arad); 13 
ani : Koloman Kinde (Lie. A. 
Moghioroș, Oradea) ; 15 ani; 
Petru Naghi (Metalul roșu); 18 
ani : Ciprian Coman („U“ 
Buc.); 21 ani : Gh. Urdea (Vo
ința Hunedoara) ; 35 ani : Gh. 
Horvaty (Voința Cluj-Napoca); 
43 ani : Virgiliu Petitjean (Vo
ința Timișoara); 50 ani : Ze- 
■enko Karol (Voința Cluj-Na
poca). Locul 3 a fost ocupat de 
Leontin Bonțideanu care are... 
73 de ani 1 (Franeisc MAJAI — 
coresp.).
VOINTIADA"

SIBIU
In pădurea Dumbrava din a- 

propierea Sibiului, s-a desfă
șurat etapa de zonă a campio
natului asociațiilor sportive 
Voința, la orientare. La start 
s-au aliniat sportivi coopera
tori din județele Cluj, *
Bihor, Timiș, Brașov, 
Prahova, Hunedoara și Sibiu. 
Iată cîștigătorii (care vor par
ticipa la finala pe țară): Gh. 
Urdea (Voința Hunedoara), 
Clara Fey (Voința Cluj-Napo
ca). Eduard Bouliion (Voința 
Sibiu), Viorica Țurcanu (Voința 
Hunedoara)
„CUPA PROF. ȘTEFAN 
BOZOVICI" - EDIȚIA A

ZONA

Sălaj, 
Arad,

C. GRUIA — coresp.

X-A
Desfășurată în pădurea Ca- 

trina de lingă satul Cisnădioa-

O DATORIE FAȚĂ DE SPECTATORI HIPISM
După cum se știe recordurile 

Înregistrate de cad constituie e- 
lementul princlnal tn stabilirea 
valorii lor, fiind in același timp 
șl un ghid pentru spectatori in 
alegerea favoritului șl implicit 
in participarea la pariuri.

Afișarea cronometrajelor in 
timrui întreceri! este o obliga
ție rezolvată de mult In alte 
•porturi, unde spectatorul știe 
in fiecare moment minutul, se
cunda și chiar zecimea în care 
se află disputa respectivă. Iată 
de ce apreciem că este necesară 
instalarea pe hipodrom a unui 
cronometru electronic cu un sis
tem de afișaj amplasat pe turnul 
arbitrilor, oare să poată fi vă
zut de toți cel prezenți, eliml- 
ntndu-se astfel orîce discuții pri
vind performanțele înregistrate 
de cal In alergări.' Nu ne În

doim de probitatea arbitrilor în 
cronumetrarea manuală a curse
lor, dar trebuie să se recunoas
că cu obiectivitate că metoda 
este de mult depășită.

Atragerea unul număr cit mal 
mare de spectatori nu se poate 
face fără a le oferi toate con- 
dițl'le șl sursele modeme de in
formare pe care organizatorii 
reuniunilor le datorează publi
cului.

După reuniunea de joi, cea de 
a 25-a, să tăcem un scurt bilanț, 
prezentlndu-vă clasamentul vic
toriilor pe formații oglinda 
muncii antrenorilor : 1. S. Io-
nescu (27), 2. Gh. Tănase (26), 
3—4. Tr. Marinescu șl M. Ște- 
fănescu (cite 21) 5—7. FI. Pașcă, 
N. Gheorghe șl I. Oană (cîte 20), 
3. V. Gheorghe (18), 9. G. Sol- 
can (16), 10. Nicolae I. R. (12), 
11. D. Toduță (11). 12. M. Dumi
tru (9) șl 13. Gh. Popescu (7).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
It 1. Sincera (M. Ștefănescu) 
1:48,0, 3. Odoreu. Simplu 2,60, or-

dinea 7. Cursa a Il-a : 1. Hoină- 
raș (1. Bănică) 1:43,6, 2. Osvald, 
3. Hamilton. Simplu 4, ordinea 
11, event 14 ordinea triplă 397. 
Cursa a III-a : 1 Hadeș (V. Moi
se) 1 38,5, 2. Răstimp. Simplu 5. 
ordinea 10, event 6 triplu cîș- 
tigător 152. Cursa a IV-a : 1. 
Sa bău (G. Marciu) 1:29,9, 2. Ro
dion, 3. Solaia. Simplu 3, ordi
nea 28, event 12. ordinea triplă 
286. Cursa a V-a : 1. Papin (D. 
Stan) 1:32,8, 2. Suvan. Simplu 1, 
ordinea 3, event 14, triplu clști- 
gător 220. Cursa a Vl-a : 1. Nu- 
vellsta (V. Pătrașeu) 1:29,4, 2.
Rigoarea, 3 Semenic. Simplu 
2,60, ordinea 5, event 6, ordinea 
triplă 112. Cursa a Vll-a : 1. 
Istria (D. Arsene) 1:30 0, 2. Onix, 
3 Orfana. Simplu 10, ordinea 45, 
event 31, ordinea triplă 215. tri
plu ciștigător 295. Cursa a VlII-a: 
1 Frecvența (N. Boitan) 1:33,8, 
2. Solia. Simplu 2,40 ordinea 7. 
event 34.

Constantin DUMITRII)

rs „Cupa prof. Ștefan Bozo- 
vici" a reunit duminică, la start 
peste 250 de concurenți din în
treaga țară. Iată cițiva dintre 
cîștigători : feminin 
Kerckes, Dietmar 
Beatrice Ungar;
Paul Spătaru, Dezideriu Nagy, 
Călin Papuc. (Hie IONESCU 
— coresp ).
CAMPIONATELE BUCU- 

REȘTENE ALE COPIILOR 
Ca în fiecare an. copiii Bucu- 

reștiului au avut prilejul să-și 
încerce forțele pentru cuceri
rea titlurilor de „Campion mu
nicipal'1 la orientare turistică. 
In cele două etape — una la 
Pădurea Comana, iar cealaltă 
la Snagov — au luat startul 
cîștigătorii finalelor pe sectoa
re, cit și 
asociații 
deosebit 
asociația

— Agnes 
Fleischer, 
masculin :

reprezentanți ai unor 
sportive. Un merit 

l-au avui tinerii de la 
sportivă Locomotiva, 

cit și cei de la Voința, 
au cîștigat cele mai 
fee.

Iată cîștigătorii, in 
fășurării celor două 
MININ 
na Georgescu (Locomotiva Buc.), 
2 Luminița Panait (I.T.B.): 13 
ani : 1. Lucreția Țabardel (Lo
comotiva). 2. Elena Constantin 
(Locomotiva), 3. Aura Stroeșcu 
(Locomotiva); 15 ani: 1. Renee 
Mateescu (Voința), 2. Silvia 
Verzoli (Voința), 3. Camelia 
Voloșinovici (Locomotiva).
MASCULIN — 11 ani : 1. Da
niel Stroeșcu (Locomotiva). 2. 
George Mustea (Locomotiva), 
3. Nicolae Mateescu (Voința) ; 
13 ani: 1. Șerban Chiurlea (Lo
comotiva). 2. Bogdan Ciobanu 
(I.T.B.). 3. Viorel Miclea (Lo
comotiva) : 15 ani : 1. Adrian 
Rădulescu (Voința), 2. Claudiu 
Lincan (Locomotiva), 3. Eugen 
Corada (C.S.U).

Alături de concurenți s-au 
deplasat, pentru susținerea a- 
cestora, sute de colegi.

multe
care 
țro-

ufma
etape : FE-

11 ani : 1. Fiorenti-
des-

CORIN BIANU. BUCUREȘTI. 
Vreți să vă puneți râu cu toți 
raipidiștii cu epigrama dv. 7 Dacă 
află unde locuiți 7 Lăsînd glu
ma la o parte, subiectul ales 
nu ni se pare cel mai inspirat 
acum, deși, ca întotdeauna, umo
rul nu vă lipsește

MANOLE TURCU. BRAILA. 
Am mai răspuns la această în
trebare. In boxui amator, căde
rea la podea a unuia din cei 
doi pugiliștl, chir din pumn, NU 
SE PUNCTEAZĂ. Dar, orice 
s-ar spune, ea face de multe 
ori impresie asupra unora din
tre judecători. Pentru a nu mai 
vorbi de spectatori, mal puțin 
avizați cu ceea ce se punctează 
și ceea ce nu se punctează. Dar, 
de ce ne-am lega de spectatori, 
cînd la recentele campionate 
mondiale de box cei ce au gre
și* cel mal mult au fost arbi
trii 1

N RUDU, PLOIEȘTI. Sperăm 
că reluați. cit de curind, cola
borarea. Vă urăm succes.

MONEL STOENESCU, ZIMNI- 
CEA. S-au dat atitea pronosticuri 
în legătură cu campionatul mon
dial de fotbal, Incit nu văd la 
ce-ar folosi unul în plus : al 
meu Personal, cred că Brazilia 
nu va scăpa titlul, nici măcar 
din cauza golavorajulul, așa cum 
s-a intimplat tn 1978, in Argen
tina, cind, invingtnd pe Peru cu 
6—0. argentinieni' s-au calificat 
în finală în dauna brazilienilor. 
Dar, cum ulciorul nu merge de 
multe ori la apă... Oricum, nu 
mal e mult șl veți avea un răs
puns absolut precis.

AURELIA DUNGU BRAȘOV. 
Lucia Romanov face figură re
marcabilă in ultimul timp in 
turneele internaționale. S-a ținut 
bine chiar la Wimbledon. Poate 
că ne va aduce, curind, vești 
șl mai bune I



PUTERMIC IMPULS PENTRU ACTIVITATEA PE PERFORMAMȚĂ
MASURI CONCRETE LA BAZA SALTULUI CALITATIV IN OBIECTIV, PRIMA

Mesajul adresat Conferinței pe 
tară a mișcării sportive de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și documentele forului 
suprem al sportului românesc 
sînt principalele instrumente de 
lucru ale organelor de resort din 
județele țării. Pornind de la a- 
ceastă realitate, vom analiza mo
dul în care înțelege C.J.E.F.S. 
Mureș să acționeze pentru tra
ducerea în viață a îndrumărilor, 
pentru continua ridicare calita
tivă a sportului de performanță 
în perspectiva Jocurilor Olimpi
ce.

De la bun început, trebuie să 
spunem că bilanțul reprezentării 
județului respectiv în loturile 
participante la Jocurile Olimpice 
de la Moscova a fost conside
rat nesatisfăcător într-adevăr, 
în anul ÎOSO, din județul Mureș 
au luat parte la întrecerile o- 
llmplce doar scrimerul Anton 
Pongratz (clasat de două ori pe 
locul 5) 
rului cu 
Terezia 
ceea ce 
diție în 
cum este Mureșul 
prea puțin.

Drept urmare au fost luate 
măsuri hotărîte și concrete, me
nite să ridice ștacheta calității 
și. deci, a performanței în ju
deț. „Astfel — ne declara prof. 
Geza Kosa, președintele C.J.E.F.S. 
Mureș — a fost reconsiderată 
structura organizatorică a spor
tului de performanță, în scopul 
creșterii cadrelor de perspectivă 
și asigurării căilor de promova
re a talentelor spre acele secții 
care reprezintă județul în com
petițiile naționale".

în această idee cu prilejul u- 
nei ședințe a Biroului executiv 
al C.J.E.F.S., a fost constituită 
Comisia olimpică județeană și 
s-a reorganizat Comisia județea
nă de selecție. Fiecare comisie 
si-a a’cătuit planul de activitate 
în lumina documentelor elaborate 
cu prilejul Conferinței pe țară a 
mișcării-sportive. Totodată, ana- 
lizinclu-se activitatea atletică din 
județ, au fost stabilite probele 
care, ținindu-se seama de baza 
materială și de cadrele existen
te. vor fi practicate cu priori
tate (cursele de viteză și semi
ton d. săriturile în înălțime, lun- 
ffimt- și cu prăjina). In același 
timp, au fost desemnate ca uni
tăți de bază ale sportului de

performanță, sub denumirea de 
secții centrale, C.S. Mureșul 
(pentru seniori) și C.S.Ș. 2 Tg. 
Mureș (pentru juniori). Pepinie
rele principale sînt cluburile 
sportive școlare din Sighișoara, 
Tîrhăveni, Reghin, Luduș, precum 
și grupele de începători de la 
C.S. Mureșul șl C.S.Ș. 2 Tg. Mu
reș în sSrșlt, tot la capitolul 
preocupărilor pentru reorganiza
rea activității, menționăm că au 
fost luate măsuri pentru ca la 
toate aceste secții să funcționeze 
ca>dre tehnice cu înaltă calificare,

y\\\\\\\\\\\\\^^

A.S. Metalocasnica.iși A.S. Ilefor) 
și este rpontat pe malul Mure
șului un hangar pentru ambar
cațiuni. In aceste zile se lucrea
ză la planul de sistematizare și 
la proiectele de execuție pentru 
noi terenuri, săli, vestiare, sau
ne etc

Tot ca un sprijin acordat spor
tului de performanță sînt con
siderate modernizarea căminului 
A,S. Armata (unde au fost crea
te condiții optime pentru pregă
tire și refacere după efori) și 
darea în folosință a stadionului

K\\\\\\\\\\\^ tRadiografia Ia zi a performantei in județul Mureș

MEDALIE OLIMPICA!

și trei practlcanți ai ti- 
arcul : Aurora Chin, 
Preda și Andrei Berki, 
pentru un județ cu tra- 
șportul de performanță 

’a reprezentat

• Sporturi de nivel olimpic : handbal feminin (C. S. Mureșul).
0 • Sporturi do nivel internațional : haltere (A. S. Armata), judo

(A. S. Armata), lupte libere (C. S. Mureșul), patinaj viteza (C. S. 
Mureșul), popice — feminin (C. S. Voința), popice — masculin (C.S.M. 
Electromureș), scrima (C. S. Universitar) și tir cu arcul (C. S. Voința).

0 • Sportivi selecționați pentru J.O. 1984 : iniția! : 25 (în 1980) ; în
1982 : 8.
• Sportivi selecționați în loturile naționale (seniori, tineret, juniori) : 

65.
• Unități sportive: 501 (-W1 asociații sportive și 10 cluburi sportive, 

dintre care 6 școlare).
jî* • Participant la competiții republicane : 2 500 (dintre care 550 fete).

• Sportivi legitimați :

A\\\\\\\\\\\\\^^^^

17 000.

dovedit 
de piuă

I

K\\\\\\\\\\\\\\\\W
care in același timp au 
pasiune în activitatea lor 
acum. Exemple, în acest sens, 
sînt antrenorii Anton Fongratz, 
ștefan Bencze, Alexandru Rad 
șl Dezideriu Csep.

Printre realizările 
în ultima vreme în 
îmbunătățirii bazei 
mișcării sportive 
Mureș, amintim darea în ___
slnță a patinoarului din Tg. Mu
reș (ceoa ce a creat condiții ex
celente pentru practicarea ho
cheiului și bune pentru patinaj 
viteză), modernizarea sălilor de 
haltere ale A.S. Armata șl A.S. 
Constructorul Tg. Mureș, extin
derea (de la două la șase piste) 
a popicăriei C.S.M. Electromureș.

Dar cea mal Importantă rea
lizare a fost obținută cu spriji
nul organelor locale prin afecta
rea pentru mișcarea sportivă a 
unui teren pe care vor fi ame
najate baze sportive șl zone de 
agrement. încă de pe acum au 
șl început lucrările. Sint îngră
dite două. terenuri de fotbal (ale

consemnate 
domeniul 

materiale a 
din Județul 

fdlo-

dite două. terenuri de fotbal

SELECȚIA IN LOTURILE OLIMPICE,
ȚELUL UNEI INTENSE ACTIVITĂȚI

— 35 de sportivi selecționați m 
loturile reprezentative, 13 titluri 
cucerite la campionatele naționa
le de juniori, locul I în clasamen
tul cluburilor 
participante la

sportive școlare 
ediția de iarnă a

— Ar ii falsă modestie să 
item că nu stntem bucuroși 
cei care alcătuim colectivul 
antrenori și tehnicieni) de 
succese, ■—

C.S.M. Electromureș. precum și 
a sălilor de sport de la liceele 
Industrial forestier. Sanitar, In
dustrial chimie, Școala generală 
nr. 15 și Grupul școlar de con
strucții din Tg. Mureș, de la 
Liceul energetic Iernut, Liceul 
Industrial Luduș Șl Liceul Indus
trial Reghin. Pentru construcția 
acestor săli, un ajutor ..." ~ 
a fost dat de Inspectoratul 
Iar județean.

In condițiile unei masive 
vottărl * bazei materiale, 
creează șl premisele lărgirii 
zel sportului de performanță In 
perspectiva viitoarelor ediții ale 
Jocurilor Olimpice. Deocamdată 
vom preciza că pentru Olim
piada din anul 1933, Comisia de 
selecție din județul Mureș a fl
ies, de pe acum. 60 de copii șl 
juniori. La 14 discipline sportive, 
pentru a fi pregătiți și urmăriți 
cu atenție, în scopul evoluției 
lor pfriă la un nivel competitiv 
international.

prețios 
ș co

dez- 
se 

ba-

Dumitru STANCULESCU

Cu șase ani in 
urmă organele 
sportive craiovene 
au hotărit înființa
rea C.S.M. din 
localitate. Preșe
dinte al acestei noi 
unități sportive de 
performanță (per
formanță este un 
fel de a spune, 
întrucit la început 
nu existau decît 
două secții : de că
lărie și de lupte 
libere) a fost nu
mit Gelu Ștefă- 
nescu, un activist 
dinamic și priceput 
(el.................
ția 
al 
re 
organizeze 
munca, să-și apro
pie un colectiv de 
colaboratori for
mat di-n oameni 
harnici, capabili șl 
pasionați. care 
nu-și drămuiesc o- 
rele de 
Urmarea ?

