
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI AGRICOLE

DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
președintele 

Romania,

Tovarășul 
secretar 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
s-a intîlnit, miercuri, cu lucră
torii ogoarelor dobrogene, con- 
tinuind dialogul fructuos purtat 
doar cu o sâptămînă in urmă 
cu oameni ai muncii din unități 
industriale și agricole din nor
dul Moldovei.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la vizită au 
participat tovarășii Emil Bobu, 
Ion Stoian, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța 
al P.C.R., Ion Teșu, ministrul 
agriculturii și industriei alimen
tare, și Nicu Ceausescu, secre
tar al C.C. al U.T.C.

Ca de fiecare dată cind l-a 
avut ca oaspete, și acum, popu
lația meleagurilor cuprinse în
tre Dunăre și Mare a primit cu 
toată căldura inimilor, cu sen-, 
timente de profundă stimă și 
recunoștință pe conducătorul 
partidului și statului 
Pentru că, firesc și 
drie, de numele 
Nicolae Ceaușescu, 
tatea sa neostenită 
slujba propășirii patriei, a feri
cirii locuitorilor ci constăn- 
țeni se leagă transfo.rmările — 
atit de numeroase și profun- 

—, care s-au produs în 
ulii mii 17 ani — ca în întrea
ga noastră țară, și în această 
străbună vatră românească. Ei 
na vor uita niciodată, că, în 
urmă cu 17 ani, în 
de 
nostru 
Nicolae 
nit cu 
tr-unul 
dialoguri cu țara.

Noua intîinire de lucru a 
secretarului general al parti
dului cu țărani cooperatori, 
lucrători ai întreprinderilor a- 
gricole de stat, specialiști, ac
tiviști de partid și de stat în 
acest moment cînd '■pe Întreg 
cuprinsul țării a fost declan
șată una dintre cele mai mari 
și mai importante campanii a-

nostru. 
cu mîn- 

tovarășului 
de activi- 

pu’iă în

că, 
calitatea sa 

partidului 
tovarășul 

s-a întîl-

conducător al 
comunist, 
Ceaușescu

ei, cu dobrogenii, în- 
dintre primele sale
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gricole, recoltatul cerealelor — 
semnifică grija permanentă a 
partidului, a conducătorului său 
pentru această ramură de bază 
a economiei noastre naționale, 
cu implicații directe asupra 
nivelului de viață și civilizație 
al poporului.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu 
a analizat la 
cimp, cum se 
șurile stabilite 
rea producției __________ ____
tar, pentru sporirea eficienței 
întregii activități din agricul
tură .

Vizita a început pe ogoarele 
cultivate cu griu din raza 
comunei 23 August și a con
tinuat Ia C.A.P. Plopeni din 
cadrul Consiliului unic agro
industrial de stat și coopera
tist Chirnogeni, pe terenurile 
Consiliului unic agroindus
trial de stat și cooperatist Do- 
robanțu și pe terenurile Con
siliului unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Cogealac.

Țăranii cooperatori aflați Ia 
munca cîmpului au făcut peste 
tot o primire entuziastă secre
tarului general al partidului 
urîndu-i „Bun venit".

Locuitorii comunei Cobadin 
— ultimul punct de pe itine- 
rariul vizitei — au făcut se
cretarului general al parti
dului o primire entuziastă, de
osebit de călduroasă. în piața 
centrală a comunei erau pre- 
zenți peste 5 000 de cooperatori, 
tineri și linere, elevi ai șco
lilor din localitate, sportivi și 
membri ai unor formații de 
dansuri și muzică populară.

La plecare, reprezentanții 
organelor locale de partid și 
de stat mulțumesc încă o dată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita efectuată în ju
dețul lor.

La decolarea elicopterului 
prezidențial, mulțimea adu
nată în piața comunei ovațio
nează din nou, cu putere, pen
tru partidul comunist și se
cretarul său general, pentru 
Republica noastră socialistă.

fața locului, in 
respectă mă- 
peniru crește- 
agricole la hec-

Campionatele internaționale de pentatlon modern

M], DOUA PROBE DECISIVE PENTRU DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR
După o probă „maraton", cea 

de scrimă, desfășurată marți, 
iată că pentatloniștii prezenți 
la „Internaționalele" țării noa
stre au avut, ieri după-amiază, 
cea mai scurtă dintre toate pro
bele pentatlonului modern, îno
tul. fntr-adevăr, cei 300 de 
metri ai bazinului reprezintă un 
examen pe cît de rapid pe atît 
de dificil pentru sportivi, pen
tru că se apreciază, și pe bu
nă dreptate, că înotul este un 
examen prin excelență tehnic, 
o probă concludentă a adevă
ratei măiestrii a pentatlonis- 
tului. Firește, este o probă de 
înot în stilul liber, iar regu
lamentul prevede că startul, 
pe serii de cite opt concurențl, 
se dă în ordinea inversă a 
clasamentului. Aceasta a fă
cut ca în toate cele patru se
rii desfășurate ieri la bazinul 
de la „23 August' 
lueze sportivi 
nă, iar ca o 
ționăm faptul 
clasați nu au 
ultima serie !

să evo- 
de valoare bu- 

curiozitate men
tă primii șase 
făcut parte din

A?3 cum ne așteptam, Cezar 
Răducanu și Eugen Pop, din 
prima echipă a țării noastre, 
și-au confirmat calitățile de 
buni înotători, obținînd re
zultate care i-au situat pe 
locuri fruntașe ale clasamen
tului. Știm firește că ei pot 
înota și mai bine, dar este 
meritoriu, oricum, că ambii 
s-au apropiat de nivelul lor 
binecunoscut. Un timp notabil 
a realizat și unul dintre tine
rii noștri pentatloniști, Lucian 
Țintea, clasat și el pe o pozi
ție fruntașă, respectiv pe locul 
șase al clasamentului probei. 
Sub valoarea sa a „mers* ieri 
Ștefan Cozma. Cu punctajul ob
ținut, echipa noastră s-a situat 
pe locul al doilea în proba de 
înot, după echipa U.R.S.S., cîș- 
tigătoare, dar punctele pentat- 
loniștilor sovietici le-au permis 
acestora să treacă pe locul al

doilea In clasamentul general, 
echipa noastră fiind nevoită tă 
coboare un loc.

Clasamente: Înot — Igor Brf»- 
galov (U.R.S.S.) 3:25,81 — 1238 p, 
Stanislav Makarov (U.R.S.SJ 
3:27,09 — 1218 p, Cezar Răducam» 
(România) 3:27,91 — 1212 p, Ma
cle) Czyzowlcz (Polonia) 3:30,90 p 
— 1188 p, Eugen Pop (Românii) 
3:31,81 — 1180 p, Lucian Țintea 
(România n) 3:38,84 — 1180; pa 
echipe: U.R.S.S. 3584 p, România 
3532 p. Polonia 3444 p; după trei 
probă, iată primii clasați: LasZto 
Kerl (Ungaria) 3188 p, Dușan Po- 
lacek (Cehoslovacia) 3177 p, Zbig
niew Koscietak (Polonia) 3158 p. 
Dumitru Spîrlea (România) 3151. 
Iurl Samsonov (U.R.S.S.) 315« p, 
Igor Brizgalov (U.R.S.S.) 3143 pț 
pe echipe: 1. Ungaria 9368, 2.
U.R.S.S. 9224, 3. România I 9183.

Azi ultimele două probe: la po
ligonul Tunari (ora 8,30) — tirul, 
iar in pădurea Călugărești (ora 
17,00) — crosul.

Constantin MACOVEI

BOXERI OTNI
LA TURNEUL DL LA BALATON

In aceste zile, la Balaton 
(Ungaria), se desfășoară un 
traditional turneu international 
de box pentru juniori. La în
trecere vor fi prezenti pugiliști 
din mai multe țări. printre 
care si România. Au făcut de
plasarea: Mircea Doboș (mus
că), Dorel Jianu (cocoș), Tu- 
dorel Fișie (semiusoară). Dă- 
nilă Bumbac (semimiilocie), 
Doru Maricescu (mijlocie mi
ca). Mihai Vasilache (mijlocie); 
antrenor. Iosif Mihalik.

Raid-anchstă la baze sportive din Capitala

BOGATĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ IN VACANȚĂ, DA! 
VACANȚĂ IN PRACTICAREA SPORTURILOR, HU ’
Total depinde de bana

MULȚI CAMPIONI FOARTE TINERI ÎN ULTIMA 
REUNIUNE A FINALELOR LA ÎNOT

Prima finală a ultimei re
uniuni din cadrul campionate
lor naționale de înot, desfășu
rate timp de trei zile la bazi
nul „23 August” din Capitală 
a adus la start pe „maratoniș- 
tii“ ce-și disputau titlul probei 
de 1 500 m liber. A fost de

EUGEN NANoi rganizarc, dc cadrele dc specialitate și dc ailucnța elevilor
în vacanța mare își petrec o parte 

. i și la 
locurile de agrement. Pentru o cît mai bună organizare a 

sportive 
vacanță 
sportivi 
„școli" 

cu reale 
Răspun-

Numeroși copii aflați în vacanța mare își petrec o 
a timpului liber pe terenurile de Sport, în parcuri 
Inrurilfl n cri’prnpnl Ppntru r» r*îf mai hună nrernni'

activităților recreative prin sport, în cadrul bazelor 
complexe și în școli au fost create centre și cluburi de 
unde profesori de educație fizică, antrenori și activiști 
stau la dispoziția copiilor. Cum își trăiesc viața aceste 
ale sportului de masă, unde pot fi depistați mulți copii 
aptitudini pentru activitatea sportivă de performanță ? 
sul la această întrebare și la altele privind gospodărirea și folo
sirea cit mai eficientă a bazelor sportive încercăm să-1 aflăm 
prin raidurile noastre in „taberele vacanței”. Astăzi. însemnări 
din citeva sectoare bucurcștenc...

SECTORUL 4 LA „TEMERARir, ACTIVITATE NON-STOP;
PE BAZA SPORTIVĂ OLTENIȚA, ÎNCEPUT TIMiD...

duminică, peLume multă, 
„Temerarii", acolo unde fiin
țează unul din cele trei centre 
de vacanță din sectorul 4. Vreo 
patru 6ute de școlari și pio
nieri. O dimineață Întreagă, e- 
levi din citeva școli generale 
ale acestui sector („93". „97“ 
și „36“) și-au împărțit orele 
de destindere, de odihnă ac
tivă, practicînd baschetul, mi- 
nifotbalul, tenisul. handbalul 
și voleiul. Amenajări adecvate, 
bine întreținute reprezintă o 
invitație la sport, la mișcare 
în aer liber, în aceste zile în
sorite de vară. O invitație cu 
atît mai atrăgătoare cu cît ea 
este dublaUi de activitatea u- 
nor profesori inimoși, ca Nata
lia Vasile, Maria Bccic sau 
Victor Georgescu, prezenți în 
mijlocul copiilor, 
îndruma, a Ie da sfaturi deo
sebit de utile. Copiii ie as
cultă și le aplică cu strictețe.

