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VACANTA PENTRU ȘCOLARI,
DAR NU ȘI PENTRU PERFORMERI!

lunile de rară, iolositc intens pentru acumularea necesară saltului calitativ
A venit vacanța pentru elevii școlilor 

rale, va veni vacanța și pentru cei din 
deci pentru toți școlarii Practicanți ai sportului, 
dintre care unii vizînd performanța. Litoralul 
și zonele montane au fost și vor fi gazde pri
mitoare pentru mii și mii de copii și tineri ve- 
niți 
ele

la odihnă 
vor primi

gene- 
licee.

și recreare. In același timp, însă, 
și pe acei elevi pentru care va-

eanța mare înseamnă și perioada de pregătire 
temeinică, solidă, care ajută Ia acumularea de 
forțe noi in vederea activității competiționale 
din toamnă. La aceste activități, desfășurate in 
tabere sau acasă, ne vom referi 
față, întreprins 
lare din țară.

prin cîteva cluburi
in raidul de 
sportive șco-

LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI: PROGRAM INTENSIV DE ANTRENAMENTE Iordache (te-

La C.S.Ș. nr. 1 din București, 
activitatea sportivilor de per
formanță nu numai că nu a 
scăzut în intensitate, dar volu
mul de muncă a crescut. „Am 
fost determinați să adoptăm un 
program intensiv de antrena
mente — ne spunea prof. Ma
rinei Oancea, directorul unită
ții — întrucît foarte mulți re
prezentanți ai noștri, printre 
care sportivii selecționați în lo
turile reprezentative, vor parti- 

y'-. cipa la numeroase concursuri în 
’ perioada iulie—august. In ace
lași timp, folosim fiecare zi 
pentru îmbunătățirea selecției, 
capitol pe care nu-1 putem nici
odată considera încheiat”. Un 
raid efectuat la baze
le din Capitală unde se 
antrenează performerii a- 
mintitei unități ne-a prilejuit 
constatarea că nu mai puțin 
de 44 de tehniciană (profesori

și antrenori) 
tate. dintre 
(canotaj), 
(handbal),

află în activi-se
care Doina Balaș 
Irina 
Victor

Climovschi 
Ștefănescu

(polo), Gheorghe
nis de masă) și Nicolae Mari
nescu (judo) sînt angrenați la 
loturile naționale. Cum spu
neam, din cele 14 discipline

S-a Înălțat In București, un
deva la marginea cartierului 
Militari. Alături e cîmp agri
col. Citim pe firma de la in
trare „întreprinderea de 
și țesături din fire de 
și intrăm. Ceea ce ne 
ză încă de la început 
nerețea celor pe care 
nim — în salopete la 
locuri de muncă sau In halate, 
la birouri. Secretarul comitetu
lui de partid, Toma Stoia, cu 
care discutăm, nu face excep
ție : „La noi, tinerețea e ceva 
obișnuit, ne spune, fiindcă în
săși întreprinderea a fost pu
să in funcțiune de puțin timp. 
Prima parte in 1979, a doua în 
1980. Firește, oamenii muncii 
de aici sint tineri, media 
vîrstă fiind 22 de ani“.

Ne interesăm, firește,
fără să așteptăm mare lucru, 
dacă aici există sau nu acti
vitate sportivă și ne răspunde 
Gheorghe Catarici, președin
tele comitetului sindicatului :
„Cum să lipsească o astfel de 
activitate ? Să știți că la noi 
sportul s-a născut.» odată cu

fire 
sticlă** 

frapea- 
este ti
ll intîl- 
diferite

de

dar

Întreprinderea. Cum au riuM 
oamenii, eum de e-a urnit pro
ducția, au și Început : am dori 
să ne mișcăm șl not puțin In 
timpul liber, să jucăm...”.

După nici un an, ae putea 
vorbi de existența și activita
tea unei asociații sportive, de 
antrenamente In aer liber 
(chiar dacă stadionul — închi
riat — e mai departe), de gru
puri care pleacă, la sfîrșit de 
săptămină. In excursii sau do 
inițierea unor acțiuni cultural- 
sportive In 
parcul de 
Moghioroș. 
berei.

Cine 
nează 
citorii

comuna Roșu șl In 
lingă Bulevardul 

din Drumul Ta-

cei care impulsio-sînt
această activitate? Mun-
Ion Popa, Constantin 

Cirjan, Jan Patru, Marian 
Dragnea — maistru, mecano- 
energetic, Maria Stingă — ma
tematician la oficiul de calcul 
ș.a. Cîți dintre oamenii mun-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)
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A XT-a ediție a campionatului Balcanic de ciclism

CU fORMAJIA IUGOSLAVIEI

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL DOI EA CONTRA TIMP,

JUNIORI JUDOKA
IN TURNfl INTERNATIONALE

lotul reprezenta- 
pregătesc

i S|-1 -.‘XvX

Pe lacul Herăstrău, la baza nautică a C.S.Ș. nr. 1 București, 
elevii-performeri au ca preocupare, in aceste zile, nu doar an
trenamentele in vederea viitoarelor competiții, ci și — lucru 
esențial — întreținerea ambarcațiunilor și, dacă este cazul, 
chiar efectuarea de mici reparații. Foto : Ion MIHAICA

Juniorii din 
tiv de judo, care se 
pentru cea mai importantă com
petiție a anului rezervată lor, 
campionatele europene — pro
gramate ta sfârșitul lunii octom
brie, ta Tlrgovlște — participă la 
două turnee internaționale.

Azi și mîine axe loc la Jiicin 
(Cehoslovacia) un concurs la 
care vor ti prezențl juniori din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, 
ria 
vor 
(57 
ga 
(83 ____ ____ __
Burlâu (+83 kg). Ei sînit însoțiți 
de antrenorul Costică Sauciue -șl 
de arbitrul Constantin Isac.

La Phenian (R.P.D. Coreeană) 
se vor desfășura, ta sfirșitul săp- 
tămînil viitoare. tradiționalele 
confruntări ale „Turneului Prie
tenia", la care vor evolua și ju
niorii români Silviu Lazăr (cat. 
superușoafă). Stelian Moldovan 
(semlușoarâ), Ștefan Nagy (u- 
șoară), Andrei Varga (semimij- 
locie) șl Emil Conchl (semigrea), 
însoțiți de antrenorul Nicolae 
Marinescu.

Polonia. România, Unga- 
și U.R.S.S Din tara noastră 
participa Sorin Constantin 

kg), Vlad Mihu șl Bela Var- 
(cat. 62 kg). Petre Anițoaie 
kg). Adrian Clinei și Adrian

Astăzi și mi ine, in Capitală

ir'CUPA F. R. ATLETISM-

O
în

de atletism ale acestui 
astăzi și mîine este programa
tă „Cupa Federației”. Este 
vorba de o competiție cu ca
racter republican, importantă 
etapă de verificare a atleților 
fruntași înaintea campionate
lor naționale individuale, care 
vor avea loc In Capitală la 30, 
31 iulie și 1 august și în pers
pectiva Jocurilor Balcanice 
(13—15 august, de asemenea la 
București). Verificarea de as
tăzi și mîine are. de aseme
nea. in vedere. într-o perspec
tivă oarecum mai îndepărtată, 
participarea celor mai meri
tuoși dintre atteții români la

COMPETIȚIE
seria marilor concursuri 

sezon.