La ora 
noastre, 
Craiova 
mîndri 
dintre puternicele 
secții de atletism 
din țară, cu mal 
mulți componenți 
ai loturilor (și e- 
chipelor) naționale, cu luptători 
selecționați șl ei în loturi sau 
campioni naționali (deși unii 
activează acum sub culorile al
tor cluburi), cu o secție de că
lărie de nivel olimpic, în com
ponența căreia se află mulți 
sportivi chemați la lotul națio
nal. Dorința acestui ambițios și 
energic președinte este ca uni
tatea sportivă pe care o con; 
duce să se poată mîndri. 
opt ani de la înființare, 
medalie olimpică la J.O.

deține și func- 
de președinte 

C.M.E.F.S.), ca- 
a reușit să-și 

bine

muncă.
vizitei 
C.S.M. 

se poate 
cu una

Anișoara Cușmir, una din mîndriile spor» 
C.S.M, Craiova.

Foto : Vasile BAGEAC

DINTRE SUIE DE IZVOARE...

tive ale

după 
cu o 
de la

Angeles. Afirmam că acest 
este realizabil. judecând

Ortwin Fruhn, o speranță a schiu
lui nostru alpin

„Dacladel", zeci de sportivi 
movațl în "___ ’ ,
Brașov sau din alte orașe, 
suficiente motive de mîndrle 
tru C.S.Ș. BRAȘOVIA, al ____
director sînteți. tovarășe profesor 
Ion Vulcăneanu...

secțli fruntașe
pro- 
dln 
lată 

pen
ei rul

spu- 
(toți 

de 
------- , „ unele 

succese, dar trebuie sd precizez 
că performanța cea mai onorantă 
pentru noi a fost și este selec
ționarea unor juniori șl junioare 
in loturile olimpice. Mă refer la 
gimnastele Mihaela Tănase (nomi
nalizată), O ana Stănescu, Ioana 
Tatu (in lotul lărgit), la gimnastul 
George Munteanu și la schiorii 
Eusebio Fulea, Ortwin Frilhn, Li
liana Pomană, Livia Reth ți An
gela Rișnoveanu. A avea sportivi 
selecționați in loturile olimpice 
este — In opinia antrenorilor de 
la C.S.Ș. Brașovia — cea mai.., 
concretă și mai frumoasă răspla
tă a activității profesionale.

— Poate fi vorba de un secret 
al performanțelor de la C.S S. 
Brașovla ?

— Dacă vreți, da ! Dar este un 
„secret" a cărui dezlegare se află 
la îndemîna oricui, deoarece con
stă din : selecție de-a lungul în
tregului an (bineînțeles cu accent 
pe perioada dinaintea începutului 
de an școlar) pentru completarea 
ce.or 100 de grupe cu elemente 
într-adevăr dotate, o bază mate
rială bună (în curs de extindere, 
prin mijloace proprii, dar șl cu 
sprijinul organelor superioare) și 
un colectiv de profesori-antrenori 
cu înaltă capacitate profesională, 
devotați muncii cu juniorii șl co
piii.

— Ne-ar interesa să amintiți pe 
cîțiva dintre cei mal harnici.
~ Cu precizarea că șl alții me

rită să fie evidențiați, voi men
ționa pe Livia Brebenaru, Rodica 
Cernescu, Gheorghe Blaj, Martin 
Simon, Gheorghe Hristov (gimnas
tică), Gheorghe Roșu, Dumitru 
Stroe, Octavia Simon (baschet), 
Mihai Sulică, Niculae Sumedrca, 
ion Olteanu, Aurel Munteanu 
(schi), Ion Racovițd (tenis), Cor
vin Radovici (șah), Octavian Bor- 
bil (volei) și Marin Iancu (fotbal). 
Vă rog să mai notați că activita
tea clubului nostru primește un 
mare sprijin din partea „centrelor 
satelit" pe care le avem la Bran, 
Sohodol, Poiana Brașov șl Săcele,

Cluburile sportive școlare sînt pepiniere ale sportului nostru 
de performanță. O cercetare mai amănunțită a provenienței ma
jorității componenților echipelor reprezentative sau ai loturilor 
naționale ne demonstrează cu prisosință că aceste unități își 
aduc o contribuție majoră la lansarea în sportul de performanță 
a numeroase elemente de mare valoare sportivă. O radiografie 
fugară a activității unei asemenea unități va convinge că acolo 
unde se muncește cu pasiune, cu competență și responsabilitate, 
mugurii împlinirilor se realizează de timpuriu, că sportul face 
casă bună cu învățătura și munca, că tinerii sportivi ’’ 
sînt viitoarele vedete de mîine, oameni formați pentru 
și viață.

Clubul sportiv școlar din Cluj-Napoca dispune de un

de azi 
muncă

Clubul sportiv școlar din Cluj-Napoca dispune de un număr 
destul de numeros de secții : 13. Intr-o discuție purtată cu 
directorul adjunct al acestei unități, prof. Ernest Balasz, cu 
factorii cu atribuții din C.J.E.F.S., ni s-a explicat șl demonstrat 
că selecția pentru fiecare secție este făcută pe baza sistemului 
unic elaborat de C.N.E.F.S., că respectarea lui este obligatorie, 
dar și că profesorli-antrcnorl aduc, în unele cazuri, îmbunătă
țiri proprii, iar rezultatul acestora se vede in componența fie
cărei grupe de sportivi sau sportive.

D. ASMARANDEI

' Clubul organizează selecții 
toamna și primăvara. Intr-o anu
mită zi este vizitată o școală 
dlntr-un cartier, de un specific

1 anume, unde sînt urmăriți toți 
I copiii, apoi cel ce se încadrează 

normelor și corespund sînt coop- 
.tați în grupele de începători. Mai 
grăbită este secția de gimnastică.

IEa își recrutează elementele din 
grădinițe. Cele care promit lu
crează în grupe de inițiere cam 
doi ani, Iar apoi, în funcție de 

. calități și perspective, sînt pro- 
I mQvat-e spre grupele de avansați, 
I unde intră în ,,grija" profesorilor 

Doina Sabău și Gh. lușan. între- 
. bați despre perspectiva gimnasti- 
I cil clujene, factorii interesați 
I ne-au răspuns că sînt posibilități 

ca cel puțin 5—8 fetițe să ajun-
I gă în loturile olimpice 1

Privită prin • prisma perspecti- 
I velor olimpice, bine se prezintă 

și secția de patinaj viteză, în ca- 
Ire munca pasionată a prof. Mi

hai Timiș (antrenor și la lot) a 
dat roade prin numeroasele titluri 
de campioni cucerite de Simona 

ITodoruț șl Mihaelâ Timiș (la 
tegoria lor de vîrstă).

La jocuri sportive, secțiile 
baschet, handbal și rugby 

I produs permanent elemente
perspectivă oare au ajuns în 
chipc divizionare ,,A“. Cel i 
recent ,;produsr

Ieste tînărul Szabo Atilla (1.98 m), 
component de bază al echipei re
prezentative de juniori a țării, 
sportiv cu excelente calități și 

| perspective. Deci activitatea pro-

se 
bu

cle

ca-

de 
au 
de 
e- 

„A“. Cel mal 
al baschetului

fesorilor Horia Pop, Elena Voști- 
naru și Mihai Cucu este la.. înăl
țime. La handbal, Stelian Bădosu 
și Manuela Nichiforiu sînt în lo
turile de tineret și junioare șl pe 
urmele lor se află și alți hand- 
ballști și handbaliste.
■Desigur, nu toate secțiile 

pot lăuda cu rezultate foarte 
ne. în unele, cum este cea
box, în anii trecuți .s-au înregis
trat rezultate mai bune. Prin mă
surile organizatorice luate de 
conducerea clubului, se speră ca 
boxul de pe malul Someșului să 
revină la cote mai ridicate. Un 
oarecare recul s-a manifestat și 
în secția de volei, prin „proble
mele" create de prof. Horațlu 
Ciubucă. în locul acestuia, la sec
ție a fost cooptat acum prof. 
Gheorghe Căenaru, care poate 
scoate din impas voleiul din clu
bul școlar.

Așa cum sublinia prbf. Ernest 
Balazs, în general toate secțiile 
au o activitate rodnică, cu scă
deri cîteodată, inerente, datorate 
schimburilor de generații, descom- 
pletării unor loturi, ca și promo
vării unor sportivi în echipele 
divizionare. în concluzie, 
C.S.Ș. Cluj-Napoca desfășoară o 
activitate susținută, cu rezultate 
demne de luat în seamă, bazate 
pe o selecție riguroasă, obiectivă, 
la care fiecare cadru didactic sau 
antrenor își aduce o contribuție 
permanentă.

Los 
vis 
prin prisma faptului că în rîn- 
dul atleților legitimați la acest 
club figurează șl săritoarea in 
lungime Anișoara Cușmir, pină 
mai ieri deținătoarea recordu
lui național la această probă 
(7,00 m). Firește, reușita ei din 
acest an este considerată ca o 
premisă favorabilă in drumul 
spre podiumul olimpic. Antre
norul Ion Moroiu, ca și Anișoa
ra Cușmir sînt conștienți de 
faptul că mai au mult de lu
cru pină la îndeplinirea fru
mosului obiectiv pe care șl 
l-au propus. Și muncesc temei
nic, zi de zi. ceas de ceas ! A- 
ceastă constatare este dătătoare 
de speranțe pentru președintele 
clubului și pentru toți iubitorii 
sportului din Craiova.

Dar Anișoara. Cușmir nu este 
singura sportivă în care iși 
pun speranțe antrenorii de la 
C.S.M. Craiova. în grupele de 
performanță ale antrenorilor 
Gabriela Banciu, Iustinian Chi- 
rilă și Ion Moroiu (îndrumați 
de Nicoiae Mărășeseu — șeful 
comisiei metodice a clubului) 
figurează și alți componenți ai 
loturilor naționale, tineri care 
au și îmbrăcat tricourile repre
zentativei României sau care 
așteaptă momentul consacrării.

Din 
mane 
Costel 
Iulian 
mărat 
componenții lotului 
Tinerii Constantin Dună, Iliuță 
Matea și Petre Bușu sînt cei 
mai talentați componenți al 
secției, sportivi în care antre
norul craiovean își pune nă
dejde. Și în grupa de „libere" 
(antrenor Ion Avram) există 
cîțiva tineri cărora li se În
trevăd frumoase perspective! 
Costincl Fîr, Marian Vasilescu, 
Sorin Mare.

Din secția de călărie, Sergiu 
Pistorel este campionul anului 
trecut și component al lotului 
național. Alături de_el (tot la 
lot) se află Romulus 
Mircea Năstase și 
Sfintu.

Am amintit aici 
frumoasele realizări 
lui craiovean. Destule, totuși, 
pentru cei numai șase ani de 
la înființare ! Tocmai de aceea, 
așteptăm cu încredere să se 
Îndeplinească și marea dorință 
a președintelui Gelu Ștefă- 
nescu: „dună opt ani. o meda
lie olimpică !“

Mihai TRANCĂ

secția de lupte gneco-ro- 
(antrenor Petre Banciu), 
Boată, Grigore Tindeche, 
Mavlea (junior) s-au nu
de multe ori printre 

național.

Pașcovschl, 
Alexandru

ci te va din 
ale clubu-

Paul IOVAN Sportul|Pog.q3-o



Munca educativa în unitățile sportive

OLIMPIA BUCUREȘTI: PREOCUPĂRI, 
1NIIIATIVE §1 REZULTATE DEOSEBITE
Sportul, mijloc de educație, 

scoală a educației... Acest ma
jor comandament al întregii ac
tivități sportive constituie o 
preocupare de fiecare zi în im
portantele cluburi ale Capitalei. 
Faptele o demonstrează. Și fap
tele le-am constatat intr-un 
prelungit raid prin cîteva din
tre unitățile de performantă 
ale Bucureștiului. Startul... 
l-am luat la clubul Olimpia. De 
ce la Olimpia 1 Pentru că har
nicul club al Capitalei a reu
șit să ajungă pe locul trei al 
clasamentului marilor reușite 
sportive, după puternicele nu
clee ale performantei care sint 
Steaua Si Dinamo.

„Afirm cu toată convingerea, 
ne spunea prof. Aurel Dobincă, 
președintele Olimpiei, că tot 
eeea ce am realizat reprezintă 
roadele unei totale angajări a 
tuturor forțelor clubului nostru
— sportivi, tehnicieni, activiști
— in muncă, ale unei coeziuni 
morale deosebit de puternice. 
Si calea spre această angajare 
• reprezentat-o educația, in 
primul rind educația politico- 
ideologică, cea care a fixat, 
pentru fiecare, obiectivele ma
jore ale muncii sale. In desfă
șurarea acțiunii de educare in 
cadrul clubului nostru am por
nit de la educarea educatorilor. 
Tehnicienii, personalul tehnico- 
administrativ. conducerea clu
bului au participat la o vastă 
Si complexă acțiune de expu
neri pe teme educative predate 
la Cabinetul municipal de par
tid. Invățămintul politico-ideo
logic. care funcționează in ca
drul clubului, a fost axat — 
asa cum se indică. în mod ju
dicios in documentele de partid
— pe problemele legate direct 
de munca noastră. Subiecte ca 
desfășurarea activității in di
versele loturi, pregătirea mo
rală pentru marile întreceri in
ternaționale, despre viata de 
familie. rolul dc pedagog al 
antrenorului si altele au figu
rat în lecțiile pregătite de oa
meni competenti. In adunările 
de partid, multe dintre ele des
chise, s-au analizat cu toată 
răspunderea, în spirit critic și 
autocritic, o serie de aspecte 
ale muncii educative, s-au 
scrutat perspectivele îndeplini
rii obiectivelor de răspundere 
pe care si le-au asumat spor
tivii clubului nostru. O atenție 
cu totul specială am acordat 
dezbaterilor pe marginea Ple
narei lărgite a C.C. al P.C.R., 
strălucitei expuneri a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, in
sistând asupra aplicării con
crete, creatoare a învățăminte
lor. a concluziilor trase din 
prelucrarea documentelor ple
narei", a încheiat interlocuto
rul nostru.

„AVEM MAI MARE NEVOIE DE PĂRINȚI - PĂRINȚI,
J 7 7

A va

DECIT
Primim la redacție o lungă 

scrisoare din partea prof. Ioan 
Stan, din Constanța, referitoare 
la relațiile părinți-antrenori. 
Spicuim cîteva pasaje, impor
tante după părerea noastră, nu 
numai din respect pentru drep
tul la replică, ci și pentru că 
antrenorul constănțean de tenis 
ridică probleme deosebit de in-’ 
teresante. care nu privesc nu
mai cazul în discuție.

„In legătură cu articolul a- 
părut în ziarul „Sportul" la 
rubrica „Sportul si familia", 
■ub titlul „E clar, se impune 
si un antrenor adevărat", do
resc să fac cîteva aprecieri, din 
dorința de a stabili adevărul, 
eare după părerea mea nu tre
buie să stea undeva ne Ia mij
loc. Lucrez de mai bine de 10 
ani în tenis si experiența do
vedește necesitatea colaborării 
dintre elev-antrenor-familie- 
școală, colaborare necesa
ră și obligatorie in con
diție cerințelor tot mai 
mari pe care Ie implică sportul 
de performantă. Consider că in 
afirmarea copiilor in sport un 
rol foarte important il are cli
matul familial atit de necesar 
echilibrului psihic al copiilor, pe 
fondul căruia le putem trans
mite bagajul de cunoștințe teo
retice si practice necesare.

Am un mare respect pentru 
părinții care, prin grija cu care 
urmăresc participarea copiilor 
lor Ia antrenamente și evoluția 
în concursuri, care colaborează 
strîns cu antrenorul și școala, 
oferă copiilor lor posibilitatea

Un domeniu de mare impor
tantă în activitatea educativă 
de la clubul Olimpia il consti
tuie munca. în această direcție, 
cu sportivii. în toate secțiile se 
urmărește cu insistentă efec
tuarea — in paralel cu instrui
rea — unei educații complexe 
vizînd în primul rind compor
tarea la un înalt nivel în între
cerile internaționale., atitudinea 
conștientă și conștiincioasă în 
pregătire, preocuparea pentru 
îndeplinirea obligațiilor prol'e- 
sional-școlare. pentru o viată 
de familie exemplară etc. In 
cadrul acestei largi campanii 
educative se înscrie și declan
șarea unor acțiuni de muncă 
patriotică, în cadrul clubu
lui. Sportivii au efectuat, 
de pildă, 20% din între
gul volum și valoare a lu
crărilor de îmbunătățire si în
treținere la bazele sportive. 
Reușite deosebite s-au înregis
trat la baza din șoseaua Iancu- 
lui. In fruntea acțiunilor s-au 
aflat halterofilii. popicarii și 
cicliștii, iar pe lista evidențiați- 
lor îi găsim ne halterofilul 
Dragomir Cioroslan și pe popi
carul Marin Grigore (din echi
pa care a cucerit de curind 
titlul mondial). Antrenorii n-au 
rămas în urmă. Ferdinand Po
pescu (popice). Mihai Constan- 
tinescu (haltere). Marin Nicu- 
lescu și Vasile Sălăjan (ciclism) 
au reprezentat exemple de mo
bilizare și de muncă. O con
tribuție importantă au avut-o 
tehnicienii, personalul tehnico- 
administrativ. sportivii de la 
Olimpia în amenajarea grădi
nii de legume si zarzavaturi de 
la Tunari. Secțiile au primit 
porțiuni din întreg terenul a- 
fectat clubului si. astfel. s-a 
declanșat o veritabilă întrecere 
în materie de legumicultură 
între boxeri, canotori, judoka, 
popicari, halterofili. N-ar tre
bui să omitem, dacă vrem să 
îmbrățișăm întregul aspect al 
preocupărilor pentru educație, 
pentru instruire ale celor de la 
Olimpia, grija pentru neînceta
ta îmbunătățire a pregătirii 
școlare a sportivilor, marca 
majoritate a componenților clu
bului fiind elevi.