De la cei doi instructori 
Constantin Vuia șl I iviți Sur- 
du, care activează permanent 
la „Temerarii" (baza sportivă 
a Casei pionierilor șl șoimi
lor patriei din sectorul 4), a-

flăm detalii interesante : aco
lo. la „Temerarii”, vin zilnic 
sute de elevi, organizați pe 
școli. După cei de la unitățile 
de învățămînt sus-amintite ur
mează reprezentanți ai școli-

ior generale nr. 98, 99. 100 și 
102, apoi de la 104, 108, 109 
și 111, in fine de la 113, 119, 
120, 129 și 165. O planificare 
riguroasă, respectată pînă a- 
cum de toată lumea, asigură, 
astfel, prezența pe terenurile 
acestei frumoase baze sportive 
a copiilor din TOATE ȘCOLI
LE GENERALE DIN SECTOR, 
30 la număr și chiar a unor 
reprezentanți ai grădinițelor.

Mai mult, cînd este nevoie 
— și este nevoie ! — profeso
rii și educatorii de la „Teme
rarii" primesc sprijinul activu
lui C.E.F.S., prin prof. Gh. 
Dumitru Îndeosebi, organizînd 
nu numai lecții de inițiere in 
sport, ci și unele concursuri și 
competiții estivale.

fapt o pasionantă confruntare 
între cei doi frați ploieșteni, 
Eugen și Bogdau Nan. și doi 
elevi ai prof. Gh. Dimeca, băi- 
mărenii Robert Pinter și Jiir- 
gen Barth. E. Nan a pornit mai 
rapid, talonat de campionul din 
1981, Robert Pinter. Aceasta a 
fost situația și la 800 m, unde 
ploieșteanul a trecut în 8:35,79 
(nou record de seniori și juni
ori). Pe partea a doua a între
cerii, Eugen Nan nu a mai pu

tut fi ajuns, el îndreptîndu-se 
sigur spre o victorie și noi re
corduri de seniori și juniori 
(16:14,07). Surprinzător, pe lo
cul secund, talentatul Jurgen 
Barth (16:28,41), înaintea cole
gului său R. P>ntcr, campionul 
de anul trecut.

în cursele brasiștilor am con
semnat mai întîi un succes 
scontat al reșițencei Brigitte 
Prass (2:40.77), secondată de e- 
leva Liceului nr. 2 din Bucu
rești, Crenguța 
(2:50,80), în continuu 
La băieți se aștepta un 
interesant între Al. Szabo 
Follert. A cîștigat 
lea... Ionel Luca, 
curs prima sută în 
cea de a doua în 
1:23,0(1). Oricum, 
prezentantului clubului Steaua, 
care a condus permanent, a fost 
pe deplin meritată.

Carmen Bunaciu ne-a mai o- 
ferit o mostră a multiplelor sale 
calități, sosind prima și la 100 
m fluture în 63.40, cu multe 
lungimi înaintea adversarelor 
sale. în finala masculină, în 
schimb, am asistat la o dispută 
electrizantă între FI. Vișan șl 
H. Lucaciu. Cei doi „delfini* 
au înotat aproape „cot la cot* 
pe prima lungime ; apoi, dina- 
movistul s-a detașat ușor, cîștl- 
gînd în 57,51 — nou record. 
Pentru Vișan a fost cea de a 
treia victorie în acest campio
nat.

Gălătescu 
progres, 

duel 
și L 
trel- 
par- 

și pe

însă al 
care a
1:10,30 
aproximativ 
victoria re-

Adrion VASILIU

(Continuare în pag 2-3)

Dc astăzi pîna duminică, la (impulung Muscel

A XV-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR
BALCANICE DE CICLISM

pentru a-i

(Continuare în pag 2-3)

La Clubul de vacantă de la Școala generală nr. 190 din sectorul
4 al Capitalei, inițierea in inot • copiilor rămine activitatea 
prioritari Foto : Dragoș NEAGU

«Mi <I |; M.

0 La start, rutieri din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia ți România @ Echipa României, fârâ Romașcanu 

0 Trasee de mare frumusețe
La Cîmpulung Muscel încep 

astăzi Întrecerile celei de a 
XV-a ediții a Campionatului 
Balcanic de ciclism, competiție 
la care participă reprezentati
vele de seniori și juniori ale 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei si României.

Pentru sportul nostru 
pedale acesta este al < 
mare eveniment 
— al anului competiționaț 1982. 
După „Cursa Păcii", in cadrul 
căreia selecționata noastră a 
realizat rezultate bune. Cam
pionatul Balcanic ar trebui să 
ne arate un progres firesc al 
performantelor ..tricolorilor". 
Este. Insă, posibil să nu fie 
așa. Cauzele sînt obiective: o

cu 
doilea 

și ultimul

serie de alergători titulari ai 
„naționalei”, susțin în această 
perioadă examene școlare. Ast
fel, Mircea Romașcanu este a- 
nroape sigur că nu va partici
pa. el fiind angrenat, chiar in 
zilele Balcaniadei. în examenul 
de admitere la I.E.F.S.. iar . 
Traian Sârbu. Ionel Gancea și 
Constantin Cărutasu se vor 
prezenta cu o pregătire preca
ră. deoarece in ultimele săptă- 
mini au preparat si susținut 
examenele liceale. La restrîn- 
sul lot de care dispune ciclis-

Hristoche NAUM

(Continuare in nag J-J)



(Urmare din pag. 1)

Și tot în sectorul 4, la baza 
sportivă Oltenița a fost inau
gurat luni un alt centfți de 
vacanță, 
practica 
ferințe, 
ni sul de 
amatori . ,
tru de vacanță este încă prea 
puțin cunoscut de către elevi, 
de aceea și începutul este mai 
timid, un panou anunțînd des
chiderea acestui lăcaș de sport 
— cu gratuitate pentru copii — 
a fost montat abia sîmbătă, cu 
două zile, deci, înainte de

acolo unde se poate 
după gusturi și pre- 

tenisul și șahul, te- 
masă și voleiul. Aici, 

mai puțini. Noul cen-

inaugurarea centrului ! De ce 
n-a fost popularizat încă din 
timpul cursurilor ? Dacă a- 
ceastă măsură ar fi fost luată, 
și la centrul de vacanță din 
șoseaua Olteniței afluența ar fi 
fost acum mare (terenurile și 
clubul se prezintă într-o ținu
tă ireproșabilă), ca dealtfel și 
la celălalt — al treilea — cen
tru de vacanță, de Ia Școala 
generală nr. 190, unde priori
tate are înotul.

Cu alte cuvinte, în sectorul 
4 demaraj promițător (deși nu 
peste tot la vreme) în activi
tățile centrelor de vacanță 1

Tiberiu STAMA

SECTORUL 2 PREA FIULIĂ... ACALMIE (ÎN ACEST SEZON
ESTIVAL) LA

Parcul „ Titanii* se numără 
printre cele mai frumoase baze 
de sport și agrement puse la 
dispoziția copiilor și tinerilor din 
sectorul 3. Terenuri de tenis de 
dmp, de handbal șl baschet, 
mese fixe pentru jocul cu min
gea de celuloid, o mare diversi
tate de aparate de joacă — afla
te în foarte bune condiții de fo
losire — îi îmbie parcă pe vi
zitatori.

Nu ne-a mirat, astfel, informa
ția că aici este organizat unul 
din centrele de vacanță ale Ca
sei t pionierilor și șoimilor patriei 
din sector, și ne-am deplasat 
sîmbătă acolo pentru a urmări 
programul unei zile de sfîrșit de 
săptămână. Cum era și firesc, 
am căutat avizierul cu progra
mul; dar, spre mirarea noastră, 
n-am găsit nici o informație vi- 
ruală. Era ora 11,45. Șeful bazei, 
Mihai Mogoș, un excepțional gos
podar, legat cu sufletul de acest 
parc, încă de la crearea lui, ne 
informează că nu știe nimic des
pre existența unul asemenea 
„centru*, că în viața frumoasei 
oaze de verdeață, de aici, nu s-a 
petrecut, în săptămînă care s-a 
încheiat, nimic deosebit. „Poa
te știu tovarășii profesori de ser
viciu, ai Casei pionierilor, ceva ?• 
Dar, profesorul Gelu Pătrașcu, 
care „a fost de dimineață pe la 
terenurile de baschet* plecase la

„TITANII"!
ora aceea. Pe terenurile de tenis 
găsim citeva perechi de... oameni 
jucînd, iar la cele de tenis de 
masă doar cîțiva copii.

încercăm să aflăm amănuntele, 
căutate prin telefon, de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din

acest sector. Stăm de vorbă cu 
tovarășa Margareta Crețu '— cum 
se recomandă — care ne asigură 
că „avem trei centre de vacanță, 
la „Titanii", la „Voinicelul" și 
aici, la noi"... Care este progra
mul centrului de la „Titanii" ? 
Nu-1 știa, dar ne-a asigurat că 
acesta este afișat la fața locului, 
n-avem decit să-l cercetăm... Am 
înțeles că este de prisos să mai 
insistăm și ne-am propus să re
venim după-amiază, de la ora 16, 
cînd prof. Lucian Pop „are pre
gătire cu copiii la tenis" — ne-a 
spus unul din paznici.

Și am revenit după ora 16. 
Am găsit, într-adevăr, un grup 
de copii la tenis, dar fără pro
fesor, care, după cum ne-au spus 
elevii săi (Alexandrina Duca, cla
sa a Vl-a, Școala generală nr. 
195) „nu vine sîmbătă și dumi
nica" !

Credem că se cere revizuit acest 
mod de a privi antrenarea copi
ilor la petrecerea timpului liber 
pe terenurile de sport și a se 
lua măsuri ca, mai ales acum, 
pe timpul vacanței mari, fru
moasele condiții de care dispun 
„Titanii", să fie folosite din plin 
și eficient !

SECTORUL 3 EXISTA
LIPSESC DOAR...

De cum am intrat pe poarta 
Complexului cultural-sportiv „Cu
tezătorii" din cartierul Tei, ne-a 
atras atenția un grup de copii, 
prinși de mîini intr-o' mică ho
ră, care cîntau „Ce păcat, cc pă
cat, că pisica s-a-necat...*. Erau 
primii beneficiari ai minunatului 
complex în aer liber de pe ma
lul lacului Tei, pe care îi lntil- 
neam, angrenați în jocul lor, pe 
un spațiu rezervat celor mici...

Plecăm, pentru început, să vi
zităm frumoasa bază, concepută 
cu dragoste de frumos, și ne no
tăm dotările pe care le are : 10 
terenuri de tenis (5 cu zgură, 5 
cu bitum), un teren gazonat de 
fotbal, 20 mese de tenis din be
ton, cite un teren de baschet și 
volei Ia care se adaugă o mare 
plajă pe malul lacului, parte cu 
Iarbă, parte cu nisip și două 
frumoase bazine care limitează 
înotul numai pe o porțiune a la
cului.