DE ANVERGURĂ
lacampionatele europene de 

Atena (6—12 septembrie).
„Cupa F.R. Atletism” va 

găzduită de stadionul 
August” din Capitală și 
gramează întreceri astăzi, 
începere de la ora 16, și
ne, de asemenea de la ora 16.

fi
„23 

pro- 
cu 

mii-

CIMPULUNG MUSCEL, 9 
(prin telefon). Desfășurată 
vineri după-amiază pe un cir
cuit de 25 km, cea de-a doua 
probă a celei de-a XV-a ediții 
a Campionatului Balcanic de
ciclism, cursa de 100 km con- 
tracronometru pe echipe se
niori. s-a bucurat de o exce
lentă organizare si de o am
biantă 
lor cu 
clasica 
J.O. și 
ugat si___ ___ ____  ___ ___
te sinuozități și 50% urcuș), 
sportivii din cele cinci țări 
prezente Ia start au fost susți
nuți cu emoționantă căldură de 
peste 10 000 de spectatori.

Disputa a fost pasionantă, 
deși echipele au acționat cu 
multă abilitate tactică pentru a 
face fată porțiunilor de urcuș 
si pentru a contracara efectul 
negativ al vîntului schimbător. 
La început, lupta pentru pri
mul loc s-a dat între formațiile 
Bulgariei, prezentă în între
ceri cu cvartetul care se pre
gătește pentru campionatele 
mondiale programate la înce
putul lui septembrie în Anglia.

sărbătorească. în lupta 
dificultățile cursei pe 
distantă programată la 
C.M.. la care s-au adă- 
cele ale traseului (mul-

si Iugoslavia. „PLavii” au insă 
o formație lipsită de multi ti
tulari. aflați în perioada sta
giului militar, asa că au cedat 
treptat, angejîndu-se într-o altă 
dispută. cu reprezentativa 
României, pentru poziția a 
doua. „Tricolorii” nu sint nid 
ei în plenitudinea forțelor. 
Balcaniada găsindu-i pe mulțl 
dintre e( după o perioadă de
dicată examenelor școlare. în 
plus (de fapt in... minus), lip
sește si omul numărul 1, Mir
cea Romașcanu, aflat în aces
te zile la examenul de admi
tere la I.E.F.S.. astfel că an
trenorul Nicolae Voicu a fost 
obligat să apeleze pentru com
pletarea echipei la tînărul 
Olimpiu Celea, de numai 19 
ani. debutant intr-o probă atît 
de dură chiar la Balcaniadă, 
în aceste condiții de evidentă 
diminuare a forței echipei 
noastre, cei 4 componențl ai ei 
au fost obligați Ia un efort 
considerabil pentru a face față 
cursei si mai ales pentru a o

Hristache NAUM

(Continuare In pag 2-3)

0 concluzie care s-a impus dupâ campionatele internaționale

PENTATLONIȘTII NOȘTRI CONTINUĂ SĂ SE AFLE ÎNTR-O SITUAȚIE PRECARĂ!

SPORTIVII ROMANI PE PRIMELE LOCURI

Reluate după o întrerupere 
de utn an — pauză determi
nată de rezultatele modeste cu 
care sportivii noștri au înche
iat participarea lor la Jocurile

priu-zisă a oferit un cadru a- 
decvat pentru răspunsuri com
petente la aceste Întrebări, 
pentru că forța echipelor par
ticipante la competiție a fost

LA TURNEUL DE TENIS DE MASĂ DE LA PLOVDIV
După cum ne-a informat an

trenorul Mibai Bledea, la Tur
neul internațional de tenis de 
masă de la Plovdiv (Bulgaria) 
sportivii noștri 
:ul I ’ 
tate.

Au 
loare 
Ungaria și țara .gazdă. Față de 
programul stabilit inițial, s-au 
operat modificări impuse de 
condițiile concrete de joc, ast
fel că s-au disputat numai în
treceri Pe echipe și la simplu.

în toate

participat 
modestă

au ocupat 10- 
probele dispu-

sportivi de va- 
din Polonia,

Au ocupat primele locuri, la 
simplu feminin : Daniela Pă- 
duraru (2—1 în finala eu Ba- 
daras — Ungaria) ; simplu 
masculin : Ștefan Moraru (2—1 
eu Klimowski — Polonia), toți 
cei șase români clasîndu-șe in 
primii opt ; echipe feminine : 
România (Daniela Păduraru, 
Beatrice Pop, Tatiana Furtu
nă), 2—0 în finala cu Ungaria 
II ; echipe masculine : Româ
nia I (Ș. Doboși, S. Crișan, 
Fejer), 5—4 cu România 
(Șt Moraru, C, Romanpscu, 
Barca),

Astăzi, la București

CONCURS AUTOMOBILISTIC
DE INDEM1NARE ÎN

Astăzi, pe poligonul Școlii de 
șoferi din Capitală (str. Hioara), 
Comisia de automobilism șl kar
ting din cadrul Filialei A.C.R. 
București organizează — în ca
drul „DaciadeiM — un concurs de 
viteză și îndemînare la care pot 
participa deopotrivă automobilist! 
fruntași și tncepătorL

CADRUL „DACIADEI"
întrecerile, 

pentru cele 
concurențl, vor Începe la ora 13 
șl se vor desfășura pe o pistă 
lungă de 700 m. înscrierile se pot 
face chiar Înaintea concursului, 
la secretariat, după care — intre 
orele 12 și 13 — va avea Ioc re
vizia tehnică i mașinilor.

evident separate 
două categorii de

Unul din starturile probei de notație din cadrul campionatelor 
internaționale

Olimpice de la Moscova — 
campionatele internaționale de 
pentatlon modern ale Româ
niei din acest an aveau o sar
cină 
puns 
tan te 
care 
a pentatloniștilor noștri frun
tași. care sînt perspectivele și 
valoarea lor reală ? Trebuie tă 
precizăm că întrecerea pro-

deosebită : să dea răs- 
la două întrebări impor- 
și de mare actualitate : 

este torța competițională

de pentatlon
evidentă, chiar dacă sportivii 
italieni au anunțat în ultimul 
moment că nu mai pot lua 
parte. Formațiile Ungariei și 
Uniunii Sovietice, cu deosebi
re. sînt de recunoscută valoa
re și mărturie stau, in primul 
rind, înseși rezultatele obținu
te de pentatloniștii unguri și 
sovietici.

Prima observație care se im
pune, la finele întrecerii, este

aceea că federația noastră da 
specialitate a aliniat două for
mații : una — alcătuită. în li
nii generale, din aceiași spor
tivi care au evoluat și la ul
timele campionate mondiale da 
la Budapesta, și la Jocurile 
Olimpice de la Moscova evi
dent în dorința reabilitării ei, 
și alta formată din sportivi 
tineri, de perspectivă, „schim
bul de mîine” al penta tlonlști- 
lor fruntași de astăzi.