In realizarea tuturor acțiuni
lor trebuie subliniat aportul 
substanțial, hotărîtor. al orga
nizației de partid a clubului O- 
jimpia (secretar : Gh. Artim) 
care a .stimulat. a inițiat, a 
condus toate acțiunile educati
ve— bogate și eficiente — din 
marea unitate sportivă bucu- 
reșteană decisă să joace, in 
continuare, rolul fruntaș pe 
care il are în ansamblul spor
tului de performanță. Și chiar 
să-si consolideze frumoasa po
ziție de astăzi...

Eftimie IONESCU

DE PĂRINȚI-AN’ 
de a îmbina în mod util activi
tatea sportivă cu învățătura și, 
implicit, de a obține rezultate 
bune in ramura de sport pre
ferată. Dar nu pot fi de acord 
cu acei părinți care pentru gre
șeli minore își „pedepsesc" 
copiii, interzicindu-Ie participa
rea la antrenamente și con
cursuri.

O altă categorie este a părinți
lor care se trezesc peste noapte 
antrenori, organizind cu copiii

Pe urmele materialelor publicate
\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
așa numite antrenamente „se
crete" și făcind astfel un dc- 
serviciu atit copiilor, cit și an
trenorului respectiv.

Din această categoric de pă
rinți provin cei care vociferea
ză pe marginea terenului, co
mentează zgomotos deciziile 
arbitrilor. își ceartă copiii sau 
pur si simplu ii bat. dînd naș
tere Ia scene ne care nu tre
buie să Ie vedem pe un teren 
de tenis, de sport in genere... 
Eroul din articolul publicat 
este autorul unor asemenea acte 
reprobabile pe terenul de sport. 
„Tatăl antrenor", subinginerul 
Sîrbu, recurge Ia „metode" 
inadmisibile pentru un părinte. 
El o bate pe Cleopatra, fiica 
sa, pe teren, o trage de păr, 
pentru un meci de mică impor
tantă pe care il pierde...

Nu credeți că avem mai mare 
nevoie, noi. antrenorii, de pă*

DINCOLO DE. . . . FINIȘ*...
...Era prin anul 1966. Ingine

rul Dumitru Telescu, de la 
Universitatea Brașov, catedra 
de automobile și motoare, cu
noscut în tot orașul pentru 
dragostea pe care o purta 
kartingului („Ce poate fi mai 
frumos decît să dezvălui co
piilor tainele conducerii cu 
ajutorul micuțului vehicul cu 
m:>tor, volan și patru roți ?“, 
se confesa el celor ce căutau 
rădăcina pasiunii sale), făcea 
una din obișnuitele selecții în 
școli generale. Unul din cei 
aleși, un elev de 11 ani, bru- 
nețel, subțire ca un șnur, se 
numea Gheorghe Urdea și... 
„De el îmi place cel mai 
mult, a spus inginerul. Parcă 
„s-a lipit" de mica mașină alt
fel decît ceilalți".

...Copilul ales confirmă. Are 
un interes deosebit pentru mo
toare, o ușurință in conducere 
cu totul remarcabilă. Antreno
rul Dumitru Telescu investeș
te în el tot ceea ce se poate. 
Căldură sufletească, in primul 
rind, „ca de părinte", cum 
spun toți, apoi multe cunoș
tințe mecanice și de condu
cere, el fiind și automobilist 
de performanță. Elevul Gh. 
Urdea se dovedește un „aluat

ti.r *- -

bun“ și — mal întâi ca echi
pier al Casei pionierilor din 
localitate, apoi la C.S.U. Bra
șov — cîștlgă consecutiv... 9 
titluri de camplsn republican 
la karting, primind, deși foar
te tînăr, titlul de maestru al 
sportului ;

...Prin 1974, Gheorghe Urdea-
— acum de aproape 20 de ant
— se gindește, firește, să con
ducă o mașină adevărată, să 
înlocuiască kartul cu o Dacia 
1300, de pildă. și talentul său 
ti dă dreptul la asemenea vi
suri. Din nou inginerul Teles
cu este alături de el : „Al să 
alergi în campionatul republl- 
can“. Și pentru că tlnărul nu 
înțelege nimic, ii dă o veste 
cu totul neașteptată : „știu 
că n-ai mașină dar am eu. Ne 
punem pe lucru zi șl noapte 
amîndoi, □ punem la punct și 
alergi pe ea“ !.

Tinirul confirmă din nou. 
In numai clțiva ani, cucerește 
cîteva titluri de campion la 
automobilism, preferind ra- 
liurile.

.....Ce mal face Urdea 7" — 
ti întrebam in perioada aceea 
pe inginerul Telescu. „Bine cu 
sportul, ne-a răspuns. Acum 
mă ocup de el ca om. Vreau 
să-1 știu la casa lui". Și a 
reușit. Azi Urdea este căsăto
rit, are două fetițe.

I-am revăzut, pe inginerul 
Telescu și pe automobilistul 
Urdea (acum de 27 de ani) la 
sosirea din „Raliul Dunării — 
Dacia" desfășurat In ultima 
parte a lunii trecute in județul 
Tulcea. Se îmbrățișau și, a- 
mindoi, aveau lacrimi în ochi. 
D. Telescu fusese in acest ra
liu (alături de S. Iancovici) 
antrenorul lotului național, iar 
echipajul Urdea — Banca de 
la I. A. Dacia Pitești abia so
sise, fiind cuplul românesc 
cel mai bine clasat în această 
competiție internațională unde 
participaseră automobiliști din 
9 țări. Lacrimi care consfin
țeau o prietenie model, o reu
șită pentru care merite deose
bite revin ți educatorului ți 
elevului său.

Modesto FERRARINl

rinti-părinti, decit de părinți- antrenori 7“
în continuare, prof. I. Stan, 

ultimul antrenor al fetei, rela
tează pe larg că fata s-a pre
gătit din toamna anului 1980 
pină în cea a anului 1981 sub 
îndrumarea sa la C.S.Ș. nr. 2 
Constanta, cu 5—6 antrenamen
te pe săptămînă. ca și cu nu
meroase antrenamente de indi
vidualizare, ceea ce explică in 
cea mai mare parte progresele 
realizate de Cleopatra pină Ia 
un moment dat. Se recunoaște 
că Cleopatra Sîrbu a cîștigat 
sub aspect tehnic din ceea ce 
exersează cu tatăl său, „lucrind 
cîte 5—6 ore zilnic, indiferent 
de condițiile atmosferice..." Aici 
intrăm in dezacord eu cores
pondentul nostru. în timp ce 
dumnealui consideră aceasta 
drept ceva rău. noi. văzînd-o 
be Cleopatra, siretem de părere 
că un asemenea regim de pre
gătire (mai puțin „starea de 
avansată agitație, de plinset și 
ceartă" reclamată pe bună 
dreptate de prof. Stan) ajută 
la călire. nu strică...

în încheierea scrisorii, prof. 
Ioan Stan își exprimă părerea 
că ambițiosul tată își va reali
za visul de a face din fata sa 
o jucătoare fruntașă incredin- 
tînd-o secției de tenis a C.S.Ș. 
nr. 2 Constanta, care dispune 
de cadrul organizatoric, tehnic 
si material necesar.

Idee la care subscriem, fi
rește. ca si în articolul care a 
stârnit discuția.

M. C.

învățarea și practicarea înot

| IA BAHNE Șl ȘTRANDURI, „TEMPERA
I 
I 
i
I
I

s n miez de vară este firesc ca cen- 
J trul activităților sportive și de a- 

grement să se deplaseze către ba- 
linele de înot, către ștranduri. Este firesc, 
deci, ca atit tinerii care aspiră la per- 

â formanțe in notație cit și foarte nume- 
roșii amatori de recreare și reconfor- 

r? tare în spațiul răcoros ol bazinelor să 
semneze o prezență permanentă în a- 
ceste locuri. Este și motivul pentru care

in pragul lunii lui Cuptor reporte 
respondenții noștri au fost și ei

la sfirșit de săptămină in jurul 
multe bazine și ștranduri din ța

Inițiative și „recorduri" constănțene
IEra duminică, era cald și bi

ne, iar pe terenurile și în sala 
de sport de la Casa. pionierilor 

Iși șoimilor patriei din Constan
ța se desfășura, ca în fiecare 
duminică, o bogată activitate.

IPe terenul de fotbal jucau do
uă echipe de... foști pionieri, 
în cadrul campionatului școlar, 
pe terenurile de tenis nu era

Iniei un loc liber, pe „aero
drom" zumzăia de zor un aero- 
model captiv, mînuit cu dibă-

< cie de pionieri, iar în sala de 
g sport se juca mini-baschet.
■ Pretutindeni joaca celor mici 
Iera îndrumată de profesori-an- 

trenori, chiar dacă aceștia nu 
se arătau în prim-plan, lăsînd 
elevilor lor Inițiativa, mai exact

Ispus, posibilitatea de a arăta 
ce au învățat

Una dintre cele mai animate 
Iarii de sport era însă bazinul 

de înot acoperit. Cîțiva profe
sori iși dirijau cu voce tare 

I elevii aflați pe „culoare" și
dacă un novice ar fi înțeles cu 
greu cine și cui se adresează, 
pentru un avizat era clar că 

I fiecare copil se afla pe „lun
gimea de undă" a profesorului 
său, de vreme ce se oprea sau

I pornea la comandă.
Profesorul Adrian Velicu, di

rectorul Casei pionierilor și

I 
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
!
I 
i 
I
I
I 
I

Lâ o școală — 3000 de „delfini", 
la alta — 6 ani de... vacantă I

Secvență de la cursurile de inițiere in înot organizate la ba- 
zinul de la Școala generală nr. 190 : viitori „delfini" de la uni
tățile de învățămînt învecinate (111, 129, 189, 194) se pregătesc, 

mai intii, pe uscat, sub îndrumarea prof. Maria Voiculescu.
Foto : Dragoș NEAGU

în plină vacanță de vară, ac
tivitatea de inițiere în înot, de 
formare a noi și noi... delfini 
din rîndul copiilor și elevilor 
este la ordinea zilei 1 Cele vă
zute la Școala generală nr. 190, 
din sectorul 4 al Capitalei, 
ne-au edificat pe deplin. Un 
bazin de 25 x 14 m aparfinind 
sus-amintitei unități de învătă- 
mint este pus Ia dispoziția ele
vilor din toate școlile sectoru
lui. De la 16 iunie, din chiar 
prima zi de vacanță, elevii 
dornici să învețe înotul sint 
prezenți la bazinul de la „ge
nerală 190", în serii de cîte 
300—500. Intr-un interval de 
două săptămîni copiii reușesc 
să deprindă tainele plutirii în 
apă. Deocamdată au făcut acest 
lucru elevii școlii-gazdă. De la 1 
pînă la 15 iulie, este rîndul 
altor și altor elevi să urmeze 
cursurile de inițiere. Și așa, pe 
rind, pînă Ia 1 septembrie, cir
ca 3 000 de elevi din sectorul 4 
vor căpăta brevetul de înotător.

Este o inițiativă frumoasă, 
care aparține colectivului Șco
lii generale nr. 190 (director — 
prof. Lucian Raica ; responsabil 
al catedrei de educație fizică — 
prof. Gheorghe Teșu), un exem
plu lăudabil de colaborare cu 
colectivele celorlalte școli din 
sector. „Generala 190", care are 
profil de atletism (aici ființea
ză și un club școlar de specia
litate). iată, face pentru inot 
mult mai mult decit alte uni
tăți de învătămint ! 

&

șoimilor patriei, ne-a vorbit cu 
pasiune despre o acțiune patri
otică inițiată de organizația ju
dețeană a pionierilor, în legă
tură cu inițierea la înot. în 
plină desfășurare, această ac
țiune a cuprins deja 10—12 000 
de copii care au învățat să 
înoate aci, sub îndrumarea pro
fesorilor de specialitate.

„Anul acesta — ne spunea 
directorul „Casei" — am conve
nit ca pe timpul vacantei de 
vară tot» profesorii de educație 
fizică cu specializarea natațic 
să... semneze condica la bazin. 
In anul 1982 vor beneficia de 
această acțiune circa 6 000 de 
copii, dc la «șoimii» din grădi
nițe și pină Ia elevii claselor a 
IV -a din școlile generale. Du
minica vor putea veni și alți 
copii. Vom asigura asistență 
non-stop".

Am aflat de la prof. Velicu 
că în timpul anului școlar orele 
de educație fizică la clasele 
I—IV s-au desfășurat la bazin 
și acest sistem va fi păstrat 
și în viitorul an școlar.

Iată, intr-adevăr, un mod în
țelept de a înțelege rosturile 
activității sportive de masă și 
ale unei asemenea instituții.

Mircea COSTEA
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cestui ins 
prins nin 
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In contrast cu cele întâlnite 
la această școală din sudul 
Bucureștiului, în alta, aflată în 
Nord-Estul Capitalei. în cartie
rul Floreasca (Liceul „C.A. Ro- 
setti"), preocuparea pentru pu
nerea în valoare a propriului 
bazin a rămas, și în vara anu
lui 1982. în stadiul de... proiect. 
Nu este, desigur, o noutate. 
Anul trecut, am mai sesizat a- 
ceastă situație în care un bazin 
de dimensiuni olimpice se află 
pur și simplu în paragină. Fi
surat acum citiva ani, acesta 
n-a mai fost, de atunci, redat 
în folosință, în pofida repeta
telor apeluri ale copiilor din 
cartier, ale elevilor liceului, ale 
comitetului de părinți și colec
tivului cadrelor didactice, ale 
prof. Emil Stoica, directorul a- 
cestei unități de învătămint. 
Dacă ar fi fost vorba doar de 
mici corective, nu încape nfci 
o îndoială că inimosul colectiv 
de aici (care și-a amenajat un 
spațiu bituminat pentru jocuri 
sportive și tenis, iar acum cu 
concursul Trustului de cons
trucții montaj și utilaj chimic, 
repun In drepturi terenul de 
fotbal și pista de atletism) 
le-ar fi realizat, fără a mai a- 
pela Ia ajutoare. Dar, lucrarea 
necesită intervenția unor spe
cialiști, pentru a nu face un 
lucru de mîntuială, ci un lucru 
de durată. Cel mai în măsură 
să vină în sprijinul celor de la 
Liceul „C. A. Rosetti" era Ins
pectoratul școlar al sectorului 2.

Agloi
Odată 
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ui, un obiectiv prioritar în sezonul estival

IA RIDICATADAR Șl COTE SCĂZUTE DE ACTIVITATE TRIMESTRU... SPORTIV!
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observe felul in care se desfășoară acti- 
i vitățile, in ce condiții sint primiți acolo 

amatorii de inot, tineri și virstnici, ce pre
ocupări există pentru asigurarea unui 
flux continuu al activității centrelor de 
inițiere, a celorlalte condiții pentru rea
lizarea unui agrement la nivelul exigen
țelor. Citeva aspecte surprinse cu acest 
prilej le consemnăm in rindurile care ur
mează.

un grup organizat, prin stră
daniile profesorilor. Am întâl
nit doar un grup de handba- 
liști (Voința) și unul de pati
natori de viteză (C.S.M.) care 
și-au completat aici antrena
mentul. Deci, nu poate fi vor
ba de activitate organizată. In 
schimb, la bazinul acoperit 
..Olimpia" au început încă de 
la 21 iunie centrele de inițiere 
organizate de C.S.M., pentru

copii între 6 și 15 ani. Sînt 
programate patru serii. Zilnic 
câte trei-patru profesori. între 
care remarcăm pe N. Dem- 
bîschi, V. Mureșan, Draga Sa- 
vu, I. Miclăuș și alții vin pe 
rînd să țină lecții de inițiere. 
Dealtfel, In această 
bazinul 
poziția centrului de inițiere.

perioadă
se află numai, la dis-
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i
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(ducerea a- 
i-a între- 
fircsc 7 în

IONESCU — coresp. I

apte pionierești

i 
r
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după 
dipe, se 
neputincios 

înecul fiind 
Nimeni 

și nimeni 
nu 

să sară 
a-l salva,

salvată
ponenți ai echipei 
școlii generale din 

reprezen- 
județului 
(antrenor 
Mincson), 
locul doi: 

PORTIK 
in clasa- 

golgeterilor 
’ fi

puteau, oare, găsi soluții pen
tru a fi redat în circuit acest 
bazin de inot ?

Tiberiu STAMA

viată a fost
bazinului șl, 
citeva 
zbătea 
cu apa, 
iminent. 
din jur 
de pe margine 
cuteza 
pentru 
deși pe margine se 
aflau mulți. Și 
mal mici fi mai 
mari. Zarva a atras 
atenția micilor
handbaliști partici- 
panți la „Cupa Pio
nierul", dintre care 
unii se aflau in 
pauză. Trei dintre 
ei n-au stat pe gin- 
duri, au sărit tn ba
zin, au dispărut sub 
apă și curlnd l-au 
scos pe băiat. L-au 
adus in grabă pe 
mal, i-au scos cu 
pricepere apa din 
plămini și i-au făcut 
respirația artificială... 
A sosit și mașina 
salvării, dar n-a mai 
fost nevoie de altă 
intervenție. V. Che- 
laru era salvat. Ci
ne au fost cei trei 
salixitort ? Doi com-

Remefea, 
tonta 
Harghita 
prof. B. 
clasată pe 
GYULsA 
(locul doi 
mentul 
fazei de ''zonă) 
ENDRE LATZKO și 
un component, DAN 
CREȚU, al echipei 
Școlii generale nr. 
16 din Bacău (clasa
tă pe primul loc și 
antrenată de prof. 
P. Curelaru).