SECTORUL 6 PERMANENTE, DAR ȘI DUNE INTENT»,
DUPĂ UȘI...

...E cald, foarte cald, și e sfir- 
de săptămînă. Locuitorii car

tierului cît un oraș numit Dru
mul Taberei au luat parcă cu 
toții, cu mic — cu mare... dru
mul ștrandurilor, al locurilor ră
coroase de ia margine sau din 
afară de București. In orice caz, 
curțile atît de spațioase ale șco- 
Mlor generale 169, 155, 264, 154 
«tot goale. Aproape goale, pen
tru că la ,,155* doi-trei copii își 
încearcă îndemânarea la trecerea 
mingii prin inelul coșului de bas
chet, iar pe terenul central e în 
toi o miuță a unor oameni în 
toată firea (un fel de a spune, 
din moment ce expresiile folo
site de ei în conversații sînt 
de-a dreptul triviale — în auzul 
celor mai mici !). S-au organizat ■ 
cluburi de vacanță ? S-ar părea 
că răspunsul e afirmativ, cel pu
țin pe hârtie. La „169“, un afiș 
invită la activitățile unui aseme
nea club: ciclism, jocuri sporti
ve, tenis de masă. Iar alături, 
e lipit pe geam un bogat program 
de acțiuni, la punctul 13 figurînd 
tocmai... clubul de vacanță. în
treceri în cadrul acestuia, însă, 
numai în anumite zile, începînd 
din 12 iulie I Iar la „264*. pro
gramul pare, de asemenea, plin, 
interesant, numai că — deși ne 
aflăm exact în perioada 15 iunie— 
15 iulie, dedicată competițiilor sub 
egida clubului — materializarea 
bunelor intenții nu se observă. 
Poarta, ușa școlii sînt, la urma- 
lirmei, bine ferecate ! Alături, la 
„154", se anunță activități zilni
ce, între orele 10 și 13, dar ter
menul e 1—12 august...

...E cald, e început de săptă
mînă. înțelegerea rosturilor clu
burilor de vacanță pare alta în 
două din unitățile școlare im
portante din cartierul Militari. La 
„156* există un program alcătuit 
pe întinderea întregii vacanțe 
mari, in cele 18 puncte ale sale, 
apar acțiuni de t-ot felul, spor
tful, drumețiile, taberele fiind la 
loc de cinste, fiecare zi „aparți- 
nînd* uneia sau alteia dintre dis
cipline. îi urmărim pe elevii șco- 
Mi, împreună cu directoarea uni
tății, prof. Maria Bula, și respon-

DINE TERECATE!
sabilul colectivului de educație 
fizică, prof. Nestor Covad, la 
cele patru mese de ping-pong 
din curte sau alături, la bazinul 
ce a aparținut de ,,156", «ame
najat prin grija Comitetului de 
partid al Sectorului 6 și trecut 
in administrarea I.C.A.B. Peste 
drum e „142". Deși e profesoară 
de limba română, directoarea 
Viorica Fălcuțescu se arată foar
te in temă șl cu activitatea spor
tivă șl turistică. Intrăm, Împreu
nă, intr-o sală amenajată pentru 
tenis de masă, unde disputele ce
lor mici nu sint lăsate la voia 
tntîmplării. Există „permanențe" 
din rindul cadrelor didactice, in 
cazul de față profesorul de... de
sen Ion Dumitriu, In sala de 
sport, prof. Lucica Negulescu s-a 
aflat Împreună cu elevii ama
tori de minifotbal șl handbal. In 
altă încăpere, prof. Dan Spătaru 
a rulat un film menit să-l In
troducă in atmosferă pe partlcl- 
panțil la noua expediție pionie
rească pe care o conduce Împreu
nă cu profesorul de muzică Au
relian Agaple, in Deltă, tnceplnd 
de miercuri 7 iulie (zl In care 
colegii lor Alexandru Nicola și 
Liess Werner Încep escaladarea 
munților Apuseni, de asemenea, 
Intr-o expediție). Șl aici ce e 
scris pe originalul afiș al clubu
lui de vacanță nu reprezintă sim
ple... litere In vlnt !

Geo RAEJCHI

Viorel TONCEANU

10 A TE
COPIII

CONDIȚIILE, 
!?!
deci, pe teritoriul 
zi pentru vacanță" 
și școlarilor din Ca-

Ne aflăm, 
„Taberei de 
a pionierilor , ,
pitală, dotată cu tot ceea ce are 
nevoie. Profesorul Victor Con- 
stantinescu, de fapt cel ce răs
punde de activitatea complexului, 
în această perioadă, după ce ne 
conduce prin acest teritoriu al 
copiilor, ne spune: „Avem aid 
tot ceea ce trebuie pentru a fi 
pus la dispoziția micilor oaspeți 
pe care îi așteptăm în fiecare zi. 
Rachete și palete de tenis, mingi. 
Dacă vin, să zicem, " "
pii, avem ce Ie da. 
tru fotbal, de pildă, 
140 de mingi. Și încă 
asigurat în așa fel ___
Incit în fiecare zi aici să fie pre- 
zenți profesori de diferite disci
pline, care să stea la dispoziția 
copiilor. Sîntem oricînd gata să 
organizăm concursuri (cum a fost 
cel de duminică 4 iulie, la înot), 
să asigurăm îndrumarea lor mul
tilaterală".

Deci, totul: apă, multă verdea
ță, flori de toate felurile, apara
te de joacă pentru cei mici fru
mos colorate, stegulețe, terenuri, 
material sportiv. Nu lipsește ni
mic, se poate spune. SESIZAM, 
DIN PACATE, O SINGURA LIP
SA — CAPITALA: COPIII, ADI- 
CA BENEFICIARII ACESTUI MI
NUNAT COMPLEX ! In diminea
ța cînd l-am vizitat, erau vreo 
20 de copiii care jucau fotbal, 
vreo 20 la tenis., și cam atît ! 
Așa că acest complex nu-și tră
iește intens viața. „Nu-1 o ex
cepție, ne spune profesorul V. 
Constan tin eseu. în general ne 
lipsesc copiii. Uitați-vă ce mîn- 
drețe de terenuri stau degeaba, 
în timp ce profesorii așteaptă, în 
zadar, să lucreze cu cineva. Și 
n-au cu cine !"...

Deci, start greșit, în folosirea 
Complexului cultural-sportiv „Cu
tezătorii". Ce păcat că Inspectora
tul școlar al municipiului și Con
siliul municipal al organizației 
pionierilor n-au găsit forma care 
să sugereze (ca să spunem așa), 
școlilor să folosească această oa
ză de sănătate, să o popularizeze. 
Mii de copii ar putea să învețe 
aici înotul, să practice diferite 
sporturi.

Plecăm, de aceea, cu un gust 
amar. Ce păcat că tot ce s-a rea
lizat in organizarea acestei ta
bere de vacanță nu a dus (pînă 
acum) la rezultate pe măsura 
inițiativelor șl eforturilor depuse 
de atîția oameni pasionați de 
sport.

5 000 de co- 
Numal pen- 
avem circa 

ceva: ne-ani 
activitatea,

Modesto FERRARINI

Raidul nostru a scos, așadar, In evidență preocupări și 
inițiative frumoase pentru organizarea timpului liber al 
copiilor cit mai bine, in mod plăcut și cu eficiență maxi
mă pentru dezvoltarea lor fizică și intelectuală armonioa
să. Dar, din păcate, există, după cum s-a văzut, și multe 
lipsuri, există baze și condiții insuficient folosite sau ac
țiuni superficial organizate. Se cere din partea organelor 
cu atribuții, a profesorilor și cadrelor de specialitate, o 
preocupare mal susținută, mai responsabilă, pentru antre
narea in acțiunile de vacanță a unui număr cit mai mare 
de copii, Ia activități atractive, cit mai bine organizate. 
Parcurile, terenurile de sport, locurile de agrement trebuie 
să aibă, pe tot timpul vacanței, porțile larg deschise co
piilor ! s

AȚI PROCURAT BILETE CU NUMERELE PREFERATE?
Agențiile Loto-Pronosport 

vă stau la dispoziție pînă 
sâmbătă 10 iulie inclusiv. 
FIECARE VARIANTA JU
CATĂ, O POSIBILITATE 
DE A OBȚINE :
— Autoturisme „Dacia

1300“
— Cîștiguri în bani între 

50.000 și 100 leî.

NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CÎȘTIGĂTORI!

Perseverența și inspirația 
vă pot aduce frumoase sa
tisfacții !

DUMINICA

Echipa C.S.Ș. Media;: de la stingă la dreapta, rindul de sus: Marieta 
Madier (antrenoarea echipei), Gabriela Kiss, Geriinde Heinz, Marieta 
Binkits, Annemarie Kirr, Margot Dobrița, Marinela Munteanu, Ștefan 
Stoian (directorul C.S.Ș.); rindul de jos: Cristina Enache, Geta Biro,

Ligi a Bleanu, Florina Aldea, Sorina Stoian și Marinela Rotar
Foto: prof. C. NEGRAU

C.S.Ș. MEDIAȘ, IZVOR ÂL BASCHETULUI
FEMININ DE ÎNALTA PERFORMANTA

După ce a tatonat treapta 
cea mai înaltă a podiumului 
(in 1930 s-a clasat pe locul 3, 
în 1981 pe locul 2), echipa fe
minină a C.S.Ș. Mediaș a cu
cerit (pentru prima dată de la 
existența competiției) titlul de 
campioană republicană școlară 
și de junioare. Cu prilejul tur
neului final al Diviziei școlare 
și de junioare, formația antre
nată de apreciata profesoară 
Marieta Madier a avut o pres
tație excelentă si a întrecut 
(într-o manieră netă) majorita
tea echipelor.

Trebuie să menționăm. însă, 
că C.S.S. Medias este perfor
meră ' nu doar prin cucerirea 
titlului, ci si crin faptul că.

de mai multi ani, se dovedește 
o pepinieră a baschetului de 
înaltă c'asă din tara noastră. 
Să amintim că de la C.S.Ș. 
Medias s-au ridicat Verginia 
Popa. Annemarie Kirr, Gabri
ela Kiss (toate selecționate in 
lotul national de senioare), 
Hcidemarie Schuster si Sibille 
Lukas (acum legitimate la e- 
chipa Universitatea Cluj-Napo
ca, deținătoarea titlului de 
campioană a României).

Nu încape îndoială că secția 
de baschet a C.S.Ș. Medias (di
rector: prof. Ștefan Stoian) se 
află printre unitățile care fac 
cinste sportului școlar din ta
ra noastră!