Din păcate, concluziile nu 
sînt edificatoare și favorabile 
nici in privința „veteranilor** 
și nici a viitorilor lor înlocul- 

Cezar 
Ștefnn 

prin
de-a 

lungul celor cinci probe, 
oot alcătui o formulă de 
chipă competitivă în arena 
ternațîonală, care să iasă 
zona de mijloc a clasamente
lor, iar tinerii nu sint nici ei 
destul de „copți" și destui de 
puternici pentru a rezista in 
marile întreceri internaționale. 
Mai bine spus, deși pe ici pe 
colo ei au dovedit câ se pot 
dis'tinge într-o probă sau alta, 
nu dispun încă de acea an
vergură personală care să le 
permită să se impună, cu per-

Constuntin MACOVEI

tori. Dumitru Spîrlea, 
Răducanu, Eugen Pop, 
Cozma nu au dovedit, 
tr-o comportare egală

ci

in- 
din

(Continuare in pag 2-3)



VACANTA PENTRU ȘCOLARI, 
DAR NU ȘI PENTRU PERFORMERI’

PENTRU C.S.Ș. SIBIU, MEDIUL RURAL ESTE UN BOGAT IZVOR DE TALENTE
„Desigur, ne sint dragi fi 

campionii, dar considerăm că 
obiectivul nostru principal ii 
constituie depistarea șl instrui
rea elevilor sportivi pină la un 
nivel care să determine selec
ționarea lor in secțiile fruntașe 
de seniori și, mai cu seamă, in 
loturile reprezentative". Astfel 
ne-a răspuns prof. Mihai Fle- 
șeriu, director adjunct al Clu
bului sportiv școlar Sibiu (în 
același timp un apreciat antre
nor de baschet căruia 1 s-a 
Încredințat dealtfel, răspunde
rea pregătirii echipei naționale 
de cadete), eind i-am solicitat 
obiectivele prioritore ale acti
vității în timpul verii. Apoi, 
am continuat :

— Știm că de Ia 
biu au plecat mulți 
care au reprezentat 
România la marile 
internaționale, printre ei aflîn
du-se gimnasta Melita ROhn, 
înotătoarea Carmen Bunaciu, 
săritoarea de la trambulină 
Ruxandra Hociotă. Mai știm 
că. actualmente, dintre elevii 
legitimați la unitatea dumnea
voastră sînt selecționați 11 
sportivi în loturile de seniori, 
trei în cele de tineret și 19 în 
cele de juniori, iar cinci gim
naste fac parte din lotul pen
tru Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Dorim să aflăm. 
Insă, ce preconizați pentru ea 
pepiniera C.S.Ș. Sibiu să fie 
și mai rodnică decît 
acum ?

— Preocuparea pentru 
mijloace de depistare a 
teior este permanentă în . 
noastră. In ultima vreme, de 
pildă, am izbutit să extindem 
raza de selecție, pătrunzind și 
In mediul sătesc. Astfel, hand- 
balista Georgeta Oncu 
In reprezentativa de tineret

țării) > fost selecționați de 
prof. Gheorghe Bădeanu toc
mai din comuna Vața-județul 
Hunedoara ; baschetbalista Mi
oara Radu (1,88 m Înălțime, a- 
eum evoluează ta formația 
participantă la Divizia școlară 
și de juniori) a fost descope
rită In comuna Noul Român 
— județul Sibiu. O altă nou- . - la 

de 
înot.

late constă in faptul că 
sporturile care au gruPe 
virstă mică (gimnastică, 
sărituri) s-a reușit (eu spriji
nul Inspectoratului școlar ju-

dețean) o mal bună coroborare 
Intre programul școlar și cei 
de pregătire sportivă, astfel ca 
sportivii respectivi să poată e- 
feetua mai multe antrenamen
te decît piuă acum, in acest 
sens, un ajutor important l-am 
primit și din partea direcțiuni
lor școlilor de bază și a pă
rinților, eare au manifestat în
țelegerea necesară. In sflrșit, 
să mai amintesc eă ne preocu
pă profund intensificarea acti
vității de pregătire In Perioa
da vacanțelor On special a ce
lei de vară), eind ae pune 
baza pregătirii fizice pentru 
viitorul sezon.

LA C.S.Ș. ARAD, ACTIVITATE „PLINA" ACASĂ Șl... hi DEPLASARE

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE»
De duminică, pe aerodromul sportiv Clinceni 
CAMPIONATUL NATIONAL DE PARAȘUTISM

In cepin d de duminică, aerodro
mul sportiv Clinceni al Aeroclu
bului bucureștean „Aurel Vlalcu* 
va găzdui întrecerile campiona
tului național de parașutism. Eșa
lonată pe durata unei săptămlni, 
actuala ediție este rezervată pri
ma oară numai probelor indivi
duale (salt de la 1000 m cu ate
rizare la punct fix șl salt de la 
2000 m eu executarea de figuri 
acrobatice), ierarhiile în întrece
rile pe echipe urmlnd a fi sta
bilite luna viitoare ta cadrul noii 
competiții organizată de Federa
ția Aeronautică Română. „Cupa 
României*, la parașutism.

O altă noutate, nespectaculoasă, 
dar, operăm, eficientă, constă ta 
fixarea unor haremuri pentru

sportivii participant!, fapt cane-------____________ a 
limitat numărul concurențllor (48 
la masculin șl 15 tal feminin), dar 
care va ridica implicit nivelul 
concursului.

Iși vor disputa întâietatea pera- 
șutiști aparținând aerocluburilor 
din: București, Ploiești, Brașov, 
lași. Cluj-Napoca, Baia Mare, Tg. 
Mureș, Suceava, Deva șl al sec
ției din Galați, el urmtnd să e- 
fectueze un număr de I manșe 
ta proba de punct fix 
cea de acrobație.

Desfășurat Intr-un 
chele, anul acesta fiind 
reconstrucției lotului

șl 4 ta

moment 
destinat 

______ național, 
campionatul va fi un test util atît 
In ceea ce privește concepția 
si direcțiile înspre care sînt 
rlentate eforturile.

dt 
o-

CLARIf
7—12

C.S.Ș. Si- 
sportivi 

cu cinste 
competiții

pînă

noi 
taien- 
școa!•

(acum 
a

Pe splendida bază a Clubului 
sportiv școlar Arad activitatea 
durează plnă ce soarele Iși scaldă 
ultimele raze în unduirile Mure
șului. Baschetballștll și . handba- 
llștil se antrenează zi de zi pe 
terenurile de bitum, doritori — 
prin pregătirile de acum — să 
pună bazele unei prestații cit 
mal bune în sezonul competlțlo- 
naâ oare va începe ta luna sep
tembrie. Pe atlețl l-om tatfinlt 
pe stadionul Gloria, unde vor ră
mâne plnă In toamnă. Iar canoto
rii pot fl văzuțl, de două ari pe 
zi, pe Mureș, spintecând eu ener
gie apa râului. Pe tinerii înotă
tori i-am aflat la bazinul C.S. Ra
pid, unde se pregătesc pentru 
campionatele naționale de juniori, 
care vor avea loc In luna august.

— Apreciem, tovarășe director 
Arcadle Bllndu, faptul câ în a- 
ceste zile de vară, unele toride, 
elevii legitimați la Clubul sportiv 
școlar Arad nu-șl îngăduie nici 
un răgaz, ci se pregătesc cu asi
duitate pentru ea Viitorul sezon 
al sportului de performanță să-1 
găsească în progres față de cel 
trecut și capabili să obțină per
formanțe din ce ta ce mal bune. 
Desigur, Insă, preocupările clubu
lui pe care O conduceți nu s-au 
rezumat la asigurarea condițiilor

de antrenament la Arad. In acest 
sens, vă rugăm să ne aduceți u- 
mele precizări.