Gestul celor trei 
pionieri sportivi a 
impresionat pe toți 
cei de față, dar ei, 
pionierii, și-au pri
vit cu modestie fap
ta : „Trebuia să-i 
venim în ajutor 1 E 
șl el copil ca și noi, 
p :>ate tot pionier. 
In altă situație, da
că ar fi fost nevoie 
de ajutorul său și 
putea să-1 dea, el 
ar fi procedat la fel. 
Așa-i normal, spor
tiv, pionieresc".

Mihai FLOREA, coresp.

N.R. : Ginduri și fapte demne de purta* 
torii cravatelor roșii cu tricolor. Bravo, bă
ieți I Bravo, educatori I Dar nu fi organi
zatorilor care trebuie 
multa responsabilitate 
la bazinele de înot.

Zile caniculare... Zilnic, sute 
și sute de vizitatori pe plaja 
și la bazinele fiecărui 
Așa cum se înitimplă. 
xemplu. 
sportivă 
lacul Tei din. Capitală, 
gă reconfortantul 
pe lingă „bronzul" 
sănătate, 
caută — 
mare — 
țias 
sit) 
tru

la frumoasa 
studențească

ștrand, 
de e- 

bază 
de la 

Pe lîn- 
agrement, 

dătător de 
ștrandului 
tot mai

, oaspeții
■ în număr
...un loc cît mai spa- 

(da<r ce greu este de gă- 
pe întinderea de apă pen- 
a-și răcori trupurile în

mai diverse forme de 
practicare a înotului. Sînt 
copii care învață cum să nu 
se mai teamă de apă. tineri 
sau vîrstnici care încă mai 
înoată... cu picioarele la fund, 
uitîndiu-se parcă cu jenă îm
prejur. dar oei mai mulți — 
băieți și fete — fac adevărate 
demonstrații de cunoaștere a 
tuturor stilurilor și, mai ales- 
de spectaculoase... scufundări 
atit de aplaudate de specta
torii care își așteaptă rândul. 
Așadar, înotul pentru toți.
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sâ vegheze cu mai 
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cu zgură roșie, un cabinet 
medical și un bufet cu răcori
toare și dulciuri. în aceste 
zile se montează și stația de 
amplificare, studiindu-se toto
dată posibilitatea începerii u- 
nui curs de inițiere în înot 
De remarcat că în imediata 
vecinătate a ștrandului a 
prins contur (s-a ridicat deja 
gardul împrejmuitor) noua ba
ză sportivă a constructorilor 
de autocamioane (cuprinși In 
activitatea sportivă a clubului 
Steagul roșu) care va cuprin
de două terenuri de fotbal re
gulamentare, unul din ele a- 
vînd și pistă de atletism, te
renuri de volei, handbal, bas
chet și tenis de cîmp, precum 
și vestiare pentru un aflux de 
200 de sportivi 
motiv 
zentă 
viitor.
creare 
rilor.

pe oră. Un 
în plus pentru o pre- 
și mai numeroasă. în 
în acest colț de ro
și practicare a sportu-

Carol GRUIA, coresp.

persoane la ștrandul 
inițierea ?

bată zilnic, vestiarele sînt re
parate, există solarii. Dumi
nica, aici își pot petrece tim
pul liber circa 2 000 de per
soane. Firește, fiind vacanță 
vin foarte mulți elevi, singuri 
sau cu părinții lor, dar nici

u Si- 
el al 
it In 
ii la 
oarte 
rator 
him-

■ relatări de pe 
e inot desprin- 

această oră 
se prezintă in 
ilitate, că ina- 
1 luate măsuri 
'ități corespun- 
>r programe a- 
iazinelor exis- 
rului lor față 
ii pentru buna 
re aceste baze 
l-stop, îmbinîn- 
intrenamentelor 

cel rezervat 
s ca un nu-

Pentru unii dintre elevi continuă, în aceste zile, 
ȘCOLII (tuturor, deplin succes !). Pentru mulți insă 
mare își oferă din plin bucuriile. Ca întotdeauna, pentru ei ... 
fost organizate tabere, cluburi de vacanță, în programul căror, 
acțiunile sportive și de agrement ocupă un loc însemnat. De ase 
menea, această perioadă este rezervată unor atractive competiții 
1_ diferite nivele. Desprindem, pentru astăzi, de pe agenda

emoții!» 
vacanț 

i ai

la diferite 
canței :

nivele. Desprindem,

IERARHIZARE A 
GENERALE LA 

Desfășurată

va-

Un bazin cu program non-stop
Brăila se mândrește cu una 

dintre cele mai frumoase baze 
de natație : un bazin acoperit 
de 25 m. un bazin descoperit 
de 50 m și altul tot descope
rit pentru sărituri. După ce a 
fost folosit toată iarna, bazi
nul acoperit a fost scos din 
funcțiune la 16 aprilie pentru 
reparații. O lună mai tirziu 
bazinul descoperit de 50 m și-o 
început activitatea și va func
ționa toată vara. Aici sînt pro
gramate pregătirile sportivilor 
de performanță din grupele 
Școlii generale nr, 30 (cu pro
fil de înot) de care se ocupă 
cinci antrenori (profesorii V. 
Stoîcescu, I. Ionescu, L. Teo
dora, Gabriela Stoîcescu și 
Viorica Predeseu). Programul 
celor șapte grupe se desfășoa-

ră luni. marți, joi și vineri 
între orele 8—13 și 17—19. iar 
miercuri și sîmbătă între ore
le 8—13. Alături de performan
ță, funcționează și patru gru
pe de inițiere cuprinzînd 80 
de copii, alte trei fiind acum 
în formare. Acțiunea de ini
țiere se va desfășura pînă la 
15 septembrie și de aceasta se 
ocupă tot profesorii de la gru
pele de performanță, zilnic în
tre orele 13 și 17. Sîmbătă du- 
pă-amiază și duminica bazinul 
este la dispoziția publicului. 
Prin urmare. un program 
non-stop, bine alcătuit. îmbi
nând performanța cu inițierea 
și agrementul. In timpul rai
dului. la bazinul de sărituri 
erau programate concursuri.

N. COSTIN — coresp.

lipsuri
140 de copii. Bazinul descope
rit de la Dunărea are program 
zilnic între orele 8—11 și 17— 
19, cu excepția zilelor de 
sîmbătă după-amiază și du
minică toată ziua, când se 
află la dispoziția publicului. 
La sfirșitul săptămînii trecute, 
cînd le-am vizitat, am consta
tat o frecvență corespunzătoa
re a copiilor la antrenamente, 
dar și o serie de lipsuri pri
vind condițiile în care func
ționează ambele bazine în ac
tivitate (apa din cel descope
rit are temperatură fluctuan
tă, afectând deci procesul de 
instruire, iar bazinul acoperit 
trebuie să intre în reparație 
la 1 iulie). De asemenea, se 
simte nevoia creșterii nu
mărului de instructori la gru
pele de inițiere.

T. SIRIOPOL — coresp.

Numai două din trei. Și cu...
La Galați există trei bazine 

dintre care două acoperite : 
la Baia comunală și la Liceul 
„Vasile Alecsandri", iar unul 
descoperit la Complexul spor
tiv Dunărea. Dintre acestea, 
funcționează numai două, cel 
de la Liceul V. Alecsandri 
(ideal pentru inițiere) funcțio
nează doar iama și numai 
pentru agrement. Grosul acti
vității se desfășoară la bazinul 
de la Baia comunală (unde se 
pregătesc și sportivii de la 
C.S.S. 3 al Liceului de filolo- 
gie-istorie, care are profil de 
gimnastică și înot). Zilnic între 
orele 8 și 12 și 15,30—19 șapte 
profesori și antrenori (șeful 
colectivului fiind prof. Mircea 
Drăguș) lucrează cu cite două 
grupe, cuprinzînd atît începă
tori cut și avansați și sportivi 
de performanță. în total peste

măr mare de iubitori ai înotului să bene
ficieze zilnic de binefacerile sportului, să-și 
petreacă timpul liber in mod util sănătății, 
să se deconecteze zilnic, dacă ne gindim 
mai ales la tineretul școlar aflat in va
canță, dar mai ales la sfirșitul săptămînii 
cind toți oamenii muncii se îndreaptă in 
timpul liber cu precădere spre ștranduri. 
Trebuie remarcată, de asemenea, preocu
parea gospodarilor acestor baze și a orga
nelor sportive locale de a înființa centre 
de inițiere în inot, apelind la specialiști, la 
antrenori și profesori care, pe lingă obli
gațiile de pregătire a grupelor de perfor
manță, stau cu lăudabilă bunăvoință- ia 
dispoziția celor ce vor să învețe înotul.

Din păcate, pe alocuri am intilnit și si
tuații mai puțin dorite, constînd în lipsă 
de preocupare pentru punerea in funcțiu
ne a unor bazine în care s-au făcut in
vestiții apreciabile, în întîrzierea remedieri
lor necesare la început de sezon, în negli
jente privind asigurarea altor activități 
sportive de agrement în jurul bazinelor, în 
neînfiintarea unor centre de inițiere indis
pensabile. Situații care necesită, firește, 
urgente măsuri de remediere, astfel incit 
toate bazinele existente să funcționeze în 
acest sezon atit de călduros la parametri 
superiori, spre satisfacția numeroșilor orna- 
teri ai recreării în compania înotului.
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| NOUA 
ȘCOLILOR 
GIMNASTICĂ...
la Cimpia Turzii — într-o or
ganizare excelentă, în Sala 
A.S. Industria sîrmii, arhipli
nă la cele trei reuniuni —, 
întrecerea s-a bucurat de Par
ticiparea a 9 echipe Ia fete și 
a 12 formații la băieți. La fete 
a cîștigat Școala generală 6 
Vasile Alecsandri Iași (prof. 
Constantin Radu), cu 64,95 p, 
urmată de : Șc. gen. Mihai 
Eminescu Cluj-Napoca 64,25 și 
Șc. gen. 11 Galați 62,85, La 
exercițiile individuale la sol, 
pe primele locuri s-au situat 
Ioana Darvai (Șc. gen. M. E- 
minescu Cluj-Napoca) 9,50, Li
liana lovu (Șc. gen. 6 Vasile 
Alecsandri Iași) 9,40, Teodora 
Tănase (Șc. gen. 6 Vasile A- 
lecsandri Iași) 9,30. S-au alcă
tuit și alte două clasamente, 
la ansamblu 1 și, respectiv, 2. 
in ambele în frunte situin- 
du-se echipa Școlii generale 6 
Vasile Alecsandri Iași. La bă
ieți, a cîștigat echipa Școlii 
generale 11 Pitești (prof. Teo
dor Gîda), cu 87,95. In conti
nuare : Șc. gen. 24 București 
87,10 și Lie. filologie-istoric 
Sfintu Gheorghe 87,10. La in
dividual, exerciții sol : Arlur 
Levente Szabo (Lie. filologie- 
istorie Sf. Gheorghe) 9,10, Ro
bert Tamaș Wagner (Lie. filo- 
logie-istorie Sfintu Gheorghe) 
9,00, Sebastian Csereji (Șc. 
gen. 1 Cimpia Turzi) 9,00. La 
ansamblu, primul loc a fost 
ocupat de echipa Șc. gen. 24 
București, iar la sărituri 
aceea a Șc. gen. 11 Pitești.

...ȘI LA ATLETISM. Com
petiția atletică rezervată șco
lilor generale a avut loc pc 
stadionul „23 August" din 
Focșani, într-o bună organi
zare. Au luat parte cite 13 e- 
chipe atit la fete cît și la bă
ieți, formate din cite șase 
concurenți, care s-au întrecut 
la 60 m, săritura în lungime, 
aruncarea mingii de oină, 
500 m (fete), respectiv 800 m 
băieți. Clasamente pe echipe — 
fete : Șc. gen. 7 Suceava 
(prof. Nicolae Senic) 1818 p,

de

Șc
Ș<

Șc. gen. 1 Focșani 1786 și 
gen. .190 Buc. 1763, băieți : , 
190 București (prof. Gheorgb 
Tcșu) 1540. Șc. gen. 8 Tirgi 
Jiu 1512 și Șc. gen. 1 Negreșt 
1432. La individual-fete : O 
linipia Constantca (Șc. gen. I 
Piatra Neamț) 422, Gabriel: 
Fenchea (Șc. gen. 20 Buc.) 407 
Cristina Ungureanu (Șc. gen 
7 Suceava) 399 ; băieți : Atil: 
Jaraba (Șc. gen. Salon ta) 360 
Teodor Stanciu (Șc. gen. 21 
Bacău) 359, Sabin Bănicii 
(Șc. gen. 8 Tîrgu Jiu) 338.

FAZELE DE ZONA AL1 
CAMPIONATULUI ȘCOLILOJ 
GENERALE LA FOTBAL ac 
avut loc în județele Iași. Ba
cău, Constanța, Argeș, Mehe
dinți, Maramureș, Mureș și în 
municipiul București. ~ 
mai bune echipe s-au 
pentru finala de la 
Neamț (22—25 iulie). Și 
trecerea handbalistică 
cu „Cupa Pionierul" se 
finalistele de la Baia 
(28—31 iulie), în urma 
găzduite de județele Suceava, 
Vaslui. Călărași, Prahova, Dolj, 
Timiș, Cluj și Sibiu.

Cele 
clasat 
Piatra 
în îr>- 
dotată 
cunosc 

Mare 
zonelor

ÎN JUDEȚUL BUZĂU, în 
majoritatea școlilor funcțio
nează tabere de muncă pa
triotică. In programul zilnic 
sînt incluse două ore de acti
vități sportive, jocurile agrea
te cu prioritate fiind hand
balul. voleiul, tenisul de ma
să și fotbalul. Se remarcă șco
lile din localitățile Merei, 
Smecni. Ziduri, Cernățel etc..

Astăzi, la sediul C.J.E.F.S. 
Buzău are loc concursul de 
șah pe echipe al liceelor. Ia 
nivel județean.

223 DE INVITAȚII PENTRU 
ELEVII VASLUIULUI în tot 
atitea cluburi dc vacanță. Du
pă cum aflăm de la C.J.O.P;;, 
se evidențiază, printr-un bo
gat program al activităților 
sportive, cluburile de la școli
le generale 3 Vaslui, 5 Huși, 8 
Bîrlad, din comunele Vultu
rești, Codăiești. Pogana, Ivă- 
nești, Crețești și Murgcni.

Mișcarea in aer liber, practicarea sporturilor preferate se nu
mără — firește — printre marile bucurii ale vacanței ! |

Foto : Ion MIHAICA j

La Focșani
PROGRAMUL

PE CERCURI
Cum ne apropiem de vechiul 

și prestigiosul așezămint de cul
tură locșenean — Liceul 
xaindi’u Ioan Cuza" — ne 
plină larma binecunoscută 
piilor de pe terenurile de 
Pentru o parte din elevi 
cep ut al patrulea... trimestru — 
de recreare, de odihnă activă. 
Ș'i iunde-i mai plăcută aceasta, 
decît pe arenele de întrecere ? 
Profesorul Marian Popcscu, en
tuziast ca un elev mai mare, e 
bucuros de vizită, 
zestre sportivă 
re parte 
cu copiii" 
mîndrie. Și 
renurile de 
mîndouă („Am luat, de curîrid, 
locul II în finala pe țară a „Cu
pei U.T.C." din „Daciadă"), te
renurile de handbal, proaspăt 
marcate. Vedem: apoi, noul te
ren de tenis de cîmp, culoarele 
de alergări (80 m), groapa de 
sărituri...

Este o căldură toridă, doar 
ușoare adieri de vîiht poartă prin 
aer mireasma teilor imenși care 
înconjoară școala, iar copiii sînt 
în întreceri : cu arbitri, cu foi 
de concurs in toată regula.

„Ale- 
ÎXiUm- 
a co- 
sport. 
a în-

„Să vedeți ce 
avem, în i 

realizată cu
— ne spune 
ne conduce la 
baschet, ocupate

ma- 
ei, 
cu 
te-

: a-

CLUBULUI
DISCIPLINARE

„Aș,a i-am obișnuit, să se orga- 
nâzeze singuri, dar vorba aceea, 
„oficial". Pc timpul vacanței 
programul clubului este organi
zat pc cercuri disciplinare".

Președintele asociației sportive, 
elevul Valeriu Lescânschi, clasa 
a X-a, baschetbalist (1,95 m la1 
18 ani) are o evidență bine pusă 
la puinct a prezenței pe teren a 
preșcdiaiților de comisii : Sorin 
Anastasiu — la baschet, Lauren - 
țiu Mânu — la handbal, Lucian 
Cercel — la atletism și lista ar 
putea continua. Aflăm că liceul 
are și o splendidă sală de sport. 
Și ne convingem că-i așa. „Dar 
cine preferă sala pe un timp așa 
de frumos ? Viața Clubului dc 
vacanță este afară, în aer liber" 
— adaugă prof. Marian —

O parte din elevii 
„Al. I. Cuza" aflați în 
au plecat în tabere, în 
la munte și la mare, __ _____
mai mulți își petrec timpul libeir 
aici, șl... îi așteaptă și pe aceia 
care trăiesc încă emoțiile exa
menelor de treaptă. Sîntem abia 
la început de iulie ..