Iiie IONESCU-caresp.
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DIVIZIA „A"
SIBIU, 7 (prin telefon). în ca

drul ultimului turneu al Diviziei 
„A* de baschet masculin, grupa 
valorică 7—12, echipa Dinamo 
Oradea a învins pe URBIS Bucu
rești, cu 76—68 (47—34), la capă
tul unul meci în care a condus 
de la cap la cap, datorită, în 
mare măsură, bunei evoluții a 
conducătorului de joc Kosa. Au 
înscris : Gellert 23, Die 14, Kosa

DE BASCHET (m), GRUPA 7-12
12, Schuller 10, Szabo 6, Nagy 8, 
Molnar 3 pentru învingători, res
pectiv Chivulescu 24, Posa 12. Mi- 
trlcă 14, Vilcinschi 12, Ncagu 4, 
Antochi 2.

„U* CIuj-Napoca — Carpați 
București 97—73 (57—36), C.S.U.
Sibiu — Farul Constanța 88—87 
(48—48).

Die IONESCU — coresp

ULTIMA REUNIUNE A
(Urmare din pag 1)

Foarte frumoasă a fost dispu
ta tetratlonistelor (400 m mixt). 
Reșițeanca Gabrielș Baka, mai 
rapidă la fluture și spate, s-a 
aflat în frunte după 200 m. Pe 
lungimile de bras însă, băimă- 
reanca (14 ani) Noemi Lung a 
fost irezistibilă, a preluat con
ducerea și nu a mai cedat-o 
pină în final. Timpul învingă
toarei — 5:05,59, cu aproape o 
secundă mai bun decit al Ga- 
brielei Baka.

Ca și Noemi Lung, ploieș
teanul Cristian Ponta a deve
nit pentru prima oară campion 
național de seniori, cîștigînd la 
400 m mixt în 4:48,13. In fine, 
Teodora Hauptricht (la al trei- 
lei succes) s-a impus net într-o 
finală de 800 m liber dominată 
de băimărence. Cel de al 31-lea 
titlu, și ultimul, a revenit cvar
tetului dinamovist la 4x200 m 
liber, cu un nou record (8:06,12). 
Dealtfel, reprezentanții clubu
lui Dinamo București au cîști- 
gat cele mai multe titluri (18) 
în acest an.

Rezultate tehnice, 1 500 m li
ber : 1. E. NAN (CSȘ Ploiești) 
16:14,07 — rec. seniori și juniori; 
1. J. Barth (CSȘM B. Marc) 
16:24,41 — rec. băieți 14 ani ; 3. 
R. Pinter (CSȘM B. Mare)
16:37,11 ; 200 m bras (f) : 1. BRI
GITTE BRASS (CSȘ Reșița) 
2:40,77 ; 2. Crenguța Gălâtescu
(14c. 2 Buc.) 2:50,80 ; 3. Doina 
Puțanu (Lie. 2 Buc.) 2:53,87 ; 200 
m bras (b) : 1. I. LUCA (Steaua) 
2:33,04 ; 2. Al, Szabo (Din.) 2:34,26;

ACTUALITĂȚI
• LA TÎRGOVIȘTE S-A 

DISPUTAT O ÎNTÎLNIRE A- 
MICALA INTRE ECHIPE DE 
COPII (băieți și fete) ALE 
ROMÂNIEI ȘI BULGARIEI. 
La fete, cat. 13—14 ani, echi
pa țârii noastre a ciștigat cu 
3—2 (Gabriela Medveș — Ka
terina Maleeva 5—6, 2—6 ; Oa- 
na Hincu — Mila Navlova 
6—3, 6—1 ; Medveș — Navlo
va 6—0, 6—3 ; Hincu — Ma
leeva 4—6. 1—6 ; Hîncu, Med
veș — Navlova, Maleeva 6—3, 
6—5). La celelalte categorii de 
vîrstă, formațiile României au 
ciștigat astfel : băieți 13—14 
ani cu 5—0, fete 11—12 ani 
cu 5—0 și băieți 11—12 ani cu 
5—0 © Ultimul turneu („Mas
ters") al circuitului „Balkan- 
turiist" l-a avut printre jucă
torii de pe tablou și pe Andrei

DIN TENIS
Dîrzu, care în turul III a fost 
întrecut cu 7—6, 7—6 de ce
hoslovacul Meclr, în primele 
două tururi sportivul nostru 
dispunând cu 7—5, 6—1 de
Pimek (Cehoslovacia) și cu 
6—4, 6—2 de Windahl (Sue
dia). în turneul de dublu: Ad. 
Marcu, Mancaș — Rudck, 
Kranz (S.U.A.) 6—1, 1—6. 6—1 
și Pimek, Cihak (Cehoslova 
cia) — Ad. Marcu. Mancaș 
3—6. 6—3, 6—3 • LA ZINO- 
WITZ, în R D. GERMANA, a 
avut loc un concurs pe echi
pe, la startul căruia au fost 
prezenti și tineri tenismani 
români. La băieți, România a 
întrecut cu 2—0 formația Cu
bei, fiind apoi eliminată, cu 
același scor, de reprezentativa 
Poloniei
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FINALELOR LA ÎNOT |
3. I. Follert (CSȘM B. Mare) 
2:34,65 ; 100 m fluture (f) : 1. a
CARMEN BUNACIU (Din.) 63,40; I
2. Mariana Mandache (Din.) 66,05; I
3. Adina Schuster (CSȘ Reș.)
66,53 ; 4. Cornelia Gherman (Lie. R 
2 Buc.) 66,92 ; loo m fluture (b): g 
1. FL. VIȘAN (Din.) 57,51 — re- 8 
cord ; 2. H. Lucaciu (Sterila)
58,34 ; 3. Al. Friedman (CSS g
Timiș) 60,58 ; 400 m mixt (f) : I
1. NOEMI LUNG (CSȘM B. Ma- ■
re) 5:05,59 • 2. Gabriela Baka
(CSȘ Reș.) 5:06,58 ; 3. Luciela g 
Mihăilescu (Din.) 5:12,80 ; 400 m I 
mixt (b) : 1. CR. PONTA (CSȘ 1 
PI.) 4:48,13 ; 2. A. Toth (Steaua) 
5:01,70 ; 3. D. Petrea (CSȘ Brăi- I 
la) 5:02,63 ; 800 m liber (f) : 1. I 
TEODORA HAUPTRICHT (CSȘM ■ 
B. Mare) 9:04,96 ; 2. Eniko Pa- 
lencsar (CSȘM B. Mare) 9:12.20 ; I 
3. Cireșica Conțiu (CSȘM B. Ma- g 
re) 9:40,96 : 4x200 m liber : 1. ■
DTNAMO 8:06,12 — record (în pri
mul schimb FI. Vișan 1:57,02) : I
2. Liceu’ 2 Buc. 8:23,09 ; 3. CSȘ I 
Ploiești 8:31,21 — rec. juniori.

„Patru 
delor r< 
. alean

A XV A EDIȚIE A CAMPK
((.'■mare din pag. 1)

mul nostru a fost imposibil de 
găsit înlocuitori de valoare.

Lotul de seniori — care va 
participa la proba de 100 km 
contratimp pe echipe si _ la 
cursa de fond — este alcătuit 
din Hie Butaru (Dinamo). Cos- 
tică Bonciu (STIROM). Traian 
Sârbu (Dinamo). Ion Cojocaru 
(STIROM). Cornel Nicolae (Di
namo). Ionel Gancea (Dinamo), 
Olimpiu Celea (Voința Bucu
rești). Costică Paraschiv (Dina
mo), Constantin Căruțașu (Di
namo) și Gabriel Florea (Dina
mo). fiind pregătit de antre
norul emerit Nicolae Voicu.

La juniori, pentru proba de 
70 km contratimp pe echipe și 
cursa de fond, dispunem de ci
cliștii Ion Alexandru (Voința 
București), Iosif Schneider 
(Voința Arad). Gh. Filip (Vo
iri ța București). Gh. Kleinpeter 
(Voința Arad), Vasile Mitrache 
(C.S.Ș. 1 București). Ovidiu 
Mitran (Voința București), 
Zsolt Lorincz (Torpedo Zăr- 
nești). Marius Nicolescu (Mus
celul Cimpulung) si Mihai Al- 
dulea (CIBO Brașov)- Antreno
rul lotului este Gh. Neagoc.

Fără discuție, prima șansă 
în întrecerile de la Cimpulung 
Muscel o au rutierii bulgari. 
Ei participă an de an la toate 
marile întreceri internaționale, 
inclusiv la campionatele mon
diale, astfel că dispun de o
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echipelor de Divizia

IMIEI IZBÎNDĂ A BUNEI
Șl A VOINȚEI COLECTIVE

Pe marginea proiectului de îmbunătățire

a sistemului competițional

AII AllilIlOII AOSTOI
JUNIORI IA JOCURILE

lucid și cu obiectivitate, pro
porțiile reușitei șl condițiile 
împlinirii ei, afirma : „Redre
sarea noastră, din mers, tre
buie pusă pe seama unui joc 
mereu mai realist, a unității 
sufletești din cadrul echipei, a 
climatului de calm și Încre
dere în care am lucrat, chiar 
și in situațiile-limită. Aș mai 
menționa — și nu in ultimul

întrecerii Gn care din 12 me
ciuri a cîștigat 5, a obținut 
5 remize, pierzînri doar două 
intîlniri, cu un golaveraj ge
neral de 15—8), poate fi con
siderat, în contextul posibili
tăților echipei si al obiectivu
lui de performanță propus, un 
veritabil succes. Și acesta este 
meritul antrenorilor și al ju
cătorilor, în primul rlnd. Ju

DIVIZIA „D“ DE EA REALITATE
LA OBLIGAȚIILE PERFORMANTEI

Eșalonul secund al fotbalu- 
nostru este serios impli- 
in problema 

activității în 
alte cuvinte,

34 12 9 13 3Î-48 33
— a pierdut 2 puncte cu F.C. 

duj-Napoea, Jiul, C.S. Tlrgoviște,

8. CHIMIA DM. VÎLCEA
® Puncte realizate acasă: 27

Constanța, cite 1 cu „U‘
Steaua și Dinamo.
0 Puncte realizate In deplasare: 6 — 2 cu Progresul-Vuloan,

cîte 1 cu Jiul, C.S. Tîrgoviște, F.C. Olt și U.T.A.
S Cel mai bun loc ocupat: 8 — etapa a 34-a; cel mai Slab 

loc: 17 — etapele a 3-a, a 5-ia, a 7-a și a 10-a.
® Golgeteril echipei: Gîngu 16 goluri, Teleșpan șl Savu — 

cite 4, G. Stan, Alexandru, Stanca șl Carabageac — cite S, 
Pană (Sportul studențesc) — autogol.

© Jucători folosiți — 26: Gîngu 34 de meciuri, Catargiu și 
Carabageac — cîte 32, Preda 31, Cincă șl Teleșpan — cîte 30 
Stanca 29, Alexandru 20, savu 27, Basno 28, Cheran 22, Iordan 
șl Pavel — cîte 19, Roșea șl G. Stan — cîte 14, Predeanu si 
Boțonea — cîte 9, Georgescu 6, Constantin șl Ene — cîte 5, 
Udrea 4, cilean 3, Ciofîcă și Clrceag — cîte 2, Nica sl Enache 
— cîte 1.