— înainte de toate — ne-a răspuns 
prof. Blîndu— țin să subliniez că 
profesoril-antrenori al clubului 
nostru folosesc, cu predilecție, va
canța mare pentru acumularea — 
de către elevii lor — a cantității 
care să se transforme tatr-o ca
litate superioară ta întrecerile vi
itorului sezon. Cit privește acti
vitatea de acum, ea nu se rezu
mă, bineînțeles, doar la ce ați 
văzut pe bazele vizitate. Atlețîi, 
de pildă, au susținut un sta
giu de pregătire ta stațiunea Ll- 
pova. Iar după campionatele na
ționale vor participa — pentru 
refacere — la o tabără, la Cos- 
tinești; baschetballștii vor partici
pa — la Rădăuți — la tabăra or
ganizată de Ministerul Educației 
șl In vățămîntulul; 
merg într-o tabără Ia 
apoi, la Moneasa, Iși 
vârși pregătirea fizică 
handballștll, dintre care vor fi 
selecționați partldpanțil la Divi
zia școlară șl de juniori, vor ple
ca la Bucșoaia, lingă Câmpulung 
Moldovenesc, pentru a se pregăti 
In vederea viitoarei ediții a com
petiției. După cum vedeți, sporti
vii noștri au o vacanță plină, a- 
casă șl... In deplasare.

gimnastele 
„2 Mal* șl 
vor desă- 
generală:

LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1) LA C.S.Ș. SINAIA, PERFORMANTA

Intensă activitate motociclistă
MIINE, LA CIMPINA Șl REȘIJA, IMPORTANTE 

ÎNTRECERI
Motoclclismul are în aceste zile 

și In perioada următoare o in
tensă activitate oompetițlonală, 
pe plan intern și Internațional. 
Este vorba de Întrecerile cam
pionatelor republicane de moto
cros șl de viteză, precum șl de 
tradiționala „Cupa Prietenia* la

sportive 9 se află In plină ac
tualitate, întrucît sportivii res
pectivi participă la concursuri 
de nivel național și internațio
nal (canotaj, ciclism. gimnas
tică modernă. înot, pentatlon, 
polo, scrimă, șah. tenis de ma
să). Separat se fac 
pentru tradiționala 
C.S.Ș. nr. 1“ la mai 
cipline. Pe alt plan, 
continuă și In tabere organiza
te fie de Inspectoratul școlar 
al municipiului București, fie 
de M.E.I. Atît pentru sportivii 
eare au rămas în București, 
cit și pentru cei Plecați în ta
bere au fost planificate cite 
două antrenamente pe zi. „Cu 
sprijinul Comitetului P.C.R. al 
Sectorului 1, precum și al 
Inspectoratului școlar — con
chidea directorul Marinei Oan- 
cea — vom transforma aceas
tă vacanță intr-o perioadă (pe 
eare o dorim fertilă) de 
mai multe acumulări 
sportivii noștri, ea și _____
depistarea de noi elemente ta
lentate".

pregătiri 
„Cupă a 

multe dis- 
pregătirea

cit 
pentru 
pentru

Venlțl de la diferite școli din 
Sinaia și din alte localități de 
pe Valea Prahovei, peste o sută 
de elevi așteptau, zilele trecute, 
să li se comunice programul de... 
învățământ pe timpul vacanței. A- 
ceasta înseamnă că el — sportivi 
de performanță fiind — vor tre
bui să se rezume la mal puține 
zile de odihnă și distracții. în fa
voarea acumulării de noi cunoș
tințe în sportul pe oare 11 prac
tică. Profesorul Vosile Feldman, 
directorul C.S.Ș. Statala, ne spu
nea: „Primii care au Intrat ta 
pregătiri slnt sportivii de la lup
tele greco-romane. El urmează să 
participe la campionatul național 
al juniorilor șl cadeților, astfel 
că Ion Chlrilescu, Marian Grozea, 
Marian Dumitru și alții vor face 
antrenamente zilnice la Sinaia șl 
Bușteni*. Precizăm că întrecerea 
despre care ne vorbea directorul 
clubului va avea loc în 
septembrie, 
ne 
de 
țea 
pe 
de

________ _ luna
. „dar pentru a obți- 

rezultate cit mai bune — era 
părere antrenorul Ion Bure- 
— ne-am planificat încă de 

acum fiecare oră și fiecare ai 
antrenament".

In plină vara, sporturile de... 
lamă slnt, la Sinaia, In actuali
tate ! Schiorii fondiștl, antrenați 
de ma-estra sportului Elen* Tom,

Iși Împart, deocamdată, pregăti
rile cu activitatea la unitățile 
școlare de care aparțin (pentru 
ei anul de învățămînt se încheie 
la 16 iulie). Pentru o serie de e- 
levi de perspectivă (Cristian Stan- 
clu. Sorin Bănică, Gheorghe Te- 
leanu, Sorin Sultan, Dorin Lung, 
Cristian Necula ș.a.) s-a întoc
mit un program special, astfel 
ca sezonul competlțional viitor al 
sporturilor de 
că pregătiți, 
„populată* a 
de schi alpin 
sportivi, nici .
vârsta de 14 ani, fapt deosebit de 
îmbucurător) cu filială la Buș
teni, și-a propus, prin antrenorii 
Elena Neagoe, Ion Bogdan, A- 
drian Ciocîltan și Cornellu Mu- 
reșan, să se ocupe de actualii 
sportivi, dintre oare Cătălin Be- 
nasich este cel mal dotat, dar și 
de unii de perspectivă (M. Me- 
diam, C. Șerbulea, C. Bănică. F. 
Tirică. D. Sandu, M. Enlcă, A. 
Feldman), „clțiva fiind apțl — 
spunea Vasile Feldman — să re
prezinte țara la J.O. din 1988*.

Așadar, în pofida 
tivitatea este în toi 
nata. „Performanța 
permite pauze !« — 
rectorul clubului.

tradiționala 
motocros și dirt-track.

Mâine, la Clmpina, _ 
Muscelului, alergătorii pe ____
accidentat se vor alinia la star
tul etapd a rv-a, penultima, a 
campionatului republican de mo
tocros. Înaintea acestei foarte im
portante dispute, în clasamentele 
generale conduc: la juniori 58 cmc
— Csaba Tompa (Electro 6f. 
Gheorghe) 98 p; la juniori mari 
80 cmc — Paul Schmidt (Poiana 
Clmpina) 90 p; 1a tineret 125 cmc
— Alexandru Ilieș (Steaua) 98 p; 
iar la seniori 250 cmc — Ernest 
Mttlner (Steaua).