Viorel TONCEANU

Popescu. 
dC la 

vacanță 
excursii, 
dar cei



„Radiografia" echipelor

F. C. OLT, REVELAȚIA CAMPIONATULUI, 
A RATAT LA GOLAVERAJ „CUPA UEF. A.

Doi dintre alacanții echipei oltene, State ji Prepeliță (tricouri 
deschise), surprinși, pe stadionul din Scornicești, asaltind poar
ta constănfeană Foto : Ion MIHAICA

Despre F. C. Olt s-a spus și 
s-a scris că reprezintă revela
ția ediției recent încheiate. A- 
Hrmația este susținută, firește, 
de acest spectaculos loc 4 ob
ținut de echipa din Scornicești, 
ia egalitate de puncte cu ocu
panta locului 3 (Corvinul). A- 
Krmație bazată și pe jocul e- 
chipei, în vizibilă ascensiune 
calitativă. Revelație reprezintă 
și faptul că. la trei ani de Ia 
debutul pe prima scenă, F. C. 
Olt va juca într-o competiție 
internațională, Cupa balcanică 
inter-cluburi.

Locul 4 obținut de F. C. Olt 
înseamnă o veritabilă perfor
manță prin raportarea la alte 
formații cu experiență și va
lori. clasate sub F. C. Olt. Dar, 
In același timp, și măsura evo
luției echipei în timp. O sim
plă comparație credem că este 
foarte semnificativă. Așa încit 
să reținem bilanțul lui F. C. 
Olt în ultimele trei ediții de 
campionat la care a participat :

Locul 13, 32 de puncte, gola
veraj 46—55, 14 victorii, 4 ega- 
luri. 16 infrîngeri — în ediția 
de debut ;

Locul 7, 35 p. golaveraj 44— 
49. 14 7 13 (în ediția 1980—81) ;

Locul 4, 39 p. golaveraj 48— 
41. 17 5 12 (în ultimul campio
nat).

Ce ne spun aceste cifre ? Că 
F. C. Olt și-a păstrat elanul 
său caracteristic, exemplificat 
prin numărul mare de goluri 
înscrise. Dar, jocul său avîn- 
tat, fără complexe, s-a matu
rizat, mai ales în apărare. A- 
ceastă îmbinare între elan, cu
tezanța ofensivă și tenacitatea 
defensivei a dat echipei cel 
mai bun loc din cariera sa. Și 
totul pe fondul unei unități de 
acțiune a întregii echipe. Pen
tru că F. C. Olt își datorează 
succesul, în primul rînd. unei 
mari forțe morale.

Cele opt puncte dobîndite în 
deplasare, prin două victorii și 
patru remize înseamnă o re
coltă bogată. Ambițios, antre
norul Florin Halagian — care 
a preluat formația în ultimul 
campionat — consideră că 
„echipa putea obține și alte 
puncte11. Cu aceste... alte punc
te. cu siguranță că F. C. Olt

ARBITRII MECIURILOR 
DE MilNE, PENTRU 

PROMOVAREA IN DIVIZIA „C“
Soda Ocn.a Mureș — Construc

torul Hunedoara : M. Ludoșan
(Sibiu), Auto Timdșoana — Fron
tiera Curticf : M. Neșu (Oradea,), 
Progresul Topoiloveni — Cauciu
cul Drăgășand : Cr. Maghiar
(București), Proletarul Bacău — 
D.V.A. Portul Galați : V. Antohl 
(lași), Un io Satu Mare — Mi
nerul Bihor dr. P. Groza : V. 
Ciocan (.Bistrița), Sănătatea Dă- 
răbani — zimbrul Suceava : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Textila 
Prejmer — Flamura roșie Sin- 
simion : FI. Popescu (Ploiești), 
Constructorul Voința Odbbești — 
Metalul Buzău : M. Stoenescu 
(București), Automecanica Reși
ța — Armătura Strehaia : M. A- 
xente (Arad), Voința Muntenii 
Buzău — I.S.C.I.P. Ulmenl : D. 
Petrescu (București), Olimpia 
Gherla — Diectromureș Tg. Mu
reș : O. Streng (Oradea), Șoimii 
Topolog — Dobrogea Canal Ba- 
sarabl : Cr. Teodorescu (Buzău), 
Electrica Tltu — Constructorul 
T.C.I.F. Buzescu : J. Grama 
(București), Progresul Bâilești 
— I P.C. Slatina : N. Dinescu
(Km. Vîlcea), Tehnoton Iași — 

Azotom Să vin ești : M. Abramluc 
(Suceava), Vlscoza București — 
Victoria Florești : R. Petrescu 
(Brașov), Sticla Bistrița — în
treprinderea de șuruburi Sighe- 
tu Marmațiel : M. Salomir
(Cluj-Napoca). 

gr fi jucat in Cupa U.E.F.A. 
Unde se puteau obține aceste 
puncte ? „Acasă, cu Universi
tatea Craiova, In fața căreia 
am pierdut, și cu Chimia, care 
ne-a luat un punct, dar șl la 
Timișoara, ca să iau un sințur 
joc din deplasare, unde am 
pierdut în penultimul minut da 
joc. La Timișoara, dacă obți
neam un erai, ne-am fi reve
nit din «șocul Craiova» și nu

4. F. C. OLT
• Punct* r.alixat. acasă : 31 - a piardirt 2 puncta cu Universitatea 

Craiova ți 1 cu Chimia Rm. Vllcaa.
• Puncte realizate in deplasare : 8 — cite 2 cu U.T.A. ți Progresul- 

Vufcan, cite 1 cu F. C. Constanța. Jiul, „U" Cluj-Napoca țl A.S.A. 
Tg. Mureș.
• Cel mai bun loc ecupat : 3 - etapa a 5-a ; cel mai slab loc : 

18 — prima etapă.
• Golgeterii echipei : lamandi 14 goluri, Pi ț urcă 10, Șoarece ți 

Rotaru - cite 6, State 3, tavănescu țl Prepeliță 2. Sigmirean ți A. 
Nicolae — cite T, Olrjoabă (Prog>osul-Vulcan) — autogol.
• Jucători folosl|l — 22 : Rotaru 34 de meciuri, Pi|urcă 33. Matei 

30, lamandi și A. Nicolae — cita 29, Șoarece, State șl Prepeliță — cit* 
28, lonașcu 27, P. Petro 24, Onuțan 22, Că țol 21, Anghel 18, Sigmi
rean 17, Nedea șl lovânescu — cite 15, I. Petre 12, Ciocloanâ 9, Mar- 
tinescu șl A. Mincu — cite 7, Wlndt șl Vacartu cite t.
• Cartonașe galbene : 30 - 12 Jucători ; cele mal multe : lamandi, 

P. Petre șl A. Nicolae — cite 3.
• Cartonașe roșii : Ciocloanâ (prima etapă).
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 4 transformate (lamandi 

3, Pițurcâ 1), 3 ratate (lamandi 3) ; a fost sancționată cu 4 penalty-uri: 
3 transformate, 1 ratat.
• A expediat 402 șuturi (272 acasă — 130 In deplasare), dintre 

care 193 pe spațiul porții (138 acasă — 55 în deplasare).

ne opream decît pe podium !" 
întrebarea care se pune este 

de ce n-a reușit echipa împli
nirea acestui ideal posibil 1 
Pentru că a existat, acum, in 
primăvară o eclipsă, care a în
ceput după victoria, acasă, in 
fața Corvinului, cu 2—0 (etapa 
a 26-a) și nu s-a încheiait de
cît în etapa a 32-a, cu victo

DOUĂ ZILE IA NEPTUN, ÎN MIJLOCUL
JUCĂTORILOR DIN

Stațiunea Neptun, această 
biiuterie a litoralului, este un 
furnicar die oameni cu piele 
bronzată, printre care cei ,,albi“ 
arată ciudat. Hotelul ,,Camai- 
man“ a devenit un punct de 
atracție, pentru că mulți iubi
tori ai fotbalului' aflați în va
canță au recunoscut pe fotba
liștii din lotul reprezentativ. 
La ora dnd am ajuns la> hotel, 
am întâlnit-o pe Mariam Ște
fane seu, soția căpitanului; Uni
versității Craiova și al echi
pei naționale. Abia venise de 
la plajă cu cei doi copiii Lo- 
t'Cdana și Valeria, indispusă 
că apa este prea rece și nu se 
poate face baie, dar bucuroasă 
că își petrece concediul de o- 
dihnă în compania celorlalte 
familii ale fotbaliștilor lotului 
reprezentativ. Mariana Ștefă- 
nesou ne-a făcut un adevărat 
reportaj : ,>Se află aici Neli 
Luoescu, Dana Bălăci. Ana Du
cadam, Jenl Ungureanu, Olivia 
Țicieanu, Eugenia Suciu, copii, 
printre caaie Răzvun Lucescu, 
de 14 ani, portar de circum
stanță Ia miuțele de pe plajă. 
A fost o idee excelentă a fe
derației șl a iul Mircea Lu
cescu această vacanță comună, 
cu familiile. Ne-aim cunoscut, 
am legat prietenii, toate fami
liile avem aceleași interese. 
Sînt convinsă că zilele petre
cute aici vor folosi tuturor și 
chiar echipei naționale".

Dar soții, unde erau soții 
lor? Desigur, la fotbal! Va
canță vacanță, dar fotbalul 
este o patimă de care greu te 
desparți. I-am aflat ne jucă
torii de caTe se leagă atrtea 
speranțe ale iubitorilor sportu
lui cu balonul rotund din țara 

ria la limită, acasă, în fața 
Jiului. în acest interval de 
cinci etape, un singur punct, 
cel cu Chimia, la Scornicești.

Explicația acestei perioade 
secetoase 7 Ne-a furnizat-o tot 
antrenorul Florin Halagian : 
„Cînd a dispărut ECHIPA și 
au început să apară individua
litățile, fiecare vrînd să se re
marce personal, ne-au dispărut 
forța și, implicit, rezultatele. 
Pentru că F. C. Olt înseamnă, 
în primul rînd, o echipă". Ceea 
ce nu înseamnă că ea nu are 
personalități bine definite, ca 
lamandi, golgeterul formației, 
Șoarece, jucător de mare tra
valiu și percuție. Al. Nicolae, 
un libero de mare tehnicitate, 
Plțurcă, Rotaru, Prepeliță, Că- 
țol. State, Matei, Sigmirean, 
P. Petre, jucători dotați. Cind 
aceștia au ieșit din disciplina 
tactică a echipei, vrînd să a- 
pară ei in prim-plan, s-a de
reglat mecanismul și „piesele" 
au mers și ele în gol.

Acest loc 4, echivalent cu 
cîștigarea dreptului de parti
cipare intr-o competiție inter
națională, oferă măsura posi
bilităților echipei, a priceperii 
antrenorului Florin Halagian 
(care dovedește, o dată in plus, 
că este un foarte bun mese
riaș) și a secundului său Vic
tor Dinuț, ca și a pasiunii neo-

34 17 5 12 48-41 39

bositului președinta al clubu
lui, fostul internațional Florian 
Dumitrescu. Frumoasa perfor
manță trebuie să oblige echipa 
la evitarea unor suficiențe și 
la disciplină pe teren (vezi 
cartonașele galbene) și la au- 
todepășire !

Mircea M. 1ONESCU

IOTUL NAȚIONAL 
noastră în spatele plajei, pe o 
„Copacabană" in miniatură 
la o miuță îndrăcită, ur
mărită de un adevărat gard 
viu format din sute de spec
tatori ocazionali și de vânători 
de autografe care foloseau 
orice întrerupere a jocului 
pentru a obține iscălitura fa
voritului. Iată-I și pe Luces- 
eu. Semnează și ei, de zor, 
autografe pe cărți poștale ilus
trate cu imagini din Neptun. 
L-ai crede jucător aflat în 
concediu de odihnă, la mare, 
laolaltă cu ceilailți coechipieri/ 
dacă nu ai ști că este directo
rul tehnic al F.R. Fotbal șl 
antrenor al echipei naționale, 
îi recunoaștem pe masivul 
Ducadam, pe suplul Iordpche, 
ca și pe Moraru. Cei trei 
portari sînt insă, azi, jucători 
de câmp. în poartă se află... 
Răzvan Lucescu. împreună cu 
el erau Rednie, Bogdan, Iolr- 
guleseu, Ungureanu, Andone, 
Țicieanu, Kleln, Balacl, Balint, 
Gabor, Văetuș șl Suciu, jucă
torul lui ,.U“ Cluj-Napoca, un 
nume nou în lot. în cealaltă 
poartă — Cămătaru I

Lipsesc Ștefănesou (era la 
un „service", pentru reparații 
la mașină) și Augustin. Pe di- 
namovist îl aflăm, totuși, pe 
plajă. Abia refăcut după un 
accident la genunchiul drept
ei execută exerciții de reface
re a mușchilor atrofiați. îl 
găsim intr-un adevărat dialog 
cu iubitori ai fotbalului : 
Cum te simți cu tricoul de 
campion 1 Dar după victoria 
din cupă ? S-a făcut bine 
Vlad ? Cum vezi meciul cu 
Suedia. d>n toamnă ? Cum a 
fost cu Goteborg ? Ce părere

FORMULA CU 16 ECHIPE ÎN DIVIZIA „A“, 
UN MIJLOC PENTRU 0 REALĂ

Probleme la ordinea zilei

OPTIMIZARE A
Am publicat, la începutul aces

tei săptămlni, proiectul privind 
Îmbunătățirea sistemului oompe- 
tlțlon-al in ansamblu, ca una din
tre măsurile prevăzute în pla
nul de acțiune al forului de spe
cialitate In vederea unei mal ra
pide redresări a fotbalului nos
tru. în rlndurile care urmează, 
ne propunem să revenim asupra 
acestui subiect, rezumlndu-ne, 
de astă dată, la cadrul strict al 
primului eșalon divizionar, des
pre care se spune că urmează a 
avea, din ediția de campionat 
1983—84, 16 echipe, In loc de 18.

înainte de a intra In fondul 
proprlu-zis al problemei, să fa
cem o scurtă incursiune în Isto
ria celor 44 de ediții de campio
nat disputate pînă acum in sis
temul divizionar, începînd cu a- 
nul 1932, privind lucrurile prin 
prisma sistemului de organizare 
șl desfășurare a 
întrecerii celor
mal bune echi
pe din tară. Sin
tetic situația se 
prezintă In felul 
următor : In cele 9 ediții de cam
pionat antebelice (1M2—ÎMI) for
mula clasică a primei divizii a 
fost aceea a unei serii de ÎS e- 
chipe. între anii 1948 șl 1908, for
mula competițlonală, In pas șl 
cu dezvoltarea fotbalului nostru 
de după război, «-a modificat, 
numărul echipelor a crescut de 
Ia 12 la 14, pentru ca din cam
pionatul 1968—«9, șl pini tn 1973, 
să se adopte cifra de 16. tn con
tinuare s-au mal adăugat Încă 2 
echipe, ajuaglndu-so la 18 l A- 
parent, un cîștlg ; in realitate în
să, doar unul cantitativ. Pe plan 
calitativ, nivelul Întrecerii a scă
zut de ia an la an, ca șl cel al 
valorii fotbalului nostru, tn gene
ral. Șl primul argument care 
pledează pentru o astfel de con
cluzia este faptul că In timpul 
„formulei de 18**, fotbalul româ
nesc nu a înregistrat nici o per
formantă internațională notabilă, 
așa cum realizase in perioada an
terioară a „formulei de 16“ 
(1963—1973), cea mal fertilă dealt
fel din anii de după război, tn 
care România a obținut califica
re* tn turneul final al C.M. din 
Mexic șl s-a clasat In rlndurile 
primelor 8 reprezentative din Eu
ropa.

Iată deci un prim argument tn 
sprijinul micșorării numărului de 
echipe din prima divizie, de la 
18 la 16. Un al doilea element 
de motivație care să susțină ldeea 
unei asemenea reduceri ar fl a- 
oela al posibilității de concen
trare a valorilor fotbalistice, de 
creare a unor echipe mal puter
nice. Nu este vorba — așa cum 
au susținut unii, poate șl din 
comoditate, de o așa-z!să criză 
de talente, el de o dispersare * 
acestora pe un spațiu competitiv 
mult prea Întins, in condițiile șl 
ale unei baze de selecție ceva 
mal restrînsă In ultimul timp, în

Actualii „tricolori11 (ii recunoașteți, desigur, pe Andone. Ducadam. 
Bogdan. Augustin, Klein, Văetuș, lorgulescu, Rednie și M. Lucescu) 
fl, poate, viitori purtători ai tricoului național pozează împreună 

obiectivului aparatului de fotografiat

ai despre Craiova ? etc., îl în
trebau suporterii. N-au fost 
prezenti la Neptun — Bolfini, 
Turcu, M. Marian. Geolgău și 
Custov, cu toții din motive în
temeiate, examene. probleme 
personale.

După o oră jocul se încheie 
șt Milrcca Lucescu ne poate 
sta la dispoziție pentru cî- 
teva lămuriri. Aflăm astfel că 
lotul național profită de a- 
ceastă vacanță la mare pen
tru refacerea fizică și psi
hică după dificilul sezon de 
astă iarnă și din primăvară.

Mulți jucători, ne spune Lu
cescu. sînt tineri și chiar 
foarte tineri. Cu toate astea, 
in primele 6 luni ale anului 
ci au participat Ia 16—45 de me
niuri. ca de pildă Itcdnlc, 
Klelln, lorgulescu, Gabor, An 
done, Turcu, plus grupul cr?- 
lovenilor Lotul era neomogen, 
alcătuit din foarte mulți spor
tivi nct> dintre care iutii s-ai> 
inliln'Ji direct la meciuri, cu

PERFORMANȚEI
principal din cauze subiective.’ 
Concentrarea valorilor presupune 
și păstrarea In circuitul marii 
performanțe a acelor jucători 
foarte buni, obligați pînă acum ca 
să urmeze soarta unor ecEiipe 
retrogradate și să se plafoneze, 
vrînd-nevrind, la nivelul jocuri
lor dintr-o categorie neconform* 
cu potențialul real de exprimare 
al acestora. Sigur că și echipele 
retrogradate au dreptul să revină 
acolo de unde au plecat, să-șl 
reocupe locul în rîndurlle celor 
mal bune formații ale țării. Pen
tru aceasta ele pot și trebuie a- 
jutate compensîndu-li-se eventua
lele pierderi de jucători.