® Cartonașe galbene: 28 — 13 Jucători; cehe mai multe: Pre- 
da 4.

@ Cartonașe roșii: nici unul.
e A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m: 4 transformate (Gtn- 

gu 3 și Savu 1), una ratată (Savu); a fost sancționată eu 
3 penalty-uri, toate fiind transformate.
• A expediat 427 de șuturi (309 acasă - 118 in deplasare) 

dintre care 190 pe spațiul porții (138 acasă — 60 In deplasare)

a realizat 
campionat, 

mai ales în ultima treime a

a contribuit 
nostru fi

rînd — faptul că pe parcursul 
returului de campionat am be
neficiat de sfaturile și bogata 
experiență profesională a unui 
teHnieian- de exoepție în fot
balul nostru, antrenorul eme
rit Traian Ionescu, De aseme
nea, colaborarea sinceră și per
manentă cu secundul Florin 
Cheran, util în egală măsură ca 
antrenor și jucător, 
și ea Ia succesul 
nai".

Intr-adevăr, ce 
Chimia în acest

ireul Chimiei și un nou atac al gaz- 
vilceni. Fază din meciul Progresill-

V > Foto : I. MIHAICĂ

BALCANICE DE CICLISM
iltfel, 
j ani 
,i<lind 
Prin- 
cursa 

iu- 
ex- 
cei 

salt

ii 
e 
i 
1

Din-

P pe

'ursa

că Pa- 
rltimei 
Și, în 

. Cor
ii. ne- 

pînă 
, reve- 
pluton, 
si să 
pedale 

n“. Ul- 
ni bal- 
ie aler- 
echipe 

1978. la 
or (Iz- 

balca-

nici ..en titre" sânt bulgarul 
V. Hubenov si reprezentativa 
Bulgariei, titlurile fiind cuce
rite anul trecut la Gabrovo.

Pentru această ediție a Cam
pionatul Balcanic, organizatorii 
— F.R. Ciclism și organele lo
cale din Cîmpulung Muscel — 
au făcut intense pregătiri. 
Cursele contratimp pe echipe 
se vor disputa ne un traseu de 
25 km. pe care juniorii îl vor 
acoperi de aproape trei ori, 
iar seniorii de patru ori, pe ru
ta Cîmpulung — spre Bran — 
Cîmpulung — spre Pitești — 
Cîmpulung, iar cele individu
ale de fond pe șoseaua monta
nă Cîmpulung — Bran — Cim- 
pulung. Participant!! vor avea 
astfel excelente posibilități de 
afirmare a talentului. cărora 
li se vor adăuga căldura șl os
pitalitatea gazdelor. Există, 
deci, toate condițiile pentru o 
reușită deplină a celei de a 
XV-a ediții a Campionatului 
Balcanic de ciclism.

decînd sub toate aspectele si
tuația, fără urmă de subiecti
vism, ajungem la concluzia că 
Chimia a reușit, de fapt, să-și 
prelungească, pină ana alta, 
mandatul de divizianarS 
cu incă un an. Spunând acest 
lucru, ne gindim, firește, fi 
la cele ce au constituit, în cam
pionatul recent Încheiat, ele
mente de risc in evoluția ge
nerală a echipei, și anume : L 
virsta medie foarte ridicată (28 
de ani și 4 luni !) a lotului, 
după toate probabilitățile, cel 
mai „bătrin" din competiție. 
De aici o serie de neajunsuri 
reflectate pe planul capacită
ții de efort și al combativi
tății. Legat de media de vira
tă a efectivului de jucători tre
buie remarcată și prezența, 
prea puțin semnificativă. In 
cadrul acestuia a elementului 
local, vîlcean. în afară de'Te- 
leșpan, Gingu și Pavel, restul 
componenților - • - - - 
sînt proveniți 
rîndurile acestora 
du-se, incă după o îndelungată 
activitate compctițională, gru
pul rapidiștilor (Roșea, Cincă, 
Savu, Iordan, Stanca), care, nu 
din vina lor, nu și-au găsit, 
cu ani in urmă, locul in Gin- 
Iești ; 2. vulnerabilitatea de
fensivei — boală mai veche, 
nu prea ușor de vindecat — 
care, cu cele 48 de goluri pri
mite, ocupă, după Progrcsul- 
Vulcan și Universitatea Cluj- 
Napoca, un neonorabil loc 
Intr-un clasament al celor 
penetrabile apărări.

Fără ‘ 
pecte, 
rezulta 
foarte 
echipei 
campionat, 
unor măsuri care să ofere Chi
miei plusul de siguranță nece
sar menținerii în continuare a 
statutului de 
primului eșalon 
fel. s-ar putea 
repete ceea ce 
nul acesta o reușită spectacu
loasă, de ultim moment. Po
vestea cu „ulciorul care...*. Și 
ar fi păcat !

Mihai IONESCU

lotului de bază 
din „import**, în 

evidențiin-

trei 
mai

îndoială că aceste 
ca și altele care 
dintr-o analiză proprie, 
exigentă, a comportării 

în ultima ediție de 
vor face obiectul

as- 
vor

componentă a 
divizionar. Alt- 
să nu se mal 
a însemnat 6-

lui 
cat 
rii 
Cu 
este o parte din 
piramidei fotbalului românesc, 
acea parte în care obligatoriu 
trebuie să se realizeze con
centrarea talentelor, a promi
siunilor viitoare, care — In 
timp — ar urma să facă pa
sul spre adevărata consacrare 
în Divizia Din acest
unghi se cere a fi privit pro
iectul de îmbunătățire a sis
temului competițional și la ni
velul eșalonului doi al fotba
lului, recent dat publicității 
de către federația de specia
litate ; proiect care prevede 
reducerea numărului de echi
pe de la 54 la 40 Gn două 
serii), preconizată pentru edi
ția 1983—84.

Plecînd de la realitate să 
punctăm cîteva din neajunsu
rile formulei actuale.

în primul rînd, numărul prea 
mare de echipe a diluat vizibil 
competiția, a condus la o dis
persare a fondului valoric de 
jucători (și așa destul de să
rac), ceea ee s-a repercutat 
pe planul calității competiției. 
Dealtfel, campionatul recent 
încheiat, cu clasamentele sale 
definitive, ne oferă o imagine 
sugestivă a disproporției valo
rice dintre competitoare. • ÎN 
SERIA I, de la locul 8 in jos 
(mai exact, de la poziția ocu
pată de I.M.U.............................
mal mult nici 
11 formații au 
in lupta pentru 
rilor 15, 16, 17 . 
trogradatele C.S.U. Galați. 
Constructorul lași, Victoria 
Tecuci, Relonui Săvinești a- 
vînd un pasiv de peste 60 de 
goluri, ultima înrcgistrînd cifra 
incredibilă de 92 — intilnilă 
adesea doar Ia nivelul campio
natelor județene, 
sint acestea, ce poți 
de la ele ? Ca și de 
lalte, care — intr-un 
altui — n-an avut 
singură preocupare : 
fugă de zona fierbinte 
SERIA A II-A, unde Petrolul 
și Rapid s-au detașat la o 
mare diferență de puncte, tot 
de Ia locul 8 in jos (poziția 
ocupată de Chimica Tîrnăveni) 
același număr de 11 formații 
s-au afundat în... nisipurile 
mișcătoare ale clasamentului", 
• IN SERIA A III-A, de la 
locul 6 in jos (adică, de la 
poziția echipei înfrățirea Ora
dea) diferența față de retro
gradate a fost de numai 1 
puncte ! Si în această serie ni
velarea valorică de sus în jos 
a fost edificatoare, serie con
siderată ani la rind ca cea 
mai puternică, dar dominată 
de două echipe F. C. Bihor și 
F. C. Baia Mare.

Lipsa 
ne este 
că mai 
echipele 
eheiat campionatul cu golave
raje negative. Să mai notăm 
la neajunsurile actualei for
mule că retrogradarea a cîte 
patru echipe din fiecare serie 
a dat naștere la o mare în
cleștare de forțe și interese 
in care s-au semnalat multe 
cazuri de durități sau indisci
plină pe terenuri, a generai

îmbunătăți- 
acest sport. 
Divizia >*B“ 
fundamentul

Medgidia) nici 
mai puțin de 
fost angajate 
evitarea locu- 
și 18 — re- 

C.S.U.

Ce echipe 
pretinde 
Ia cele- 
fel sau 
decît o 
cum să 
; • IN

de calitate, de valoare 
relevată și de faptul 

mult de jumătate din 
celor trei serii au în-

TRECEREA NORMELOR TEHNICE 
DE CONTROL LA ECHIPELE DE DIVIZIA „A"

ANUNȚ
în cadrul clubului sportiv 

Progresul din București func
ționează un centru de 
nastică de întreținere.

Relații șl înscrieri — la se
cretariatul clubului, telefon 
37.13.49, după-amlaza și la 
telefonul 69.54.69.

gim-

Recent. Colegiul central al 
antrenorilor a stabilit datele la 
care jucătorii echipelor divi
zionare ,.A“ urmează 
normele tehnice de 
prevăzute pentru 
pregătitoare de vară, 
ziua de marți 27 iulie 
programate: Dinamo,
Brașov, Politehnica Iași, F. C. 
Bihor (toate dimineața) și 
Steaua, duipă-amiază ; în ziua 
de miercuri 28 iulie, diminea
ța : Sportul studențesc, F. C,< 
Argeș, F.C. Olt, Corvinul Hu
nedoara, Sport club Bacău, Po
litehnica Timișoara și A.S.A. 
Tg. Mureș, iar după-amiază, 
Petrolul, Chimia Rm. Vîlcea, 
Universitatea Craiova si Jiul;

să treacă 
control 

peroiada 
Astfel in 

sînt 
F.C.M.

în ziua de joi 29 iulie, dimi
neață, C.S. Tîrgoviște și după- 
amiază. F.C. Constanța. Trece
rea normelor de control se va 
face în prezenta delegaților 
Colegiului central al antreno
rilor — Mircea Luoescu. Mircea 
Radulescu. Comei Drăgușin, 
Bazil Marian. Victor Stăncules- 
cu. Cornel Simionescu și Virgil 
Rizea — în funcție si de unele 
responsabilități care revin u- 
nora dintre tehnicienii de mai. 
sus în perspectiva participării 
noastre Ia competițiile europe
ne de club. . Menționăm că pen
tru jucătorii echipelor divizio
nare „B“ trecerea normelor de 
control este prevăzută pentru, 
prima săptămînă a lunii august.

practici reprobabile, necinstite 
din partea unor echipe, care 
au urmărit, cu orice preț, e- 
vitarea retrogradării. Ca să nu 
mai amintim că formula lăr
gită înseamnă un consum su
plimentar de fonduri pentru 
transport, cazare, alimentație 
etc., că încasările multor echi
pe nu acoperă cheltuielile e- 
fectuatc, că numărul marc de 
jocuri limitează posibilitățile 
de îndrumare, control și ob
servare din partea forului de 
specialitate.