Tot milne, la Reșița, are 
cea de ' ' '
natului 
circuit), 
străzile 
gic. In 
care are 8 etape, pe primele locuri 
se află: la 50 cmc clasa națională 
Carmen Dumitrescu (C.S.T-A. 
Buc.) și Gabriel Bratovlci (I.M.G. 
Buc.); 50 cmc sport Emilia Dinu 
Împreună cu Niculița Frincu (E- 
nergia Clmpina) șl Carol Berke 
(Voința Oradea); la 175 șl 250 cmc 
Attila Viktor (Voința Oradea); la 
500 cmc Ion Lăzărescu (Rapid A- 
rad) Împreună cu Arpad Viktor 
(Voința Oradea); la motociclete 
cu ataș — plnă 1a 600 cmc Petre 
Popescu — Aurel Popa (Torpe
do Zărnești), iar la clasa până la 
1300 cmc luliu Toth — Attila Toth 
(I.R.A. Tg. Mureș).

pe Dealul 
teren

. __ loc
a treia etapă a camplo- 
repabilca* de viteză (pe 
care se va desfășura pe 
marelui oentru siderur- 
clasamentele competiției,

MÎINE, DERBY-UL DE TRAP!
Pentru concurențlâ Derby-ulul 

de trap a Început numărătoarea 
inversă, mllne dimineață d tre
buind să se prezinte la startul 
acestei importante probe care se 
▼a desfășura pe hipodromul din 
Ploiești. Interesul pentru ediția 
din acest an este sporit șl de 
faptul că nu există un mare fa
vorit, foarte mulți ooncurențl fi
ind de valori apropiate, iar se
vera distanță de 1.800 metri va 
fi un obstacol in plus pentru 
mulți dintre cal. Trecând in re
vista ultimele performanțe înre
gistrate de ooncurențl, se consta
tă un ușor avantaj pentru He- 
meius și Harnic, primul având de 
partea lui realizarea celui mal 
bun timp pe o distanță de peste 
1.100 metri, iar cel de-al doilea, 
eu o performanță apropiată, are 
avantajul că a fost Încredințat 
pentru această cursă experimen
tatului conducător M. Ștefăneseu. 
Bă nu uităm pe Sondaj, dștlgă- 
torul celor două probe de verifi
care premergătoare Derby-ulul, 
pe Bucuria șl Crainic, ambii Ja 
sosire* In probele mal sus men
ționate sau chiar pe ceilalți con- 
eurențl cane, deși lipsiți de „șan- 
aa hlrtiel”, pot produce o sur
priză.

Acum, cu 24 de ore înaintea 
startului, se fac șl ultimele pre
gătiri organizatorice pentru ca 
hipodromul să-i Intlmplne pe 
oaspeți in haine de sărbătoare, în 
timp ce acei care se ocupă de 
creșterea, pregătirea șl îngrijirea 
cailor vor avea .noaptea cea 
mai lungă" așteptând cu nerăbda
re ora startului. Este un fapt ab
solut omenesc atlta timp cit Cala

HIPISM
unei crescătorii este de a produ
ce un câștigător de Derby, tar 
pentru oricare antrenor șl oon- 
ducător triumful ta această pro
bă reprezintă încununarea unei 
munci pline de sacrificii, realiza
rea visului cu care a pășit pen
tru prima oră pe poarta hipodro
mului.

REZULTATELE TEHNICE ote 
reuniunii de joi: Cursa li L Re
lativa (I. oană) l.UJ. X Felin. 
Simplu 1,60, ordinea M. Cursa a 
H-a: 1. Sardonic (M. Ștefăneseu) 
1:28,1, X Repetiția, X Laura. Sim
plu 2,60. ordinea X event 4, or
dinea triplă 41. Cursa a m-a: 
1. Silicon (L Crăciun) 131,1, X 
Herogllt. simplu 3, ordinea 4, e- 
vent 4, triplu câștigător 111 
Cursa a IV-a: 1. Rural (M. Du
mitru) 1:28,2, 2. Rigoarea. 3. E- 
fect. Simplu 4, ordinea închisă, 
event 22, ordinea triplă 377. 
Cursa a V-a: 1. Răsad (M. Ște- 
fănescu) 1:33,3, X Bela. Simplu 
6, ordinea închisă, event 70, tri
plu ctștigător 29S. Cursa a Vl-a: 
1. Negruț (V. Gheorghe) 1'31,0, X 
Ogășan, 3. Veridic. Simplu 3, or
dinea M, event 23, ordinea triplă 
417. Cursa a VH-a: 1. Manșon 
(N. Sandu) 1:27,2. X Dalba, 3. Ri
guros. Simplu 2,20, ordinea 8, e- 
vent >, triplu câștigător 98, ordi
nea triplă 61. Cursa a Vin-â: 1. 
Frecvența (N. Boltan) 1:29,8, 2. 
Solia. Simplu 9, ordinea 16, event

Constantin DUM1TRIU

îpetițlonal viitor al 
iarnă să-1 găseas- 
Secția cea mai 

C.S.Ș. Sinaia, cea 
(cu peste 150 de 
unul nedepășind

vacanței, ac- 
la C.S.Ș. S1- 
nu-și poate 
conchide di

Raid-anchetă realizat 
de Dumitru STĂNCULESCU 

și Ion GAVRILESCU

„Cupa Prietenia* la motocros 
se va desfășura pe traseul de la 
Clmpina, în ziua de 25 iulie, iar 
spectaculoasele curse pe pista de 
zgură (dirt-track) vor fi găzduite 
de două orașe — Brăila (7 au
gust) șl București (8 august). La 
aceste concursuri internaționale 
vor participa cel mal buni mo- 
todcliștl din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România.

PENTRU OCLOTURIȘTII

SIBIU, 
rile des 
C.SJȘ. d 
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locuri Ir 
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chet ma: 
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Farul 
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DE LA =

Comisia de cicloturism de pe 
lingă C.M.E-.F.S. București șl-a 
propus să-și lărgească sfera de 
activitate, cuprinzând în acțiunile 
pe care le organizează tot mâl 
numeroși iubitori ai cicloturismu
lui. Așa, spre exemplu, de la un 
timp In atenția comisiei se află... 
familia (tatăl, mama și copiii — 
fete șl băieți de 5—18 ani) pen
tru care se organizează plimbări 
scurte prin locuri accesibile ale. 
Capitalei. Pentru oopii de 18—12 
ani, însoțiți de părinți, profesori, 
precum șl de alți cicloturiști cu 
experiență, comisia organizează 
ieșiri ceva mal lungi, spre pă
durile din preajma Capitalei, 
unde slnt inițiate diferite jocuri 
distractive. După o pregătire 
prealabilă, tineretul de la 14 ani 
In sus formează grupa clcioturiș- 
tllor avansați, pentru aceștia or
gan izlndu-se Ieșiri pe distanțe de 
50—88 km, plnă la Snagov, Căl- 
dărușani, Mogoșoaia etc. Nu au 
fost omișl din preocupările oo-

misiei n 
58 de an 
mănunte 
putea fl 
prezentîn 
In fața i 
mo din 
unde se 
spre Băi 
discuții ș 

•ocr prole

ACTUA

DUPĂ CAMPIONATELE INTERN A J ION Al E DE PENTATLON
(Urmare din pag. 1)

formanțe de nivel ridicat, in 
fiecare din cele cinci probe. 
Să amintim, de pildă, ca Du- 
cian Țintea a realizat puncta
jul maxim la călărie, că Dra- 
goș PiUrui s-a situat In prim- 
planul probelor de tir și cros, 
dar — apreciind aceste reali
zări — socotim că este prea 
puțin față de inaltele rigori 
ale marilor întreceri interna
ționale.