Plodind pentru reducerea ac
tualului număr de echipe din pri
ma divizie avem in vedere șl 
faptul că pînă acum retrograda
rea a trei formații (deci una din 
șase) a dat naștere unei mari 

încleștări de for
țe și interese, 
aceasta generînd 
numeroase cazuri 
de indisciplină
și nesp or tivita te,

precum și folosirea, de către une
le colective, a unor mijloace ne
cinstite în scopul evitării cu orice 
preț a retrogradării. în același 
timp, teama de a nu părăsi pri
ma divizie, caracteristică a cel 
puțin două treimi din totalul par
ticipantelor la competiție, a im
primat jocului un pronunțat as
pect defensiv, cu tendință de du
ritate și antijoc. Retrogradarea a 
numai două formații din primul 
eșalon (deci una din opt) ar pu
tea avea ca efect diminuarea pre
ocupărilor pentru o apărare dis
perată, creșterea interesului pen
tru organizarea jocului ofensiv șl 
pentru realizarea unul spectacol 
fotbalistic de calitate.

Despre formula divizionară A, 
cu 16 echipe, ar mal trebui spus 
că ea oferă șl posibilitatea unei 
coordonări mai judicioase a ca
lendarului intern și internațional 
al echipelor de club șl mai ales 
al celor reprezentative, foarte În
cărcat in ultimii ani. Cu 30 de 
etape de campionat în loc de 34 
se creează o rezervă de timp 
care ar putea fi foarte bine fo
losită atît pentru pregătirea cen
tralizată a jucătorilor din lotu
rile reprezentative, cit mai cu 
seamă pentru organizarea și par
ticiparea cu succes la o serie de 
competiții internaționale oficiale 
sau amicale. Fără îndoială că nu 
simpla modificare a actualei for
mule oompetlțion ale asigură reu
șita procesului de redresare a 
fotbalului nostru. Mai sînt încă 
multe alte cauze care fac să fim 
încă insuficient de competitivi pe 
plan internațional. Dar, prin no
ua formulă propusă a fl pusă în 
aplicare începînd cu ediția de 
campionat 1933—M, se elimină 
una din cauzele care fac să ba
tem pasul pe loc.

Mihai IONESCU

scurte perioade de pregătiră 
în comun, fără ca în preala
bil să se cunoască mai bine. 
Cei tineri, ba pot spune că 
toți, au avut nevoie șl de des
tindere. Or, altoi, la Neptun. 
s-au disllat, au dansat, s-țau 
plimbat, cu toții s-au simții 
bine Dealtfel, acesta a fost 
și scopul : o vaoanță plăcută, 
fără un progrram riguros, doar 
cu prezențe la tenis cu ra
cheta sau cu picictrul, la cita 
un mecă de volei1 cu capul sau 
la cite o alergare pe plajă, 
pri'n nisip, pentru intăiAen 
mușchilor de Ia picioare, o a- 
lergare de la Neptun pînă la 
Cap Aurora și înapoi".

Odihna la mare a luat sfîr- 
șit marțea trecută. După alte 
cîteva zile de repaus lo
tul reprezentativ urmează in 
această vacanță competiționa- 
lă o pregătire generală la 
Cimpulung Moldovenesc.

Mlrceo TUDO1AN



ERNEST MULNER [Steaua] CONDUCE 
ÎN CLASAMENTUL SENIORILOR LA MOTOCROS

Campionatul republican de 
motocroe. ediția 1982. se apro
pie de sfîrșit. recent disputln- 
du-se etapa a III-a. antepenul- 
tima. care a avut loc pe tra
seul de la Zărnești. La toate 
categoriile de mașini, fruntașii 
clasamentelor au dominat curse
le. ciștigînd etapa. în frunte cu 
multiplul campion al țării 
Ernest Millner. Dar iată clasa
mentele etapei a III-a : categ. 
50 cmc juniori mici : 1. Cs. 
Tompa (Electro Sf. Gheorghe),
2. L. Penu (Muscelul Cîmpu- 
lung). 3. I. Mathe (Electro Sf. 
Gheorghe) — în clasamentul 
general conduce Csaba Tompa

„ffSIIHIIIt ȘAHULUI VÎICfAN", IA A IV-A EDIÎIE
(iii/dc: Moțiunile Câlimâncști - €ă(iula(a și Voineasa

Ajuns la a IV-a ediție, „Festi
valul șahului vîlcean" se va des
fășura sub forma a douâ turnee 
open. Primul este programat in
tre 19—29 iulie la Căli măneș ti - Că
ci ulata, cel de-al doilea intre 
1—12 august la Voineasa.

Organizat de Comisia de șah a 
C.J.E.F.S. Vîlcea, In colabora
ră re <*u asociația sportivă Vo
ința Rm Vîlcea și Clubul spor
tiv școlar din aceeași lo
ca1 itate, Festivalul este rezervat 
unui eșalon larg de sportivi, de 
la categoria a TI-a de clasificare 
și pînă la maeștri internaționali 
inclusiv. Tn acest fel se antici
pează o participare bogată (după 
sondajele organizatorilor, la am
bele turnee vor fi prezenți aproa
pe 500 de șahiști ; cifra ar fi fără 
precedent la nivelul competiției!) 
și în același timp deosebit de 
valoroasă. Printre invitați, prin...

CAMPIONATUL
DE CALIFICARE 

PENTRU DIVIZIA „A“ 
DE POPICE

Din cele aproape 100 de e- 
chipe de popice, care au par
ticipat la fazele județene ale 
campionatului de calificare 
pentru Divizia „A“. cele mai 
bune dintre ele. în număr de 
21, s-au întrecut în turneul fi
nal în stațiunea Neptun pentru 
desemnarea celor 8 formații (4 
feminine șl tot atitea mas
culine), care la toamnă vor 
juca în primul eșalon al cam
pionatului.

Iată clasamentele turneului 
final (primele două clasate au 
promovat în Divizia ,.A“) : 
FEMININ — seria Sud : 1. Vo
ința Constanța 4445 p d (in 
două manșe). 2. Frigul Bucu
rești 4437, 3. Carpați Sinaia 
4421. 4. Chimia Roman 4160. 5. 
Cetatea Giurgiu 4154. 6. Neferal 
București 4147 ; seria Nord : 1. 
Bradul Vama 4606. 2. Voința 
Craiova 4509, 3. Record Cluj- 
Napoca 4464. 4. Voința Cluj- 
Naooca 4353. 5. Voința Mediaș 
4264 6. Sticla Tîrnăveni 4045. 
MASCULIN — seria Sud : 1. 
Metalul Roman 9862, 2. Rafino
rul Ploiești 9749, 3. Olimpia 
Ta?i 9628. 4. Gaz metan Mediaș 
9555. 5. Olimpia Giurgiu 9546,
6. Flacăra Brașov 9531 ; seria 
Nord : 1. Unio Satu Mare 
10235. 2. C.F.R. Timișoara 9944,
3. Tnd. sîrmei C. Ttirzii 9830, 4. 
C.F.R. Sibiu 9656; 5. Voința 
CIuT-Năpoca. 9648, 6. Viitorul 
Drobeta Tr. Severin 9552.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ (Urmare din pag 1)
PENTRU FIECARE — JOCUL 

PREFERAT...
• După cum s-a mal anunțat, 

a st 5 zi este ultim*’ zi de partici
pare La tragerea excepțională 
Loto de duminică 4 iulie 1982, 
carp oferă șanse multiple de cîș- 
tiguri tn autoturisme, bani și 
excurs-il peste hotare. (Tragerea 
sp va desfășura începind de la 
ora 16 în s<ala clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș-

ANUNȚ
ÎNTREPRINDEREA E- 

CONOMICA DE ADMI
NISTRARE A BAZELOR 
SPORTIVE din Bucu
rești, Bd. Muncii nr. 37— 
39. sectorul 2 (telefon 
20 70 40/interior 10), în
cadrează de urgentă :

• bucătar șef
• electricieni cat. 4—6
• instalatori sanitari 

cat. 4—6 

cu 90 p ; categ. 80 cmc — ju
niori mari : 1. P. Schmidt (Po
iana Cimpina), 2. E. Moașa 
(Steagul roșu Brașov), 3. D. Ti- 
tilencu (Torpedo Zărnești) — 
conduce Paul Schmidt cu 90 p; 
categ. 125 cmc — tineret : 1. Al. 
Ilieș (Steaua), 2. Fl. Pop (I.R.A. 
Tg. Mureș), 3. V. Poenaru (Au- 
tomecanîca Moreni) — conduce 
Alexandru Ilieș cu 90 p ; categ. 
250 cmc — seniori : I. E. Mul- 
ner (Steaua), 2. P. Titilencu 
(Torpedo Zărnești). 3. L. Dan 
(Poiana Cîmpina) — conduce 
Ernest Mulner cu 90 p. Etapa 
a IV-a, penultima, va avea loc 
în ziua de 11 iulie, la Cîmpina.

tradiție, se află și maestrul In
ternațional Victor Ciocâltea, mul
tiplu campion național.

In cele două stațiuni vllcene, 
gazde ale Festivalului, pregăti
rile pentru acest important eve
niment sportiv, de referință pen
tru sezonul estival, sînt încheiate. 
Turneele se vor desfășura tn foa
ierele a două mari hoteluri din 
stațiunile «us-menționate, după 
cum ne-a informat conducerea 
O.J.T. Vllcea. Totodată, atît la 
CăUmănești, prin grija prima
rului stațiunii, Bovin Todea, cit 
șl la Voineasa, cu concursul di
rectorului stațiunii, Emil Cără
midă, s-au luat măsuri pentru 
ca participanții să poată fi bene
ficiarii unul program complex 
care va cuprinde și excursii în 
împrejurimi, pentru cunoașterea 
uneia dintre cele mai frumoase 
zone turistice ale țării.

„Cărțile de vizită * ale promovatelor în Divizia „A"

LA BASCHET MASCULIN, CUNOȘTINȚE VECHI: 
ECHIPELE POLITEHNICIENILOR DIN BUCUREȘTI Șl IAȘI
Ca și tn întrecerea feminină, 

din Divizia de tineret la baschet 
masculin au promovat în Divizia 
„A“ două echipe care au mai 
evoluat in primul eșalon : Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București și Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași. Am
bele au dominat competiția se
cundă cu autoritate și au Izbutit 
revenirea in „A" datorită unor 
prestații care le-au adus victorii 
in șir și... aplauzele publicului.

Ce anume elemente âu determi
nat succesele șl ce se urmărește, 
de acum înainte, ne-au arătat, 
succint, antrenorii formațiilor 
respective :

MARIUS BARBULESCU (Poli
tehnica C.S.Ș. 2) : „In acest an 
ne-am îndeplinit două obiective > 
calificarea in Divizia „A" și pre
gătirea a doi sportivi pentru lo
tul național — Gheorghe Pascu 
(conducător de joc) șl loan lo- 
nescu (pivot — 2,10 m). Echipa 
mai are și alțl jucători care au 
făcut parte din loturile reprezen
tative, dar de juniori — Dorin 
Dăian, Laurențiu Popescu, Radu 
Popovicl — precum și la fel de 
talentații tineri Adrian Popescu, 
Horla Luțaș, Dumitru Dănăiată, 
Milial Logofătu, Florin Miclu, 
Radu Crahmaliuc, Marius Bărbu- 
lescu. Aceștia, alături de experi
mentați! Dan Georgescu, Dan 
Popescu și Victor Condeseu, au 
format un Iot omogen, in care 
prietenia sirinsă a stat Ia baza 
eficienței in pregătire și in rezul
tate. Doresc să menționez că per
formanța a fost realizată și da
torită sprijinului primit din par
tea conducerii Institutului Poli
tehnic, a clubului, a catedrei de 
educație fizică, tn vederea sezo- 

tlgăioare urmează a fi anunțate 
La televiziune Intre orele 17 și 
18 și la radio In cursul serii). 
• Astăzi este, de asemenea, ul
tima zi pentru depunerea buleti
nelor de participare la primul 
concurs Pronosport cu meciuri' 
din tradiționala competiție de 
fotbal „Cupa de vară". Agenții
le Loto-Pronosport vă stau la 
dispoziție pentru a încerca să vă 
numărați șl dv printre marii 
cîștigătorl.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 IULIE 1982 

EXTRAGEREA I : 87 »0 43 38 17 
72 30 59 «0 ; EXTRAGEREA a 
H-a ; 1 7 47 54 74 41 10 33 39.
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
1.255.104 lei din care : 500.000 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 27 IUNIE 1982

Cat. 1 : 1 variantă 100% a 33.420 
lei și 5 variante 25% a 9.605 lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 17.289 
lei șl variante 25% a 4.322 lei ; 
cat. 3 : 15,50 variante a 5.577 lei ; 
cat. 4 : 58 a 1.490 le! ; cat. 5 : 
207,75 a 200 lei ; cat. 6 : 1.787,75 
a 100 lei. Cîștlgul de categoria 1 
(100%) In valoare de 38.420 lei 
a fost realizat de loan P. Cristea 
din Fetești-Gară, jud. Ialomița.

S-A ÎNCHEIAT barajul 
PENTRU DIVIZIA „B‘‘ 

LA VOLEI
La Buzău și Pitești s-au Înche

iat ieri turneele finale pentru 
promovare în Divizia „B“ de vo
lei. Amănunte :

BUZĂU. Cele 6 formații mas
culine au oferit jocuri de bun 
nivel, in cea mai mare parte e- 
cnllibrate. lată citeva rezultate 
mai importante și clasamentul fi
nal : 1. A.S.A. Sibiu (2—3 cu 
A.S.A. Buzău, 3—0 cu Textila 
Botoșani. 3—2 cu ICM Caranse
beș, 3—1 cu IMU Medgidia și 
Mașini Unelte Tg. Jiu) 9 p și 
setaveraj 14:7 ; 2. A.S.A. Buzău 
(3—0 cu Textila, 0—3 cu I.C.M., 
3—1 cu IMU Medgidia șl cu M.U, 
Tg. Jiu) 9 p, setaveraj 12:7 ; 3. 
I.C.M. Caransebeș (1—3 cu Tex
tila, 3—0 cu IMUM șl 3—1 cu 
M.U Tg. Jiu) 9 p, setaveraj 
12—7 : 4. Mașini Unelte Tg. Jiu 
7 p, setaveraj 9:11 ; 5. Textila
Botoșani 7 p. setaveraj 8:12; 6. 
IMU Medgidia 5 p (4:15).

A.S.A. Sibiu, A.S.A. Buzău și 
I.C.M. Caransebeș s-au calificat 
în divizia B. (I. CHISLIN, coresp.)

PITEȘTI. Pentru cele 3 locuri 
ale calificării disputa a fost a- 
cerbă pînă in ultima zi. Rezul
tate : Mobila Vaslui — Tricotex- 
til Signet 3—1, Fi, roșie II — 
I.T.B. 3—2, Dacia Pitești — Mon
diala S. Mare 3—0 ; Mobila — 
Mondiala 3—1, I.T.B. — Trieotex- 
til 3—0, FI, roșie II — Dacia 3—1, 
I.T.B. — Mobila 3—0, FI. roșie II 
— Mondiala 3—1, Dacia — Trico- 
textil 3—0, Mobila — FI. roșie II 
3—1, Mondiala — Tricotextil 3—0 
(n), I.T.B. — Dacia 3-1, FI. ro
șie II — Tricotextil 3—0 (n).
Mondiala — I.T.B. 1—3, Dacia — 
Mobila 3—0. Au promovat in „B" 
echipele I.T. București, Flacăra 
roșie II București șl Dacia Pi
tești (I. FEȚEANU, coresp.) 

nului viitor, ne-am propus să 
dedicăm vacanța de vară activi
tății de pregătire, pentru ca in 
toamnă rezultatele să ne aducă 
satisfacție, iar calitatea jocului 
practicat să readucă spectatorii 
in sala Floreasca". .

DAN PAVELESCU (Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași) : „Am dorit 
(șl am reușit) să demonstrăm 
că retrogradarea a tost doar un 
accident. Am realizat revenirea 
in Divizia „A“ pentru că toți ju
cătorii au răspuns solicitării an
trenamentelor dese șl dense, deși 
șapte dintre ei au trebuit să facă 
față, in primul rind, pregătirii la 
Învățătură (deoarece absolvă fa
cultatea in vara acestui an). Lo
tul folosit a fost alcătuit din : 
Dan Moisescu, Gabriel Mihăilescu, 
Petre Măgurean, loan Matei, Ra
du Dănăilă, Vasile Bahrin, Ionel 
Marin, Ilie Bădăluță, Radu Boiș- 
teanu, Dumitru Chirilă, loan Ci- 
libiu. Leonard Grigoriu și junio
rul Benone Petraru. Subliniez că 
am avut condiții de pregătire 
foarte bune, datorită ajutorului 
primit din partea clubului și a 
noului Birou de secție, acesta 
din urmă contribuind Ia o mai 
bună Împletire intre Învățătură 
și sport. Pentru campionatul care 
va Începe în toamnă, ne-am pro
pus drept obiective clasarea In 
grupa valorică 1—6 șl pregătirea 
a doi jucători (Măgurean și Dă- 
năilă) pînă Ia nivelul lotului re
prezentativ*.

Dumitru STÂNCULESCU
——’-’nHrasr-nraHammaBaaanKiniaMMBMBBaaMaMBBMBMMiaKaHMMananMmMMnaQaBB------

„REGATA SNAGOV" LA CAIAC-CANOE

haev — Maria Ștefan), precum 
și succesul clar la canoe sim
plu 500 m al lui Costică Olaru 
în fața unui pluton valoros. 
Din rîndul oaspeților, care au 
cîștigat 3 din cele 13 curse ale 
regatei, ne-au impresionat ca- 
iaciștii din R.D. Germană Frank 
Fischer și Bernd Fleckeisen, în
vingători în ambele probe de 
dublu.