Și atunci, aceasta fiind si
tuația, găsim justificată noua 
formulă preconizată indiferent 
că ea provoacă și unele dis
cuții împotrivă. Vechea for
mulă nu mai corespunde, în 
mare măsură, necesității dez
voltării fotbalului nici pe plan 
intern, nici cerințelor crescînde 
pe plan internațional. Așa că, 
odată și odată trebuia pus pi
ciorul în prag. Problema ca
lității, această problemă me
reu la ordinea zilei in toate 
compartimentele vieții noastre, 
trebuie să se pună, pe toate 
planurile, și la nivelul divi
ziei secunde.

Să spunem insă că proiec
tai in 
ranță ' 
urma
FJl.F. 

riooda 
rezolva 
viziel

BALCANICE
La sfirșitul săptămînii 

cute a 
nordul 
XIII-a 
canice 
noștri 
portare bună clasîndu-se 
locul I de 4 ori și de cîte 8 ori 
pe locurile II și III. Iată re
zultatele acestora : LOCUL I : 
1500 m — Cristina Orbețu 
4:22,19, lungime — Gabriela 
Coteț 6,32 m, 10 km marș — 
Gh. Frecățeanu 44:38,68, înălți
me — Sorin Matei 
LOCUL II : 400 m — 
vacs 54,79, 800 m — 
Mitrea 2:06,76, 1500 m 
Ionescu 4:25,21, 4X400

tre- 
avut loc la Drama, în 

Greciei, cea de a 
ediție a Jocurilor Bal- 
pentru juniori. Tinerii 

atleți au avut o com- 
pe

2,20 m ; 
Ela Ko- 

Ilinca 
— Iulia 

e— 
chipa Vlăsceanu, Keszcg, Kon- 
sza, Kovacs 3:40,41, heptatlon 
— Coteț 5520 p — record na
țional, 100 mg — Petra Miha- 
lache 14,00, înălțime — C-tin 
Militaru 2,16 m, disc — Stelică 
Turbă 51,66 m ; LOCUL III : 
200 m — Alexandra Popescu 
24,33, 800 m — Lenuța Rață 
2:07,23, 100 mg — Alina Grecu 
14,65, înălțime — Octavia Nif 
1,79 m, greutate — Livia Si
mon 14,73 m, disc — Daniela 
Costian 46,26 m, 100 m— Că
tălin Margău 10,61 — record 
național, 200 m — Margău 
21,45 — record național.

m—

sine, care — cu sigu- 
— va fi Îmbunătățit in 
propunerilor pe care 
le va primi ta pe- 
care urmează — no va 

, singur CALITATEA Di- 
„B“. Vrem să credem 

c& reducerea numărului de e- 
chipe va avea implicații și în 
direcția asigurării unei revi
zuiri și distribuiri competente 
a corpului de antrenori exis
tent in acest eșalon (prea mulți 
Rechemați au fost pe la cîrma 
unor formații), a corpului de 
arbitri, sarcini care trebuie să 
meargă mină in mină cu ac
tivitatea de perfecționare cen
tralizată a acestora. Mai mult, 
trecerea Ia noua formulă re
clamă un și mai mare efort 
spre consolidarea organizato
rică a secțiilor (cluburilor) de 
fotbal. Este timpul ca, de pe 
acum, F.R.F. să facă o inven
tariere foarte precisă a posi
bilităților viitoarelor partici
pante in cele două serii ale 
Diviziei „B“, pentru că și din 
acest punct de vedere consta
tăm că multe din ele nu în
trunesc acei barem de con
diții absolut obligatorii pentru 
înscrierea în competiție. Este 
vorba de terenuri, vestiare, ca
dre de specialitate, medici, do
tări minime pentru o instruire 
la nivelul performanței se
niorilor, dar și a copiilor și 

E drept, F.R.F. a 
in fiecare an competiițio- 
astfel de cerințe, dar tot 
de bine știm că de multe 

ea a închis ochii accepțînd 
compromisuri.

juniorilor, 
pus 
nai 
atit 
ori 
diverse compromisuri. Așa 
ne-am trezit cu unele echipe 
slab instruite, care au Încurcat 
mal mult treburile fotbalului. 
După cum este necesară șl o 
reevaluare a fondului de jucă
tori, dacă vreți chiar o curăți
re a acestuia de acele elemen
te incorigibile sau depășite 
care frfnează fotbalul la ni
velul Diviziei „B“.

Stelian TRANOAFIRESCU

Reamintim cititorilor noștri 
că propunerile și sugestiile 
privind noul sistem competițio
nal pot fi trimise la F.R. Fot
bal. str. Vasile Conta nr. 16, 
București, cu mențiunea „Pen
tru noul sistem competițional*.

TURUL FRANȚEI-ETAPA A V-a 
A FOST ĂMlNATÂl

FONTAINE-AU-PIRE, 7. Cea de 
a V-a etapă a Turului Franței, 
contratimp pe echipe Orchies — 
Fontaine-au-Pire (73 km), «Un mo
tive de ordin tehnic nu s-a putut 
desfășura. Ea a fost însă pro
gramată pentru duminică și va 
măsura 47 km, de la Concarneau 
la Douarnenez. Cum în aceeași 
zi este prevăzută etapa aVIII-a, 
Concarneau — Chateaulin (IM 
km) organizatorii au decis să 
procedeze astfel : dimineața (ora 
9) va avea loc etapa a VIH-a. 
contratimp pe echipe (Concar
neau — Douarnenez, 47 km) iar 
după-amiază, de la ora 13,15, eta
pa a „VIII-a bis“ între Douarne- 
nez și Chateaulin (112 km).

Joi se desfășoară etapa a Vl-a 
pe circuit (210 km) in împrejuri
mile orașului Lile, în nordul 
Franței.

TELEX
ATLETISM © Concurs la Stoc-' 

kholm cu cîteva rezultate exce
lente: 5000 
13:08,97, Koeck (Kenya) 
Salazar (S.U.A.) 13:11,93; 
obst.: Reitz (M. Brit.) . .
Mamlnski (Pol.) 8:20,80, Hackney 
(M. Brit.) 8:21,41; 1500 m: Maree 
(S.U.A.) 3:32,89, Deleze — ’
3:35,10; 400 mg: Schmidt 
49,16; 400 m: Cameron 
45,25; 800 m: Ferner
1:46,52; înălțime: Nagel .
2,24 m, Sjiîberg (Sued.) 2,24; pră
jină: Quinon (Fra.) și Kozakie- 
wlcz (Pol.) 5,50 m; disc 
(S.U.A.) 67,22 m; femei: 
Coleman (S.U.A.) 52,91;
Podialevskaia (U.R.S.S.) 
Januchta (Pol.) 2:01,73; 
Larrieu-Smith 4:11,10;
Ottey (Jam.) 11,21; 400 mg: Skog- 
hmd 55,04 — rec. suedez; suliță: 
Smith (S.U.A.) 61,66 m.

TENIS • Turneul de la Gstaad: 
Vilas — Vanler 6—3, 6—4, Iile
Năstase — Stan Smith 6—1. 2—6, 
8—0, Clere — Garrlker 6—3, 6—1, 
G-unthardt — Borowiak 6—2, 6—1, 
Feed — Gomez 6—1, 6—7, 7—6 • 
Cupa Annie Soisbault (echipe fe
minine) R.F.G. — Norvegia 3—0, 
hi grupa de la Karlovy Vary 
Italia — Ungaria 3—0 și Iugoslavia 
— Argentina 3—0 in grupa de la 
Veneția • Cupa Galea (juniori), 
la Salonic: Mexic — Grecia 3—1, 
Mexic — U.R.S.S. 4-0 • Sfer
turi de finală în Cupa ~' 
(9—11 iulie): S.U.A. — Suedia (St. 
Louis), Australia — Chile (Bris
bane), Italia — Noua Zeelandă 
(Ravenna), Franța — Cehoslova
cia (Paris); zona europeană „A* 
(semifinale): Irlanda — Finlanda, 
Elveția — Austria (amînat 6—8
august) șl zona „B“: Ungaria — 
Israel, Danemarca — Egipt.

m: Ron o (Kenia) 
13:09,50; 
3000 m
8:19,88,

(E1V.) 
(R.F.G.) 

(Jam.) 
(R.F.G.) 
(R.F.G.)

: Burns
400 m :
800 m: 
2:01,32, 

1500 m:
100 m:

Da vis

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAîA
1“ x“ 2“ H1 I >|* I II*

la primul 
meciuri 

publicate

Cîștigurile omologate 
concurs Pronosport cu 
din „Cupa de vară*, . ... .
Ieri în această rubrică, au mar
cat un debut de bun augur pen
tru partlclpanții la concursurile 
estivale. Iată programul con
cursului următor, din 11 tulle
1982, împreună eu pronosticurile 
făcute de antrenorul echipei 
Strungul Arad, Ștefan Onisie :

L Unirea Tomnatic — Vulturii 
Lugoj 1, X; n. Strungul Arad — 
C.F.R. Timișoara 1; III. U.M.T. — 
Unirea Sinnieolau M. 1; IV. în
frățirea— Bihoreana 1; V. Rapid 
Arad — Victoria Ineu 1; VI. Uni
rea Drobeta — Jiul Rovinari 1, X; 
VII. Mln. Mot.ru — C.S.M. Dro- 
beta 1; VIII. Pandurii — Dierna 
Orșova 1; IX. Constr. Iași —

Textila Buhușl 1; X. Victoria Ba
cău — Letca Bacău 1, X, 2; XL 
TJd.B. — Tehnometal Buc. 1. X; 
Xn. Danubiana — FI. roșie Buc. 
1, X; XIII. Abatorul — I.C.S.I.M. 
Buc. 1.

Se reamintește că astăzi este 
ultima zi de procurare a bilete
lor cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 9 iulie 1982. Nu ocoliți 
prilejul de a vă număra mîine 
printre marii clștlgători !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 7 IULIE 1982
Extragerea I: W 23 24 5 2 12. 
Extragerea a n-a: 31 29 17 33 
11.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI:

793.120 lei.

7

Mot.ru


După 25 de zile, Polonia și Italia din nou față in față (fără Boniek și Gentile) ® 0 confruntare 
decisivă între rigoarea fotbalului vest-german, fantezia și inspirația celui francez

Din cele 24 de formații care au luat startul în turneul final 
al Cupei Mondiale, ia 13 iunie, n-au mai rămas decît 4, din 
cele 52 de partide ale acestui maraton fotbalistic, fără prece
dent, mai sint de disputat încă 4, cele două semifinale de as
tăzi (Barcelona și Sevilla) și cele două finale, cea pentru locu
rile 3—4 simbătă (Alicante) și cea mare, pentru locurile 1—2, 
duminică (Madrid).