Cit privește prima echipă a 
tării noastre, Dumitru Spîrlca 
nu a mai dovedit forța din 
anii trecuți, eind domina aca
să cu autoritate campionatele 
internaționale, chiar și atunci 
eind adversarii erau dintre cei 
mai puternici, el părînd să nu 
mai dispună acum de rezis
tența necesară pentru a duce 
pînă Ia capăt, la nivel ridicat, 
un mare concurs. Spunem a- 
ceasta pentru că multiplul 
nostru campion a Început cu

CAMPIONATUL BALCANIC DE CICLISM
(Urmare din pag I)

încheia onorabil. Iugoslavia s-a 
aflat in avantaj de un minut 
si chiar mai bine plnă la cea 
de-a patra buclă, ultima, de 25 
km. Greul plnă în acel mo
ment l-au dus ta formația 
noastră Ionel Gancea si Cornel 
Nieoiae, ceilalți doi aducin- 
du-si și ei contribuția, dar 
evident lntr-o măsură mult mai 
mică. Cînd s-a intrat în ulti
mul tur si. mai ales, eind au 
aiuns la sfirșitul ultimei por
țiuni de urcuș, antrenorul 
Voicu — care a supravegheat 
cu multă atentie evoluția echi
pei pentru a nu o lăsa să a- 
iungă la capătul puterilor îna
intea liniei sosirii — le-a dat 
frîu liber elevilor săi. cerîndu- 
le să lupte pînă la epuizare 
pentru a anula avantajul de 30 
de secunde pe cane 
mai aveau în acel 
băieții si-au făcut 
strîns din dinți Si 
puteri au făcut un 
de forță, săltînd finalmente pe 
locul doi, nesperat în aproape 
două ore din timpul cursei. 
Performanta este meritorie, 
dacă ținem seama de condițiile

,plavii“ ti 
moment Și 
datoria, au 
cu ultimele 
veritabil tur

în care au concurat ai noștri, 
de faptul că pregătirea 
n-a fost la înălțimea unui 
fel de obiectiv.

O altă Întrecere, nu mai 
tin pasionantă, ne-au oferit e- 
chipcle Greciei și Turciei pen
tru locul al patrulea 
în acest duel revenind, 
juniori. Greciei. Faptul 
întâmplător, întrucît 
greci beneficiază de mai multă 
vreme de Îndrumarea cunoscu
tului antrenor bulgar Bolan 
Koțev.

Rezultate tehnice : 1. Bulga
ria (N. Staikov, V. Hubenov, 
V. Jivkov, C. Kalev) 2hl5Sl — 
campioană balcanică : 2. Româ
nia (I. Gancea, C. Nieoiae. C. 
Căruțașu, O. Ceiea) 2hl9:29 ; S. 
Iugoslavia (V. Poioncici. G. 
Pavlici, G. Lampici, VI. Marn) 
2h20:05 ; 4. Grecia 2h24:06, 5. 
Turcia 2h26:20.

A XV-a ediție a Campiona
tului Balcanic continuă sîmbă- 
tă cu proba de fond pentru 
juniori (100 km, start la ora 
9,30). și se încheie duminică la 
amiază, eind in centrul orașu
lui Cîmpulung Muscel va avea 
loc sosirea din cursa de fond 
pentru seniori (120 km).

lor 
ast-

pu-

succesul 
ea si la 
nu este 
rutierii

două probe care s-au situat 
destul de aproape de poten
țialul său obișnuit (călăria și 
scrima), pentru ea natația. ti
rul si crosul să se soldeze cu 
rezultate mai slabe, care au 
influențat, desigur, punctajul 
6ău general. La rfndui lui. _ 
zar Răducanu a debutat 
slab la călărie, a concurat 
bine la scrimă, natație și 
pentru a dovedi și el lipsă 
de rezistentă la cros.

Așadar, deși a avut la dis
poziție aproape doi ani în care 
accentul s-a pus pe muncă, 
pe corectarea unor greșeli să
vârșite anterior în pregătire, 
pe îmbunătățirea unor probe 
deficitare, nu se poate afirma 
că rezultatele obținute situea
ză intr-o perspectivă nouă, 
promițătoare, pentatlonul mo
dern din țara noastră. Dimpo
trivă. ni se pare că situația 
acestei discipline este, la a- 
ceastă oră, destul de precară, 
federația aflîndu-se in situa
ția de a nu putea alinia acum 
nici o echipă competitivă pe 
plan internațional, ceea ce în
greunează considerabil misiu
nea formațiilor care vor lua in 
viitor startul în 
temice.

Pentru a ieși 
pas. se cere o 
mobilizare a tuturor forțelor 
de care dispune pentatlonul 
modern, o participare mai res
ponsabilă a sportivilor frun
tași la procesai de pregătire, 
acestea fiind cerințe minime 
de îndeplinirea cărorj. depin
de readucerea acestei discipline 
grele, dar atît de spectaculoa
se, la nn loc fruntaș în con
cernul sportiv internațional.

Ce- 
mai 
mai 
ttr,
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5DMIMSIRATIA Dt STAT LOTO-PRONO
PENTRU FIECARE - JOCUL 

PREFERAT...
• Numai astăzi se mai pot pro

cura bilete cu numerele prefe
rate de parti-cipanți pentru tra
gerea Loto 2 de duminică 11 Iu
lie 1962. Cei ce doresc să asiste 
la desfășurarea tragerii sînt in
vitați la ora 16 în sala Clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42; nume
rele câștigătoare vor fi transmise 
la televiziune între orele 17 și 18. 
iar. la radio în cursul serii <1 
Astăzi este, de asemenea, ultima

zi de der 
participa: 
concurs r 
din „Cup; 
toate pro 
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rilor de 1 
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■stitule, de: 
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„RADIOGRAflA" ECHIPELOR
DE DIVIZIA „A

Fiind în ultimii patru ani o 
prezentă permanentă pe una 
din cele trei trepte ale podiu
mului de onoare al Diviziei 
„A**, iat-o acum, în ediția cu 
nr. 64. pe F.C. Argeș zbătin- 
du-se din greu pentru a supra
viețui în eșalonul de elită, sal
varea realizînd-o abia spre fi
nal. Fără îndoială că această 
contraperformanță a piteșteni- 
lor va stărui multă vreme în a- 
mintirea suporterilor formației 
din Trivale. obișnuiți să-și afle 
favoritii pe poziții de frunte 
ale piramidei fotbalului nostru. 
Și nu fără temei, cunoscută 
fiind valoarea de ansamblu a 
echipei, prezența in rindurile 
ei a unor elemente certe, pre
cum Cristian. Stancu, Radu II, 
Bărbulescu, M. Zamfir sau 
Turcu, foști sau actuali inter
naționali. De fapt, de aici se 
naște marea întrebare: ce a 
condus la vertiginoasa aluneca
re pe tobogan a 
teștene ?

Să încercăm o 
vi stă a cauzelor, 
tureze un răspuns cit mai a- 
proape de realitate. Să înce
pem cu... începutul, pentru că 
el a avut, de fapt, cel mai greu 
cuvînt în evoluția nesatisfăcă
toare a echipei In ultima edi
ție de campionat. Debutul pre
gătirilor din vară, sub condu
cerea noului antrenor Alexan
dru Constantinescu, nu a găsit 

formației pi-

trecere în re- 
care să con

Fază din meciul susfinut de piteșteni, in Capitali, In compania 
Progresului-Vulcan. Imaginea sugerează că apărarea a fost la 

post, fapt confirmat și de rezultatul obținui : 0—0.