REZULTATE: K 1—1 000 m: I. 
Blrlădeanu 3:47,5, I. Geantă 3:48,0, 
A. Coman 3:50,0, A. Wohllebe 
(R.D.G.) 3:51,8, M. Mellkov 
(U.R.S.S.) 3:51,9, I. Milașcu 3:50,2: 
Cl — 1000 m: I. Patzaichin 
4:12,9, E. Leue (R.D.G.) 4:13,0, C. 
Olaru 4:13,6, Gh. Titu 4:19,4, Gh. 
Lungu 4:22,2, D. Nenciu 4:23,0; 
Kl F; Agafia Buhaev 1:59,3, Ra
mona Walther (R.D.G;) 1:59,5,
Heike Singer (R.D.G.) 2:01.6, Nas- 
tasia Buri 2:04,6, lordana Clrlan 
2:06.5, Tecla Borcănea 2:06,6; K2 
— 1000 m: R.D. Germană (Fis
cher — Fleckeisen) 3:22,2, Olan
da (Lebbink — Stevens) 3:23,9, 
România (I. Blrlădeanu — E. 
Blrlădeanu) 3:24,4, România (Co
man — Marinescu) 3:25,3, Româ

Campionatele naționale de ciclism

JUNIORUL BUCUREȘTIAN
CAMPION IA

BRAȘOV, 2 (prin telefon). 
Campionatele de ciclism șosea 
au continuat vineri. în locali
tate. cu disputarea probei de 
contratimp individual rezervată 
juniorilor. De data aceasta, în
trecerea a avut loc pe șoseaua 
Brașov — Zizin, pe un traseu 
de 26 km. Vremea nefavorabi
lă (temperatură scăzută și vînt 
puternic, din lateral) a influ
ențat substantial disputa spor
tivilor, supunîndu-i Ia un exa
men în plus, de voință și tena
citate. In final, victoria și tit
lul de campion au revenit re
prezentantului Clubului spor
tiv școlar nr. 1 București. Va
sile Mitrache (antrenor Francisc 
Gera), care a acoperit distanta 
de 26 km în 35:41 (medie ora
ră — 43,250 km), un timp bun 
dacă ținem seama de starea 
vremii.

Dintre ceilalți cicliști, o im
presie deosebită au lăsat aler
gătorii Voinței Arad. Gheorghe 
KIeinpeter și Iosif Schneider, 
ocupanții locurilor 2—3. De 
menționat că la punctul de în
toarcere cei doi rutieri arădeni 
au fost înregistrați cu același

DOUÂ CONCURSURI AUTOMOBILISTICE ÎN MARAMUREȘ
Județul Maramureș, mereu 

ospitalier pentru concursurile 
de automobilism, a găzduit 
două tradiționale curse de vi
teză (în coastă și pe circuit), 
etape în campionatele republi
cane.

VITEZA IN COASTA. LA 
GUTlI. Concursul s-a desfășu
rat pe șoseaua ce duce de la 
Baia Sprie la Motelul Pintea 
Viteazul, pe o porțiune de 
10 km. La start 45 de concu- 
renți avansați și 18 începători, 
ultimii in luptă pentru obține
rea de licențe. Rezultate teh
nice : grupa începători — 1. 
F. Cîmpeanu (I.D.M.S. Bucu
rești). 2. I. Szabo (Politehnica 
Cluj-Napoca), 3. M. Ponta 
(C.S.M. Reșița) ; gr, „A" — 1. 
C. Ciucă (I. A. Dacia) 2, A. 
Tutuianu (Minerul Moldova 
Nouă). 3. S. Dinu (C.S.U. Pi
tești) ; gr. „A2“ — 1. St. Ian- 
eovici (I. A. Dacia), 2. P. Gean
tă. 3. B. Ursu (ambii I.N.M.T. 
București) ; gr. „C“ — 1. N. 
Grigoraș (I, A. Dacia), 2. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița). 3. 
C. Motoc (Politehnica Bucu
rești) ; clasament general : 1.

CAMPIONATELE
(Urmare din pop f)

a cîstigat lejer in fata lui Cor
nel Pop, acesta din urmă avind 
meritul de a-1 fi depășit (da
torită salturilor bine executate 
in finală) pe mai experimenta
tul Mathias Kaiss. In general, 
însă, referindu-ne la proba bă
ieților. trebuie să menționăm 
nivelul scăzut al multor salturi 
executate chiar si de cei cla
sați ne locurile fruntașe.

Rezultate: PLATFORMA FE
TE: 1. Ileana Pîrjol (CSȘ 
Triumf Buc.) 581,500 p, 2. Lu
iza Nicolacscu (Progresul Buc.) 
572,975 p, 3. Isabela Bercaru 
(CSȘ Triumf) 551,775 p, 4. Fe-

nia (Ciobanu — Ticu) 3:26,5, Ro
mânia (Fedosei — Nicolaej 3:27,2; 
C2 — 1000 m: România (Patzai
chin — Simionov) 3:38,4, U.R.S.S. 
(Filonenco — Sosnovski) 3:39,9; 
România (Bețiu — Gurei) 3:40,1, 
România (Titu — Feodorov) 3:40,6 
R.D. Germană (Schuck — Leue) 
3:44,3, România (Slmloncenco — 
Capusta) 3:46,6; K2 F: România 
(Buhaev — ștefan) 1:46,5, R.D. 
Germană (Walther — Singer) 
1:48,5, U.R.S.S. (Engele — Urba- 
naite, 1:49,6, România (Dinescu — 
Volcan) 1:54,2, România (Bor
cănea — Clrlan) 1:55,0, România 
(Ion — Chiriță) 1:57,2; K4 — 1000 
m: U.R.S.S. (Kolis — Volkovski — 
Tlcsaev — Lemeșko) 3:04,3, Ro
mânia (Nițu — Lețcale — Velea 
— Glura) 3:05,4, România (Eșea- 
nu. — Dimofte — Jigarov — Gean
tă) 3:07,6, România (Filipov — 
Mocanu — Greceanu — Popa) 
3:09,4, Olanda (Nagelberke — 
Tolrkens — Regtijen — Nuys) 
3:09,5, România (Gorgan — Ilie — 
I. Nițu — Kovacs) 3:10,3; Kl — 
500 m: I. Blrlădeanu 1:47,0, V. 
Dîba 1:47.5, A. Wohllebe (R.D.G.) 
1:48,1, I. Milașcu 1:52,0, I. Gean
tă 1:52,1, M. Mellkov (U.R.S.S.) 
1:52,9; CI — 500 m: C. Olaru 
1:56,6, A. Schuck (R.D.G.) 1:58,0, 
Gh. Lungu 1:59,2, J. Runcis 
(U.R.S.S.) 1:59,6, J. Gredas
(U.R.S.S.) 2:00,3, M. Tlmofte
2:02,5; K2 — 500 m: R.D. Germa

VASIlf MlIHACHt —
CIJNIHAIfMP
timp 17:38 ceea ce dovedește 
o forță de rulaj sensibil ega
lă. precum și o excelentă do
zare de efort din partea celor 
doi cicliști. La punctul de în
toarcere. Ia jumătatea cursei, 
cel mai bun timp '-a avut Va
sile Gocan (Voința Cluj-Napo
ca) 17:00. La sosire. însă clu
jeanul a obținut abia locul al 
cincilea.

Clasament : 1. V. MITRACHE 
(C.S.Ș. I Buc.) 35:41 — campi
on al României ; 2. Gh. KIein
peter 36:55 ; 3. I. Schneider
37:04 (ambii Voința Arad) : 4. 
Al. Ion (Voința București) 
37:10; 5. V. Gocan (Voința 
Cluj-Napoca) 37:20 ; 6. Z. Lo- 
rinez (Torpedo Zărnești) 37:37 ;
7. Ov. Mitran (Voința Buc.) 
37:41 ; 8. M. Wilkom (C.S.Ș. 

Timișoara) 37:54 ; 9. C. Trăîs- 
taru (C.S.Ș. 1 Buc.) 38:00 : 10. 
E. Simion (C. S. Brăila) 38:02. 
Sîmbătă. pe același traseu. își 
vor disputa întiietatea seniorii, 
iar duminică are loc proba de 
semifond, pentru seniori și ju
niori. pe un traseu în Brașov.

Gheorghe ȘTEFANESCU

N. Grigoraș, 2. St. Iancovici, 
3. W. Hirschvogel ; echipe : 1.
1. A. Dacia. 2. Politehnica 
București, 3. I.T.A. Argeș.

VITEZA PE CIRCUIT. LA 
BAIA MARE. Competiția s-a 
disputat pe străzile centrale 
ale municipiului, fiecare auto
mobilist avînd de parcurs un 
circuit lung de 2,1 km de cîte 
12 ori. Participare slabă : 26 de 
alergători Ia avansați și 7 la 
începători. Rezultate tehnice : 
gr. ,.N“ — 1. G. Fiorca
(I.D.M.S.). 2. M. Ponta, 3. F. 
Ciucă (I.D.M.S.) ; gr. „A" — 1. 
C. Ciucă. 2. A. Tuțuianu. 3. 
M. Pîrvulescu (I.T.A. Argeș) ; 
gr. „A2“ — 1. Șt. Iancoviei,
2. B. Unsu, 3. M. Alexaridrescu 
(Politehnica București) ; gr. 
,.C“ — 1. N. Grigoraș, 2. C. 
Motoc, 3. V. Nicoară (I. A. Da
cia). aceștia fiind, în aceeași 
ordine, și primii în clasamen
tul general al cursei. Echipe 5 
1. I. A. Dacia, 2. Politehnica 
București, 3. I.T.A. Argeș.

Următorul concurs automobi
list, va fi în luna august : „Ra
liul Argeșului".

DE SĂRITURI
lieiâ Cîrstea (Progresul) 551,050 
p, 5. Cristina Timar (CSȘ 
Triumf) 537,300 p. 6. Mariana 
Marc-Sintămărian (CSM Cluj- 
Napoca) 537,90 p; TRAMBULI
NA BĂIEȚI: 1. Al. Bagiu (Cri- 
șul Oradea) 863.025 p. 2. C. 
Pop (Progresul) 772.650 p, 3. 
M. Kaiss (CSM Sibiu) 746,200 
p. 4. C. Cherciu (CSȘ Triumf) 
660,225 p. 5. T. Barabâș (CSM 
Cluj-Napoca) 651,750 p. 6. A; 
Cherciu (CSȘ Triumf) 646,025 p.

Azi. în ultima zi a campio
natelor. la bazinul „23 August" 
din Capitală, senioarele sar de 
la trambulină, iar seniorii de 
la platformă; de Ia ora 9.30 au 
loc salturile preliminare, de la 
ora 16 se dispută finalele.

nă (Fischer — Fleckeisen) 1:36,5, 
U.R.S.S. (Kolis — Volkovski) 
1:37,0, România (Eșeanu — Dîba) 
1:37,3, România (Greceanu — Fi
lipov) 1:37,8, România (Fedosei — 
Nlcolae) 1:39,0, Olanda (Lebbink
— Stevens) 1:39,4; C2 — 500 m: 
România (Patzaichin — Simionov) 
1:45,1, România (Bețiu — Gurci) 
1:45,3, U.R.S.S. (Fllonenko — Sos- 
novski) 1:46,5. România (Nenciu
— Cornienco) 1:47,3, România (Si- 
mioncenco — Capusta) 1:48,0, 
România (Titu — Feodorov) 
1:49,2; K4 — 500 m: România (L 
Bîrlădeanu — E. Blrlădeanu — 
Marinescu — Geantă) 1:27,5, 
U.R.S.S. (Koliș — Volkovski — 
Tlcsaev — Lemeșko) 1:28,6, Ro
mânia (Nițu — Velea — Lețcale

Giura) 1:28,5, Olanda (Nagel- 
kerke — Jolrkens — Regtijen — 
Nuys) 1:28,8. România (Greeea- 
nu — Milașcu — Filipov — Po- 
loooșer) 1:30,5, România (Luea — 
Alexe — Lupou — Kovacs) 1:31,0.

Patrulaterul de juniori s-a în
cheiat cu victoria echipei Ceho
slovaciei 174 p, urmată de Ro
mânia 167 p, Bulgaria 130 p și 
Italia 76 p.

Sportiil|Paga7-a



GOLUL - DOVADA CEA MAI CONVINGĂTOARE!

Argentina 3-1

Șl CAMPIONII LUMII AU IEȘIT
Brazilia (1-0)

DIN CURSĂ!
în sfîrșit, iată o partidă la 

acest El Mundial ’82 la care în 
tribună nu mai era loc. cum 
se spune, nici s-arunci un ac! 
Vineri, toate cele 50 000 locuri 
ale stadionului „Sarria" al clu
bului Espanol din Barcelona 
au fost ocupate de iubitori ai 
fotbalului, atrași de acest veri
tabil magnet care era întîlni- 
rea Brazilia — Argentina, me
ciul meciurilor, marea confrun
tare a fotbalului sud-american, 
între actuala campioană a lu
mii — Argentina și vechea ei 
rivală — Brazilia, de trei ori 
cîștigătoare a „Zeiței de aur“. 
Și păcat că un asemenea regal 
sportiv a trebuit să se desfă
șoare pe Sarria. în timp ce nu 
departe, tot la Barcelona, ..Nou 
Camp", un stadion de două ori 
mai mare, la ora aceea stătea 
nefolosit...

Marea confruntare a 
în nota de dominare a 
tinienilor care caută 
prin apărarea adversă, 
a forța golul. Dar furia ofen
sivei se potolește încetul cu

început 
argen- 
breșe 

pentru

Paulo Roberto Falcao

„SCANDINAVUL"...
Intr-o echipă de buneți focoși, 

cum este reprezentativa Braziliei, 
pârul său blond, de tip scandinav, 
apare ca o excepție ; într-o e- 
chipâ de înalți virtuozi ai fotba
lului, cum este aceasta din „Țara 
cafelei", prezența sa este la ni
velul celorlalte mari vedete. Ei
bine această excepție care nu
este o... excepție, este mijlocașul 
Falcao, unul dintre puținii fotba
liști brazilieni care n-are și un 
nume de împrumut. Se numește 
Paulo Roberto Falcao. S-a născut 
la 16 octombrie 1953, are 182 cm 
și 75 kg. El este, realmente, un 
mijlocaș de excepție, un adevărat 
artist pe postul său, demn de pre
decesorul său care a fost marele 
Didi. A îmbrăcat de 23 de ori 
tricoul galben al echipei Braziliei. 
A fost legitimat la Internacional 
din Porto Alegre, de unde 
transferat la A. S. Roma, 
este, deci, un foarte bun 
câtor al lui „il calcio” și 
strădui să demonstreze acest lucru 
peste 3 zile, căci luni, la Baree

va întîlni Italia !...

a fost 
Fa Icao 
cunos- 
se va

încetul și „galbenii" atacă din 
ce în ce mai periculos. în min. 
12. Passarella oprește printr-un 
fault la 30 m de poartă un astfel 
de atac. Eder șutează năpraz- 
nic. mingea lovește bara trans

la... 
sin- 
fără

versală. revine în teren 
Zico șl Serginho (singuri, 
i irei) și primul înscrie 
dificultate: 1—0.

Argentinienii încearcă 
nentru a răsturna situația, dar 
anărarea braziliană este în zi 
bună și la post, iar pe contra
atac Falcao ii dă mari emoții 
portarului Fillol (min. 33 și 40).

La reluare, cu Diaz în locul 
lui Kempes, argentinienii în
cearcă totul sau nimic dar... 
în min. 66 o fază splendidă se 
încheie cu un gol de mare 
spectacol, cu capul, al lui Ser
ginho, iar in min. 74 fundașul 
Junior fructifică o pasă lungă, 
în adîncime, a lui Zico. Este 
3—0 pentru Brazilia și meciul 
este jucat! în min. 81, cu un 
șut frumos. Diaz înscrie însă 
golul de onoare, dar mai apoi 
Maradona il lovește cu piciorul 
pe Falcao și primește cartonaș 
roșu.

totul

R. F. Germania

GAZDELE NU MAI
și su

ri umăr

grupa

Animație deosebită pe ma
rele stadion madrilen Santiago 
Bernabeu. Joacă Spania 
porterii ei au venit în 
mare.