Așadar 4 echipe, poate că nu cele mai bune ale acestui 
C.M., dar, în orice caz, sigur, cele mal merituoase, încep astăzi 
asaltul podiumului de onoare al acestui al Xll-lea campionat 
*1 lumii.

Xll-lea campionat

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE ASTAZI
ora 18,15 POLONIA - ITALIA
Barcelona (stadionul Nou Camp) 

ora 22,00 R. F. GERMANIA - FRANȚA 
Sevilla (stadionul

partide desfășura-

Sanchez Pizjuan)

POLONIA ITALIA
Bilanțul meciurilor : 7 1

însoritei Catalo-
Camp, cel mai 

al Spaniei, se
Poloniei 

i la
„Balai- 

susțineau me
al Mundialului

5 1 5-9

străduiește 
s-o 
de

în Capitala 
nii, pe Nou 
mare stadion 
vor întîlni echipele 
și Italiei, adică cele care 
14 iunie, pe stadionul ” 
dos" din Vigo 
ciul cu nr. 2 
’82, primul din seria I a tur
neului final. La . " ' 
joc foarte strîns, perfect echi
librat după 90 de 
luptă dîrză scorul 
atunci alb : 0—0 !

Polonia a marcat 
nuare următoarele 
0—0 cu Camerun, 
Peru, după o repriză a 
excepțională (Smolarek, 
Boniek, Buncol, Ciolek), 
cu Belgia (Boniek de 3 
și 0—0 cu Uniunea Sovietică.

Pentru meciul de astăzi an
trenorul Antoni Piechniczek 
are unele probleme destul de 
neplăcute. Mai întîi este vor
ba de suspendarea (automată) 
a omului său nr. 1. Boniek, 
pentru două cartonașe galbene, 
ceea ce. desigur, nu-i un fapt 
oarecare și apoi de posibila ab
sență 'a lui Janusz Kupccwicz, 
(accidentat), jucător cu o mare 
capacitate de efort. în cazul 
in care medicii nu-1 vor pu
tea face apt de joc pe Kup- 
cewicz, locul lui va fi luat de 
Ciolek, iar veteranul Lalo (as
tăzi la al 102-lea joc interna
țional) va fi trecut vîrf de a- 
tac. alături de incisivul Smo
larek. în rest, forța echipei, 
apărarea imediată (care n-a 
primit decît un singur gol în 
5 meciuri !) va rămîne ne
schimbată, cu Janas și Zmuda 
în rolurile principale, dar și 
cu portarul Jozef Mlynarczyk, 
mai puțin spectaculos în inter

capătul unui

minute de 
a rămas

conti-in 
rezultate : 
5—1. cu 

doua 
Lato, 

3—0 
ori !)

Picrrc LHtDarskl
UN GOL Șl... JUMĂTATE!

Partida de vinerea trecută, 
de la Madrid, dintre R.F. Ger
mania și Spania, se desfășura 
sub semnul unui anume echi
libru, care a și făcut, de
altfel, ca scorul la pauză să 
fie 0—0. La reluare, vest-ger- 
manii au intrat pe teren 
fără Rummenigge, golgeterul 
lor, care se resimțea de pe 
urma unui accident nevinde
cat. tn această situație rolul 
lui Rummenigge, în „ll“-le 
alb-negru, l-a luat Pierre Lit
tbarski, atacantul ' ' ~
KSln (născut la 16 
1960), '
pld, 
nică 
nat.

El 
care 
librul jocului și să Încline de 
partea echipei sale balanța 
victoriei. In mln. 50, el a 
ajuns primul la balonul res
pins de portarul Arconada, la 
șutul violent al lui Drem
mler, șl a înscris un gol foar
te Important ; după alte 15 
minute, primind o pasă în a- 
dîncime de la Breitner, el a 
pătruns în careul spaniol, l-a 
driblat scurt pe Urqulaga, l-a 
atras pe Arconada, dar n-a
șutat, ci a pasat precis lui
Klaus Fischer, care a marcat 
astfel cu largul concurs al
colegului său de linie de lav c:.

im F.C. 
aprilie 

un jucător foarte ra- 
incisiv, cu o bună teh- 
și cu un dribling rafl-

bine, Littbarskl este oel 
a tăcut să se rupă echl-

sigur și oportun.dar 
evidentă o apropiere de 
între stilul de joc al

venții.
Este 

nuanță 
polonezilor și cel al italienilor, 
ceea ce poate duce la o anihi
lare reciprocă !...

Italia este, in mod cert, ma
rea performeră a competiției, 
pentru faptul că a eliminat 
două mari forțe, pretendente 
la titlu. Reprezentativa „az- 
zurră" a ajuns în această fază 
a competiției după următoa
rele rezultate : 0—0 cu Polo
nia, 1—1 cu Peru (Conti), 1—1 
cu Camerun (Graziani), 2—1 
cu Argentina (Tardelll și Ca- 
brini) și 3—2 cu Brazilia (toa
te cele trei goluri înscrise de 
Paolo Rossi).

Ultimele două partide victo
rioase, în compania reputate
lor formații sud-americane, au 
creat o stare de mare euforie 
în sinul echipei, pe care 
om

cana- 
astăzi, 

la

un
cu experiența antrenorului

Enzo Bearzot se 
s-o domolească și 
lizeze spre meciul 
de la Barcelona, cel puțin 
fel de dificil ca celelalte din
ultimele zile. Dacă bătrânul 
Zoff este, parcă, mai bun de
cât în anii de tinerețe, și o- 
feră deplină siguranță apără
rii, în schimb absența lui Gen
tile (suspendat pentru 2 car
tonașe galbene) constituie e 
problemă destul de mare. Tot
odată, folosirea lui Collovati 
(accidentat în jocul cu Brazi
lia), ca și a lui Tardelll, este 
incertă. In atac marile spe
ranțe se leagă de jocul lui 
Paolo Rossi, dar este clar că 
va fi mult mai strict marcat 
decît au făcut-o brazilienii !

Arbitra: Juan Daniel CardelH- 
no (Uruguay). Formații probabile: 

POLONIA: Mlynarczyk — Dziu
ba, Zmuda, Janas, Maiewskl — 
Buncol, Kupccwicz, Matysik, 
Ciolek — Lato, Smolarek.

ITALIA: Zoff — Bergomi, Col- 
lovati, Soirea, Cabrinl — Marini, 
Conți, Orlali, Antognonl — Rossi, 
Grnria.nl.

R. F. GERMANIA - FRANȚA
10 3 3 4 21-21Bilanțul meciurilor

doua semifinală va avea 
la Sevilla, între reprezen-

R. F. Germania și

A 
loc 
tativele . . ___
Franței. Dacă echipa vest-ger- 
mană are în palmares două
titluri de campioană a lumii
(1954 — Berna și 1974 —
Miinchen), ca și două partici
pări în finala mică (1958 — 
Stockholm și 1970 — Ciudad 
de Mexico), cea a Franței se 
află acum la al doilea joc al 
său în această fază a C.M. De 
notat însă că în 1958 aceste 
două echipe s-au aflat față-n 
față. în finala pentru locurile 
3—4. Victoria a revenit atunci 
„cocoșilor" cu scorul categoric 
de 6—3.

Ce va fi astă seară pe sta
dionul Sanchez Pizjuan 1 In 
primul rînd o căldură toridă, 
căci valul de foc care stăpâ
nește în Andaluzia de 
multă vreme încă n-a 
In acest sens important 
care dintre cele 
se va acomoda 
cestor condiții... 
ceea ce privește 
de a " 
două

mai 
trecut.

este 
două echipe 
mai bine a- 
călduroase. In 
meciul, avem 
întâlnire întreface cu o

echipe cu un stil de joc

total diferit. Pe de o parte, 
cea a R. F. Germania care 
practică un fotbal atletic, de 
mare angajament fizic, de cea
laltă parte, Franța cu un joc 
de finețe, de inspirație. Am
bele echipe au „clacat" în par
tida de debut la El Mundial, 
după care însă 
căreia a marcat 
rică ascendentă.

R.F. Germania 
mătoarele rezultate : 1—2 
Algeria (Rummenigge), 4—1 cu 
Chile (Rummenigge de 3 ori 
și Reinders), 1—0 cu Austria 
(Hrubesch), 0—0 
2—1 cu Spania 
Fischer).

Dintre marile 
țiale ale acestui 
vest-germană este singura care 
a rămas in competiție. Punc
tele ei forte : liberoul Ull
Stielîke, poate cel mai bun pe 
acest post la C.M., 
Karl-Heinz Forster, 
in intervențiile sale, jucătorul 
fără „splină", mijlocașul Hans- 
Peter Briegel, și dispecerul 
Paul Breitner, a cărui autori
tate in sinul echipei a

evoluția fie- 
o curbă valo-

a reușit ur-
cu

cu Anglia
(Littbarski

favorite
C.M.,

Și
5i

ini- 
echipa

stoperul 
excelent

vehement contestată de ata
cantul Hrubesch. care. In pre
să, l-a atacat și pe antrenorul 
DerwaU (acesta a reacționat 
prompt șl l-a scos din echipă). 
Dar DerwaU are probleme cu 
forma precară a lui Hansi 
Miiller, multă vreme absent 
din echipă. In urma unei ope
rații de menise și cu recenta 
accidentare a lui Rummenig- 
ge. Cînd ai însă In lot atitea 
valori, nu este totuși atît de 
greu să găsești înlocuitori, de 
talia lui Littbarski și Fischer.

Franța are la activul său la 
acest C.M. următoarele rezul
tate : 1—3 cu Anglia (Soler), 
4—1 cu Kuwait (Genghini, Pla
tini, Six, Bossis), 1—1 cu Ce
hoslovacia (Six), 1—0 cu Aus
tria (Genghini) și 4—1 cu Ir
landa de Nord (cite 2 
resse și Rocheteau).

Elevii lui Michel Hidalgo in 
care, să fim sinceri, nimeni nu 
credea serios, profitînd și de 
o anumită conjunctură de „cu
loar" favorabilă, au ajuns în 
semifinale. Ar fi insă cu to
tul greșit să se creadă că a- 
cest succes este o intîmplare. 
Franța a jucat foarte bine, 
practicind nu doar un joc de 
inspirație momentană, ci unul 
colectiv, tehnic, rapid, 
trant, care a făcut o 
bună impresie. Punctul
— linia mediană : „Mijlocul
terenului francez, afirmă Der- 
wall, este, după mine, cel mai 
bun dintre toate echipele. Pe
ricolul poate veni de pretutin
deni. înțelegeți ce vregu să 
spun ? De aceea, trebuie să 
fim cu ochii în patru la Gires- 
se, Genghini, la Țigana, dar și 
la Platini, Ia Rocheteau, mă 
rog, Ia toți f“.

Ultima întîlnire 
două echipe, în 
1980, la Hanovra : 
R. F. Germania !