I

I

la linia de start decît 11 jucă
tori. Și. deși echipa înregistrase 
un liniștitor +2 în clasamentul 
adevărului, după etapa a 6-a, 
treptat neparticiparea tuturor 
jucătorilor la programul de 
pregătire. automulțumirea in
staurată în cadrul lotului, ac
tele de indisciplină, precum și 
starea de spirit nesatisfăcătoa
re pe Întreaga filieră au operat 
imediat asupra comportării in 
meciuri, dar mai ales asupra 
rezultatelor, formația cantonîn- 
du-se in zona lui —2. după cele 
wutiă 'nfrîngeri pe teren pro
priu în fata echipelor Univer
sitatea Craiova si Dinamo. Si
tuație dificilă, eu principali vi; 
novați jucătorii, care, scăpați 
de „menghina Haiagian". au 
profitat (in dezavantajul lor și 
al echipei) de cele citeva trep
te coborite pe scara exigenței 
de mai puțin temperamentalul 
AL Constantincscu șl au act io-

ODAIA CU ÎNTREPRINDEREA *

ir 
n. 
i- 
e-
e, 
le 
e-

Pentru a se realiza mai 
mult decît pînă acum, am a- 
flat, ar fi necesară o bază 
sportivă, cit de mică, Ungă În
treprindere. Spațiu există, pe 
un teren care nu poate fi alt
fel valorificat. Mai trebuie, 
insă, după cite ne-am dat sea
ma, Înțelegerea Consiliului 
popular al sectorului 6, cel În
drituit să rezolve această do
leanță care... a Împlinit doi 
ani I

A
NUMĂRAȚI ȘI DV. PRINTRE 
MARC BENEFICIARI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT 1

NUM ERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 9 IULIE 

1982

EXTRAGEREA I : 21 70 78 74.
33 10 45 46 5

EXTRAGEREA
52 67 50 42 40 41

a Ii-a: 82 19
30
de cîștiguriFond

1.208.579
total

lei, din care 472.766 lei 
report la categoria L 

nat ca atare. Dar au făcut-o 
exact pe pielea lor, deoarece 
tot ei erau aceia care au trebuit 
să pună si mai zdravăn umă
rul pentru a redresa echipa, 
pentru a o scoate din impas, și

10. r. C. ARGEȘ 34 11 10 13 36-31 32
• Puncte realizate acasă: 26; a pierdut elte 2 puncte eu 

Universitatea Craiova șl Dinamo, cite unul cu Progresul-Vul- 
oan, Corvinul, Sportul studențesc și CA. Tirgoviște.
• Puncte realizate ta deplasare: 6 — cite unul cu S.C. Ba

cău, F.C.M. Brașov, Sportul studențesc, Progresul-Vulcan, „U* 
Cluj-Napoca șl F.C. Constanța.
• Cel mal bun loc ocupat: 4 — etapa a 7-a; cel mal slab 

loc: 17 — etapele a 12-a șl a 14-a.
• Golgeterii echipei: Radu II 11 goluri, Moiceanu 5, Turcu 4, 

Băluță 3, Nica, Ignat, Toma, Kallo, Jurcă, M. Zamfir și Băr
bulescu — cite 1.
• Jucători folosiți — 21: stancu și Turcu — cite 32 __ ___

duri, Clrstea și Băluță — cite 31, M. Zamlir, Moiceanu și Radu 
II — cite 28, Kallo 27, Bărbulescu 26, Cristian 25, Ignat 24, Tul
pan, Nica și Eduard — cite 20, Badea 18, Jurcă 14. Toma 13, 
Chives cu 9, Aridu 8, Balaur 2, Istrate 1.
• Cartonașe galbene: 33 — 12 jucători; cele mai multe: Băr

bulescu 8.
• Cartonașe roșii: Eduard (etapa a 17-a), Badea (etapa a 

26-a).
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m: 2 transformate (Ra

du II), una ratată (Radu n); a fost sancționată cu 5 penalty- 
uri. toate fiind transformate.
• A expediat 404 șuturi (274 acasă — 130 in deplasare), 

dintre care 195 pe apațlul porții (136 acasă — 59 ta deplasare).

de me-

dintre care 195 pe spațiul porții

nu în ultimul rind pentru a 
dovedi că valoarea formației 
este totuși mai aproape de ni
velul fruntașelor primei divizii 
decît de eșalonul secund.

Foto : V. BAGEAC

Odată cu venirea la condu
cerea tehnică a echipei a fostu
lui ei dirijor din teren. Nlcolae 
Dobrin, se anticipa o schimbare 
in bine, iar cei mai optimiști 
Întrezăreau chiar salturi spec
taculoase. Se avea în vedere 
că tînărul antrenor fi cunoștea 
foarte bine pe jucători, știln- 
du-le atât calitățile, cit si lip
surile. și că ei, jucătorii, vor 
depăși pragul scăzut al randa-

LOTUL REPREZENTATIV SUSȚINE
PRIMELE MECIURI DE VERIFICARE

• Astăzi șl miine, „tricolorii** toi evolua la Suceava și Fălticeni
Săptămlna viitoare, 

reprezentativă 
României 
intîlnire. 
Japoniei.
vor avea
15 iulie) 
că 18 iulie).

in vederea acestor Jocuri, 
„tricolorii**, care se află pentru 
un scurt stagiu de Pregătire la

echipa 
de fotbal a 

va susține o dublă 
amicală, eu formația 
Cele două partide 
loc la Suceava (joi 

și București (dumlni-

Conear- 
radral

TURUL FRANȚEI
In turul Franței, lest a fost zi, 

de odihnă, unnlnd ea astăzi ca
ravana multicoloră să parcurgă 
cel 230 de kilometri al etapei • 
Vn-e (Cancatie—Concarneau), iar 
mil ie cd 192 km de la ~ 
peau la Châteaulta, la 
etapei a Vm-a.

înaintea staz-tuM de 
clasamentul general ee _______
astfel : L Fitil Anderson (Aus
tralia) 27.01:16, 1. Bean Kelly (Ir
landa) la 28 a, L Bernard Hi
nault (Franța) la 1:01. 4. Daniel 
Willems (Belgia) la 139, 8. Gerrle 
Knetcmann (Olanda) la 1:39, - 
Bernard Vallet (Franța) la 1S2, 
7 Ludo — ■ ■ ■ •
8. Henk 
2:01,

In ceea ce privește etapa de 
cont -atimp pe echipe, amtnată 
miercuri, organizatorii au luat o 
nouă hotărîre, aceea ca ea să 
se desfășoare luni dimineața, pe 
63 km, de la Lorient la Plume- 
lec. după-amiază avtod loc etapa ■ 
a IX-a, de la Plumelec la Nan
tes (132 km), in loc de Lorient- 
Nanles (172 km).

6.