Prima adversară în
„B“ îi este formația R.F. Ger
mania. campioană a lumii în 
1954 dar și în 1974, echipă pu
ternică, echilibrată. La fluierul 
arbitrului italian Paolo Casa- 
rin s-au aliniat următoarele 
formații: R. F. GERMANIA: 
Schumacher — Kaltz. K. H. 
Fârster, Stielike, Brieged — 
Dremmler, Breitner, Fischer, 
B. Forster — Littbarski, Rum- 
menigge (min. 46 Reinders) ; 
SPANIA : Arconada — Urquia- 
ga, Tcndillo, Alessanco, Gor
dillo — Camacho, Alonso, 
Quini (min. 65 Sanchez), Za-

• Polonezul Gregorz 
Lato (100 de selecții) 
a anunțat că se va 
retrage ain activitatea 
internațională după 
încheierea Mundialu- 
lui '82. La această 
oră, marea iul dorin
ță est 2 să depășească 
recordul de jocuri în 
națională al lui Kazi
mierz Deyna (102 
meciuri). Nimic mai 
simplu, dacă... Polo
nia se va califica în 
semifinalele Cupei 
Mondiale !...
• După cum se știe, 

Diego Maradona va 
activa în viitor la 
C. F. Barcelona. Mar
cajul foarte tare care 
i s-a făcut în meciu
rile cu Belgia șl Italia 
reprezintă, potrivit 
ziarelor din Barcelo
na, o foarte bună 
luare de contact cu 
realitățile fotbalului 
european I...
• Pentru că echi

pa antrenată de el,

fiind eliminată, 
reîntors acasă, selec
ționerul Hondurasu
lui, Chelato Ucles 
nu mai este... acredi
tat la C.M. și în con
secință a fost obligat 
să-și plătească biletul 
de intrare la meciul 
Franța — Austria !
• Zbigniew Boniek 

(Polonia) : „Să nu vă 
închipuiți că meciul 
decisiv de duminică, 
cu Uniunea Sovietică, 
ne dă insomnii și nu 
ne iasă să dormim. 
Este, foarte simplu, 
un meci pe care tre
buie să-1 jucăm !“...
• Cotidianul spa

niol „Diario 16" a 
lansat o campanie In 
sprijinul unui copil 
de 10 ani grav acci
dentat de explozia u- 
nei bombe în urma 
unui atentat terorist. 
Ziarul relatează că 
micuțul Alberto a 
primit, la spitalul 
unde este internat,

mănușile de portar ii
le lui Arconada și 
tricoul cu numărul 10 
al lui Zamora, doi 
dintre idolii săi, com
ponent! ai echipei 
Real S-ociedad. De a- 
semenea el a primit 
și o minge de fotbal 
cu semnăturile tutu
ror celor 22 de corn- 
ponenți ai lotului re
prezentativ al Spaniei.
• Președintele co

mitetului de organiza
re a dupei Mondiale 
*82, Raimundo Sapor- 
ta : „Formula turne
ului final cu 24 de 
echipe, criticată ini
țial de multă lume, 
s-a dovedit viabilă, 
constituind un verita
bil succes. Această 
formulă a permis u- 
nor echipe din țări cu 
fotbal mai puțin dez
voltat să se măsoare 
cu marile formații, 
ceea ce a fost un ma
re cîștig pentru fot
balul internațional".

Arbitrul mexican Mario Ru
bio a condus formațiile: BRA
ZILIA: Waldir Perez — Lean
dro (min. 76 Edevaldo), Oscar, 
Luizinho, Junior — Cerezo, 
Socrates, Zico (min. 78 Battis
ta), Falcao — Serginho, Eder; 
ARGENTINA: Fillol — Olguin, 
Galvan, Passarella, Tarantini 
— Ardiles, Barbas. Maradona, 
Kempes (min. 46 Diaz) — Ber- 
toni (min. 62 Santamaria). Cal
deron. Misiunea arbitrului n-a 
fost însă prea ușoară pentru că. - -
tul 
gat 
lui 
dir ____ .
(min. 86), Socrates (min. 89) și 
să-1 elimine pe... Maradona 
(min. 86).

Cu această 
si-a încheiat 
Mundial ’82. 
mează acum 
Brazilia — Italia, luni

spre final, jocul a fost des- 
de nervos, ceea ce l-a obli- 
să arate cartonașul galben 
Passarella (min. 32), Wal- 
Perez (min. 77). Falcao

partidă Argentina 
participarea la El 
în grupa „C“ ur- 
meciul hotărîtor: 

5 iulie.

f

l

Scriitorul englez Oscar
Wilde a iubit fotbalul cu 
pasiune șl a prețuit acea 
încrîncenare a luptei pen
tru balon care, la sfîrșitul
secolului trecut, se pare, 
că era, oricum, mai cumin
te decît astăzi 1 Sau poate 
câ istoria fotbalului n-a 
păstrat, pentru eternitate, 
decît lucrurile cele mai cu
rate și — în mai mică mă
sură — date despre durită
țile și faulturile, cu sau 
fără intenție. Am amintit 
de Oscar Wilde pentru că 
el ne-a lăsat, peste ani, o 
vorbă de duh perfect ac
tuală : „Fotbalul poate fi 
potrivit pentru 
fete băiețoase, dar 
nu-i nicidecum po
trivit pentru băie
ții feciorelnici!"... Cam ace
lași lucru a vrut să-1 spună 
și mijlocașul italian Claudio 
Gentile, după meciul cu 
Argentina. In replică Ia 
observația lui Maradona 
(„Niciodată n-am fost țin
ta unui marcaj ca cel al 
lui Gentile. Practic n-am 
făcut decit să încerc să e- 
vit, cînd am putut, sd pri
mesc lovituri!...") el a decla
rat : „Fotbalul nu este făcut 
pentru dansatoare, este un 
joc de bărbați !“.

De fapt, de la un 
tare, viguros, chiar
bărbătesc la unul brutal 
este cale lungă, iar meciul 
dintre Italia și Argentina 
a fost tare, dur, viguros... 
bărbătesc 1

înaintea începerii acestui 
turneu final au existat des
tui specialiști ai fotbalului 
care au exprimat temeri că 
întrecerile din Spania ar 
putea fi nu doar dure, ci... 
mai mult, consecință logi
că a accentului care se pu
ne, în ultimii ani, pe de
fensivă, pe neprimirea — 
cu orice preț — de goluri.

Din fericire lucrurile

n-au stat așa, și cele cite
va cazuri de joc 
care au existat în 
partide, nu trebuie genera
lizate și considerate ca o g 
caracteristică pentru întrea-' g

brutal 
unele

1. Brazilia
2. Italia
3. Argentina

CLASAMENTUL
1 0
1 O
0 0

1
1
2

o 
o
2

3-1
2-1
2-5

2
2
O

I
3

L. $

nu

Spania 2-1 (0-0 J

AU NICI 0 ȘANSĂ
mora — Juanito (min. 46 
Ufarte). Santillana.

Pierzind cu 1—2, gazdele
mai au nici o șansă de califi
care în faza superioară. Auto
rii golurilor : Littbarski (mim. 
50), Fischer (min. 75), respec
tiv Zamora (min. 81).

Ultimul meci, luni : Anglia— 
Spania.

CLASAMENTUL
1. R.F.G. 2 1 1
2. Anglia 1 0 1
3. Spania 10 0

§

0 
0
1

2—1 
0-0
1-2

3
1
O

Astăzi esta zi

P ROG RAMUL
Madrid ora 18,15 Irlanda de 
Barcelona ora 22,00 U.R.S.S.

DISCUTIND
Primele clarificări ale aces

tui al doilea tur al turneului 
final au apărut în urma jocu
rilor de joi (cînd echipele Aus
triei și Belgiei au părăsit 
competiția) și au continuat 
ieri...

în cele ce urmează citeva 
din opiniile antrenorilor echi
pelor aflate în întrecere joi :

BILLY BINGHAM (Irlanda 
de Nord) : „îmi pare rău că 
echipa mea nu a ciștigat acest 
meci (N.N. cu Austria). Cred 
ci dacă ar mai fi fost încă 5 
minute victoria nu ne-ar fi 
scăpat. Acum, pentru a putea 
ajunge in semifinale, in mod 
obligatoriu trebuie să invin- 
gem Franța, avantajată și de 
un rezultat egal. Dată fiind 
valoarea fotbaliștilor francezi 
ne va fi foarte greu, dar vom 
face totul pentru a 
Nu trebuie să se uite 
tem neînvinși in acest 
pionat".

GEORG SCHMIDT 
tria) : „Am abordat 
cu handicapul neîncrederii ju
cătorilor in propriile lor forțe. 
Abia după ce Pezzey a ega
lat, parcă s-au mai trezit...

cîștiga. 
că nîn-

cam-

(Aus- 
partida

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Campion aitele 

R.D. Germane, la Dresda: femei: 
100 m : Gdhr 10,91, Wockel 10,95, 
100 mg : Gărtz 12,57, Knabe 12,75, 
400 mg : Fiedler 55,44, Uibei 56,09, 
greutate : Slupianek 21,78 ; băr
bați : 100 m : Emmelmann 10,2*7, 
110 mg: Munkelt 13,65, 3000 m ob: 
Wi.chenbrunner 8:43,23, 400 mg : 
Ackermann 49,74.

BOX © Pugi/listul itailian Giu
seppe Fossati și->a apărat cu

suoces titlul de campion euro
pean, la cat. cocoș, invingîndu-1 
la puncte, în 12 reprize, pe en
glezul John Feeney, în gala de 
la Campobello di Mazara (Sici
lia). A fost a 27-a victorie din 
28 de meciuri a lui Fossati.

CICLISM • Turul Iugoslaviei, 
etapa a 5-a (Ceaceak — Sabaț, 
162 km) a revenit sovieticului 
Vaizkus în 4.05:04, iar etapa a 
6-a (Sabaț —- Tuzla, 145 km) a

HINAULT, PRIMUL LIDER IN TURUL FRANȚEI
BASEL, 2. Al 69-lea Tur ciclist al Franței, competiția numărul 1 

a ciclismului mondial profesionist, s-a pus în mișcare din acest 
oraș elvețian. De fapt, a fost vorba doar de etapa prolog a 
„marii bucle*4, un contratimp individual pe un traseu de 7,4 km, 
pe circuitul Binningen. Marele favorit, francezul Bernard Hi
nault (care are în palmares 3 victorii în acest Tur) s-a impus 
net în prologul de la Basel realizînd o medie orară de 46,607 km 
și distanțîndu-se, vorba aceea, din start de unii dintre princi
palii adversari : 7 s față de olandezul Knetemann, 11 s față de 
vest-germanul Braun, 20 s față de olandezul Zoetemelk etc. 
Astăzi, la startul primei etape (207 km pe circuitul Schupfart— 
Mohlin) Hinault va purta tricoul galben...

fost cîștigată de iugoslavul Fu
rnici in 3.39:09. Lider este Ko- 
siakov (URSS) 19.20:27,

HAJVDBAL • Trofeul Iugosla
via : URSS — Islanda 27—18, Po
lonia — Iugoslavia B 27—17, Iu
goslavia A — Iugoslavia B 20—19, 
Elveția — Islanda 22—22, URSS 
— Polonia 22—19 • Turneul fe
minin de la Varna a fost cîști- 
gat de echipa URSS cu 10 p, 
urmată de R.D. Germană 8 p, 
Ungaria 6 p, Bulgaria 4 p, Ce
hoslovacia 2 p și Franța 0 p. 
în ultima zi : URSS — RDG 
22—17, Cehoslovacia — Franța 
27—13, Ungaria — Bulgaria 22—17.

ÎNOT • Campionatele R.F. 
Germania, la Darmstadt : Mi
chael Gross a realizat un nou 
record european la 100 m flutu
re cu 54,0. La 400 m liber — 
Rainer Henke 3:54,31 — record 
național. Alte rezultate : 100 m 
spate F — Marion Aizpors 
1:05,38, 200 m fluture F — Doris 
Wiebke 2:13,24 • La Chissano,
în Elveția, campionul olimpic 
VI. Salnikov a învins la 1500 m

ga competiție.
Este adevărat 

te partide s-a 
tul pe jocul în 
se și explică 
scorul de 1—0 
gistrat de 9 ori, cel de 1—1 
de 7 ori, cel de 2—1 de 4 
ori, iar 0—0 de 5 ori !), dar 
una peste alta, cele 112 go
luri marcate pînă joi de
monstrează o eficacitate 

față de precedenta 
Cupă 
și anume o 
de 2,66 de 
ceea ce nu 
rău, mai 
epocă a 

betonate și

că In mul- 
pus accen- 

apărare (așa 
faptul că 

a fost înre-
%

i
sporită

de odihnă

DE MilNE
Nord- Franța (grupa ,,D")

- Polonia (grupa „A")

LA RECE...
Acum aventura s-a sfîrșit ! 
Am învățat foarte multe lu
cruri noi de la acest El Mun
dial care ne va servi drept 
lecție. Doresc succes, în con
tinuare, formației care va cîș
tiga grupa „D". Cine va fi a- 
ceasta, Franța sau Irlanda de 
Nord ? Greu de răspuns !“ .

KONSTANTIN BEȘKOV 
(U.R.S.S.) : „Meciul n-a 
strălucit, este adevărat, 
jucat insă cu o anumită 
zervă, dar nu noi am inventat 
aceasta. Amintiți-vă numai 
ce-au făcut R. F. Germania și 
Anglia ! In continuare insă 
lucrurile vor șta, cu siguranță, 
altfel, total diferit. Sint mul
țumit de rezultat. Am marcat 
un gol și am ciștigat!"...

GUY THYS (Belgia) : „Sint 
total decepționat că echipa 
părăsește astfel competiția. 
Astă-seară (N.N. joi) cred că 
am fi meritat mai mult ! Cu 
toate acestea am demonstrat 
că sintem capabili și de rezul
tate bune. Am învins Argen
tina, am ciștigat seria preli
minară, dar, din păcate, am 
avut acea zi proastă la meciul 
cu Polonia !“.

/ost
Am
re-

Mondială, 
medie 
meci, 

este 
ales 

apără- 
super-

1
deloc 
intr-o 
rilor 
betonate. O statistică care 
circulă în aceste zile 
centrul de presă al 
Urată un fapt foarte inte- 

__ 3 dintre 
goluri au fost în- 
din interiorul ca-

la 
C.M.

fesant, acela că 88 
aceste 
scrise 
reului, în general în urma 
unor acțiuni ofensive com
plexe, bine elaborate și nu 
prin încercări strict indi
viduale (16 goluri au fost 
marcate prin 
capul). Doar 24 de 
au fost 
turi din 
din faze 
xecutării 
bere. în 
notăm și 
vituri de 
scris de 5 ori.

Chiar dacă fotbalul a 
venit mai aspru — și a 
venit ! — el nu este lipsit 
de marea bucurie pe care 
o oferă golul, așa cum s-au 
temut, unii, în mod nejus
tificat. „El Mundial ’82“ 
este o dovadă ; poate chiar 
cea mai convingătoare!...

lovituri cu 
goluri 

realizate prin șu- 
afara 
fixe, 
unor 
acest 
faptul că din 
pedeapsă s-a

careului sau 
în urma e- 
lovituri li- 
context mai 

lo- 
în-

//J

de- 
de-

!
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„ECHIPELE MARI“
La ,,Palacio de Congresos y Ex- 

posiciones-, pe Paseo de la Caste
llano. din Madrid va avea loc, peste 
citeva zile, Congresul Federației in
ternaționale de fotbal. Un congres, 
cum se spune, de rutină care, potri
vit ordinii de zi, nu-și propune să 
discute cine știe ce aspecte foarte 
importante ale activității fotbalistice 
internaționale. Și totuși, chiar și așa, 
s-ar putea ca lucrările acestui for să 
atingă unele aspecte care, la această 
oră, sint destul de spinoase. Intre 
altele este vorba de unele propu
neri pe care Federația de fotbal din 
Algeria ține să le facă pentru o se 
ajunge la înlăturarea unor „aranja
mente de culise". Președintele acestui 
for, Benali Sekkal, a declarat, între 
altele, următoarele : „Va trebui să 
combatem toate 
tru a face din Cupa Mondială 
competiție cinstită. Trebuie pus 
index protecționismul de caro 
bucură, in general, marile echipe, a- 
șa cum a fost cazul acum, in seria 
a ll-a. Fiind desemnată cap de serie, 
echipa R. F. Germania a beneficiat 
de avantajul disputării meciurilor in 
același oraș, ea avind dreptul să-șl 
aleagă totul, pînă și vestiarele. Pro
gramul meciurilor a fost astfel alcă
tuit pentru a favoriza formațiile mari. 
N-a fost o întîmplare că R.F.G. șî-a 
susținut partidele la 24 de ore după 
noi. Capii de serie sint prea avanta
jați l“...

Și că este asa. iată că și echipa 
Angliei a jucat toate cele trei parti
de din primul tur la Bilbao, Brazilia 
a evoluat numai ta Sevilla, Spania 
la Valencia etc.

Sâ vedem, totuși, care va fi și 
punctul de vedere al F.I.F.A. I...

«combinațîile», pen-
“ ............... o

la 
se

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 2. Ne apropiem vertiginos de momentul de virf 

al marelui turneu din „Templul tenisului" de la Wimbledon și 
lucrurile au început să se limpezească pe marile tablouri de 
concurs, pe care au mai rămas înscrise doar puține nume din
tre cele multe care s-au aflat la început. Iată dar, că în 
optimile de finală ale întrecerii masculine tînărul suedez Wilan- 
der, recentul cîștigător la Roland Garros, a fost întrecut de pu
ternicul american Teacher cu 6—1, 6—4, 6—3; în „sferturi" Ed
mondson a dispus de Gerulaitis cu 7—6, 3—6, 6—4, 6—3, iar 
Connors a trecut de Gene Mayer cu 6—1, 6—2, 7—5. în tur
neul feminin, vest-germanca Bettina Bunge a dispus de ame
ricanca Ann Smith cu 6—3, 2—6, 6—0, după care. în semifina
lă, ea a fost întrecută de Martina Navratilova cu 6—2, 6—2, 
după un joc de 50 de minute.

Intre alte rezultate le mai reținem pe cele ale cuplului Vir
ginia Ruzici, J. Russel (S.U.A.) învingător cu 6—3, 7—6 asupra 
perechii Vermaak, Yeargln (turul HI) șl succesul lui Mihnea 
Năstase (6—3, 6—2 cu Iugoslavul Prplci), în primul tur al com
petiției juniorilor.

liber în 15:35,02, iar elvețianul 
Volery la 100 m liber — 53,51.

POLO • Trofeul Tasmajdan, 
la Krușevaț : SUA — Ungaria 
7—«, Iugoslavia — Australia 14—9, 
Iugoslavia — Ungaria 11—11, 
RFG — Australia 13—12.

TENIS • Cupa campionilor

europeni, turneu! final la Buda-^ 
pesta, turul I : Sloboda T.K. (iu
goslavia) — Spora (Luxemburg) 
9—0, ȚSKA Sofia — Helsingin 
Verkopallosera (Finlanda) 7—2, 
turui II : ujpesti Dozsa Buda
pesta — Boldklub Copenhaga 
6—3.