Arbitra: Charles Corver (Olan
da). Formații probabile:

R.F. GERMANIA: Schumacher
— Kaltz, K.II. FOrster, Stlelike, 
B. FOrster — Dremmler, Breitner, 
Briegel, Magath — Littbarskl, 
Fischer.

FRANȚA: Ettorl — Amoros, 
Janvion, Tresor, Bossis — Țigana, 
Giresse, Platini, Genghini — 
Rocheteau (Six), Soler.

Gi-

pene- 
foarte 
forte

dintre cele 
noiembrie 

4—1 pentru

«

SEMIFINALELE C.M INTRE EUROPENE !
Întrebare : s-a scris >n 

ziarul „Sportul" că după 16 ani 
semifinalele C.M., se desfășoară 
între echipe europene. Care au 
fost celelalte ?

In cele 12 ediții ale Cupei 
Mondiale la fotbal doar la trei, 
semifinalele au fost exclusiv 
europene. In 1934. în Italia, au 
jucat în penultimul act al com
petiției. la Roma: Cehoslova
cia — Germania 3—1 și la Mi
lano: Italia — Austria 1—0. în 
1966, la Liverpool: R.F. Ger
mania — U.R.S.S. 2—1 și la 
Londra, Anglia — Portugalia 
2—1. Acum. în Spania. este 
deci pentru a treia oară cînd

ultimele 4 formații rămase în 
competiție sînt reprezentante 
ale ..bătrînului continent".

Intr-o altă ordine de idei, 
vom arăta că în turneele fina
le ale celor 12 Cupe Mondiale 
au fost prezente reprezentati
vele a 53 de țări, dar dintre a- 
cestea doar 20 au ajuns să e- 
volueze în semifinale: de 7 ori 
Brazilia, de 6 ori R.F. Germa
nia, de 5 ori Italia, de 4 ori, 
Uruguay, de 3 ori Suedia, de 
2 ori Argentina, Austria. Ce
hoslovacia Frarțța. 
Olanda, Polonia și 
dată Anglia. Chile, 
Portugalia, Spania. 
Uniunea Sovietică.

Iugoslavia. 
Ungaria, o 
Germania, 
S.U.A., și

MICROSTATISTICĂ DUPĂ 48 DE MECIURI
• Clasamentul celor 12 echipe participante la 

sferturile de finală, deci după două tururi, este 
următorul: 1, Brazilia 8 p (golaveraj 4-9), 2. An
glia 8 p (4-5), 3. Polonia 7 p (4-7), 4. Franța 7 p 
(4-5), 5. R.F. Germania 7 p (4-4), 6. Italia 7 p 
(4-2), 7. U.R.S.S. 6 p (4-3). 8. Austria 5 p (4-1), 
9—10. Belgia și Irlanda de Nord 5 p (—2), 11. Ar
gentina 4 p (4-î), 12. Spania 4 p (—1). Deci, cel 
mal bun procentaj l-au obținut Brazilia șl Anglia 
(marile absente ale semifinalelor) — 8 puncte din 
10, adică 80 la sută. Urmează, în grup compact, 
cele patru semifinaliste — Polonia, Franța, R.F. 
Germania șl Italia, iar „lanterna" este deținută de 
echipa țăril-gazdă. Spania, cu un singur punct în 
faza sferturilor de finală. Dar „performerele" tu
rului doi rămîn formațiile Argentinei și Belgiei, cu 
nici un punct cucerit !
• Cei mai bun atac dintre cele 12 participante la

turul doi: Brazilia ÎS goluri șl Franța 11 goluri; 
cel mai slab atac: Belgia doar 3 goluri și Spania 
4 goluri; cea mai bună apărare: Anglia și Polonia, 
un singur gol primit; cea mal slabă apărare: 
Argentina și irlanda de Nord, eu 7 goluri la pasiv.
• După disputarea a două tururi. în „clasamen

tul scorurilor" conduce 1—#, Înregistrat de 9 ori. 
urmat de 1—1 șl 0—0, de cîte 7 ori, 2—1 și 4—1 
de cite 5 ori.
• Clasamentul golgeterilor: 4 goluri — Karl-Heinz 

Rummenigge (R.F. Germania), Zbigniew Boniek 
(Polonia), Arthur Antunes Coimbra-Zico (Brazilia); 
3 goluri: Laszlo Kiss (Ungaria). Gerry Armstrong 
(Irlanda de Nord), Paolo Rossi (Italia). Paulo Ro
berto Falcao (Brazilia). Alțl 20 de Jucători au În
scris cîte 2 goluri șl alțl 64 cîte 1 gol. Singurul 
autogol a fost marcat de Josef Barmos (Ceho
slovacia).

• Cele 43 de 
te In cadrul celor două tururi de 
pini acum ale Mundlalulul 'iu 
au fost urmărite de 1 57 1 277 spec
tatori. Dintre aceștia, 996127 au 
fost prezențl la cele 36 meciuri 
din turul I și restul de 575 156 la 
oele 12 întâlniri ale sferturilor de 
finală. Media de meci 32 734 este 
mal mică cu circa 10 000 decit a 
fost la EI Mundial ’78 in Argen
tina 1
• Numai 64 de jucători au fost 

prezențl In teren la toate cele 
5 meciuri ale echipelor lor. in 
primele două tururi.
• Uruguayanul Juan Daniel 

Cardelllno (40 de ani) a condu» 
50 de meciuri Internaționale din 
anul 1976 de clnd este purtător 
al ecusonului F.I.F.A., Iar astăzi 
va oficia la centru, In partida 
Polonia — Italia. Olandezul 
Charles Corver (42 de ani) este 
arbitru Internațional din 1972 șl 
de atunci a condus în peste 100 
de partide. Azi va arbitra R.F. 
Germania — Franța.

O Federația de fotbal din Cana
da șl-a depus candidatura pen
tru a organiza, in 1990, cel ile 
al XlV-lea campionat mondial 
cu... 24 de echipe. Ar putea găz
dui înttlnirl stadioanele din Van
couver (60 000 locuri), Calgary 
(50 000). Edmonton (62 090), Regina 
(22 500), Winnipeg (27 000), Hamil- --------- _ . (54 500), 

Montreal 
stadioane

ton (35 800), Toronto 
Ottawa (36 000) și 
(70 000). Toate aceste 
există la această oră șl n-ar mal 
ti problema decît a construirii u- 
nul nou stadion de 30 000 la Ha
lifax și, desigur, a ■ mal _ ni tt.. 
terenuri pentru antrenamentele 
echipelor.
• Pele declară: „Fără nici n 

îndoială Brazilia a demonstrat că 
a jucat fotbalul cel mai bun la 
această Cupă Mondială. Cred, to
tuși, că după ce a egalat de 
două ori scorul, la meciul 
Italia, ar fi trebuit să Închidă 
jocul. Dacă ar fl procedat 
fel, acum era tn semifinale

® Fundașul central polonez 
dyslav Zmuda (născut în 
este supranumit „turnul de 
trol" (apropo de turnul 
poartelor) datorită atît Ină . 
sale (136 m) cit și jocului exce
lent de „supraveghere” și de 
„intervenție"...

9 Arbitrii care vor conduce 
oele două finale, la Alicante 3—4 
șl la Madrid, 1—2, vor fi stabiliți 
de F.I.F.A. în cursul zilei de inli
ne.
• Vest-germanul Hans-Peter 

Briegel (născut în 1955, 187 cm. 
90 kg) a Început să practice fot
balul abia la vîrsta de 17 ani. 
după ce mai înainte făcuse atle
tism (peste 7000 p la decatlon. 
100 m — 10,9, Înălțime 1.87 m, 
lungime — 7,48 m). „Am abando
nat atletismul, spune el. pentru 
că nu reușeam să sar decît 3 m 
la prăjină, ceea ce pentru un 
decatlonlst era foarte puțin-!"

cn

ast-

Wla-
1954)
con- 

aero- 
ilțimil

MlINI ÎNCEPE CONGRESUL F.I.F.A
Mîine vor fi inaugurate în 

capitala Spaniei lucrările celui 
de al 43-lea Congres extraor
dinar al Federației internațio
nale de fotbal asociație. La lu
crările care vor fi găzduite de 
„Palaclo de Congresos y Expo- 
siciones" vor lua parte delegații 
ale federațiilor de fotbal din 
majoritatea țărilor membre ale 
forului internațional.

Intre cele 14 puncte aflate 
pe ordinea de zi figurează: Ra
portul de activitate a F.I.F.A.,

în nerioada iulie 1980 —.-anqji» 
1982; afilierea de noi asociații; 
examinarea propunerilor de 
modificări ale statutului și regu
lamentului federației; alegerea 
președintelui F.I.F.A. și insta
larea vicepreședintelui și a 
membrilor Comitetului execu
tiv .etc.

Din partea F.R. Fotbal părti
cică o delegație alcătuită din 
tovarășii Andrei Radulescu, 
președinte, și Mircea Luccscu, 
director tehnic.

cfe.,, 16 SAU 24 DE ECHIPE?
Una dintre problemele foarte 

controversate aflate pe agenda 
de lucru a apropiatului con
gres al F.I.F.A. este și aceea 
a stabilirii sistemului de des
fășurare a viitoarei ediții a 
Cupei Mondiale. ditn 1986. Pro
blema care se pune este aceea 
a menținerii formulei cu 24 de 
echipe, utilizată la Mundialul 
spaniol, cu rezultate apreciate 
ca remarcabile, sau revenirea 
la mai vechea formulă cu 16 
echipe. Interesant este 
timp ce, președintele 
Joao Havelange susține 
nezie „24 de echipe", 
formulă fiind, dealtfel, 
a sa. vicepreședintele
internațional. vest-germanul 
Hermann Neuberger, care este 
președinte al comisiei de or
ganizare a C.M.. se declară 
adversarul ei și cere să se re
vină la „16 echipe", după opi
nia sa „formula cu 24 de echi
pe, în mod evident, a avut re

că. în 
F.I.F.A. 
cu fre- 
această 
o idee 
forului

zultate proaste“(?I). Neuberger 
este, dealtfel, convins că in 
1986 Columbia nu ar putea or
ganiza un campionat cu 24 de 
echipe participante!

Sînt. desigur, două păreri, e 
drept, diametral opuse, fiecare 
cu susținătorii ei. Urmează in
să ca forul international să 
decidă acum asupra soluției 
celei mai bune.

Pe de altă parte iată că au 
fost formulate critici la adresa 
sistemului de grupe cu cîte 3 
echipe, ca In turul al doilea al 
sferturilor de finală, deoarece 
acesta face să predomine tac
tica rezultatului în detrimentul 
jocului. Cu 
conducă la 
în turul a! 
chipele sînt 
pentru obținerea victoriei, ceea 
ce ar duce la un fotbal mult 
mai spectaculos decît cel din 
multe partide, acum în Spa
nia !

întîlniri care să 
eliminări directe," 
doilea al C.M.. e- 
obligate să joace
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