Peeter» (Belgia) la 1:48, 
---------------- — ' laLubberdlng (Olanda)

de

VĂRSARE
mentului din tur. animați fiind 
și de dorința de a-1 ajuta pe 
fostul lor coechipier să pășeas
că cu dreptul în noua sa profe
sie. Primele semne ale schim
bării mentalității au apărut o-

a pierdut elte 2 puncte eu

* în fata 
Băluță a 
mediană, 
cu două 
Turcu —, 
mutații

fundașilor cen- 
fost retras in 

insistindu-se pe 
vîrfuri — Radu 
unele dintre a- 
avînd eficienta

dată cu adeziunea tuturor la 
nivelul pregătirilor din iarnă, 
starea de spirit din cadrul lo
tului fiind astfel un prim cîș- 
tig pe drumul redresării. Au 
urmat citeva schimbări de dis
tribuții în angrenajul echipei, 
Moiceanu a fost trecut „închi
zător* 
trali. 
linia 
jocul 
II si 
ceste _____ .
scontată. Dar, marea problemă 
a echipei a rămas cam la ace
leași coordonate, am numit fi
nalizarea. Crisparea, precipita
rea in desele situații favorabile 
au anulat în mare parte stră
daniile pe plan ofensiv si ast
fel. după meciurile cu Sportul 
studențesc și C.S. Tirgoviște, 
susținute acasă, echipa arge- 
șeană a mai adăugat incă două 
puncte la handicap, acel —4 la 
adevăr situînd-o. practic, cu un 
picior în „B“. ! Aici ajunsese 
F.C. Argeș. Dar. în ceasul al— 
12-lea, eu „cuțitul la os**, piteș- 
tenii și-au strins rindurile.

, găsit resursele necesare si 
cele două puncte realizate 
Cluj-Napoca si Consțanța 
Izbutit. finalmente, evitarea 
retrogradării. O salvare după 
atitea evoluții fluctuante, după 
an parcurs nesatisfăcălor, sub 
nivelul posibilităților reale ale 
jucătorilor, capabili — repetăm 
— de prestații superioare si 
datori, in același timp, să dove
dească faptul că ultima ediție 
a campionatului a fost pentru 
F.C. Argeș un simplu accident.

au 
eu 
la 
au

Adrion VASItESCU

Cîmpulung Moldovenesc, sus
țin azi și miine două meciuri 
de verificare, după următorul 
program
18,30, la Suceava, cu 
nara
ne, de la ora 11, la Fălticeni, 
eu divizionara „C** 
Cu acest prilej, Ia 
se va inaugura și noul stadion 
al orașului.

astăzi, de I» ora 
divizlo- 

„B“ din localitate ; mii- 
------ 1, 
Forests.

Fălticeni

BASCHET • La Budapesta, în 
ca<jrul „Cupei capitalelor* s Ju
nioare I : București — Sofia 
68—39 (32—16), juniori H : Fraga— 
București 68—59 (40—32) • Iugo
slavul Dolibasici. jucător La Real 
Madrid, a' fost victima untd ac
cident de circulație și acum este 
spitalizat • Noua Zeelandă e 
învins Austria 77—75, după pre
lungiri. • La Jambol (turneu 
feminin) : Canada — Bulgaria 
77—62, S.U.A — Franța 70—71, 
Bulgaria n — Cehoslovacia 56—54.

POLO s Rezultate din ziua a 
treia a „Cupei Tungsram" la Bu
dapesta : Olanda — R.F.G^ 10—10, 
Iugoslavia - 
Spania 6—5, 
10—10.

Italia 9—9, S.U.A.— 
Ungaria — U.R.S.S.

• In concursul de 
(italia) au fost con- 

. rezultate:

sărituri
la Bolzano
semn a *,e u r ,m ă.t oa r ele. ______
platformă: Domenico Rinaldi (It.) 
5134,54, Nikolai Droln (U.R.S.S.) 
527,04 p; Stefano Bortolin (It.)

Retrospectiva ediției 1981- 32 a primei divizii

PROGRESUL PROMIS Șl AȘTEPTAT 
NA FOST REALIZAT [II]

£ Destule minusuri care grevează calitatea jocului @ 
Cine transmite ideea tactică în teren ? Eficacitatea 
in scădere (inclusiv „omul de gol") $ Măsurile luate 
de C N.E.F.S. și F.R.F. trebuie susținute și de o necesară 

îmbunătățire a procesului de instruire

în ziaru’ nostru de ieri am 
publicat prima parte a „Retros- 
pectivei“ pe marginea campio
natului Diviziei „A“. ediția 
1981—82. Continuăm în rindu- 
rile ce urmează să trecem in 
revistă alte aspecte reieșite din 
întrecerea celor mai bune 18 e- 
chipe din tara noastră.

în general, pregătirea fizică 
a fost bună la majoritatea e- 
chipelor. Desigur, au avut în- 
tîietate în această direcție for
mațiile care sxau pregătit mai 
bine, ale căror antrenamente 
n-au fost deficitare în privința 
volumului si intensității. Minu
surile. însă, au ieșit în eviden
tă. mai ales în ceea ce privește 
forța de joc, în întîlnirile in
ternaționale ale echipelor re
prezentative — „A** si de tine
rei — si ale celor de club în 
cupele europene (vezi meciu
rile susținute de „Poli" Timi
soara cu Lokomotive Leipzig, 
F.C. Argeș cu Aberdeen, Uni
versitatea Craiova cu Bayern 
Miinchen și Dinamo cu I.F.K. 
Goteborg). Tehnica jucătorilor 
noștri a fost remarcată de a- 
tit'ea ori. dar aceasta continuă 
să fie exprimată doar în situ
ații statice, pentru că în viteză 
ea lasă de dorit. Preluările la 
infinit, căutarea poziției ideale 
de șut (și nu din alergane), pa
sele executate dună 2—3 prea
labile așezări ale mingii au fost 
la loc de frunte. Cit privește' 
capitolul tactic, aid pasul pe 
loc a fost si mai evident (este 
și concluzia Colegiului central 
al antrenorilor). Totul pleacă 
de Ia faptul că se joacă încă 
— la cele mai multe dintre di
vizionarele „A“ — după ureche. 
Prea puține strădanii pentru 
găsirea noului. Cele mai multe 
dintre echipe (75 la sută) n-au 
un stil propriu, o idee de joc 
precisă, le lipsesc combinațiile 
surpriză pe cupluri, pe grupuri 
de jucători. Dinamo are un oa
recare stil, mai aproape de pu
terile jucătorilor. Corvinul a 
adus unele noutăți, F.C. OK 
si-a schimbat registrul tactic 
după ideile noului antrenor. La 
cele mai multe dintre echipe, 
insă, lipsesc si jucătorii care să 
fie capabili să transmită in 
teren ideea tactică, ideile an
trenorului. De ce ? Pentru că 
acest lucru presupune valoare, 
un bun registru tehnico-tactic 
(cum au Mulțescu la Dinamo si 
Iordănescu la Steaua).

în fotbalul nostru se pune 
accent prea mare pe apărare. 
Primează ideea „să nu pier
dem** si nu „cum să ciștigăm**, 
chiar si în deplasare. Pornind 
de la ideea de a nu pierde, s-a 
folosit tot ansamblul de mij
loace pentru punctul salvator, 
de la mijloacele fotbalistice 
plnă la antijoc. Acasă, echipele 
vizează victoria, dar o fac a- 
vînd temei doar avantajul te
renului propriu si nu ideea 
tactică si realizarea ei spre a 
surprinde adversarul. Deși fot
balul oferă atitea surprize, la 
noi unele echipe sînt victime 
sigure datorită sărăciei de po
sibilități tehnico-tactice. dar și 
slabului potențial psihic. Rar 
au apărut cazuri de răsturnări 
de situații (Bacăul ne-a dat un 
frumos exemplu, cind de la 
1—3. acasă, cu Corvinul. a e- 
galat în minutul 90, pentru că 
jucătorii au avut încredere în

<s>
523,44 p; trambulină F: Neyer
Megan (S.U.A.) 492,78 p. Christi
na Seuffert (S.U.A.) 454,58 p,
Hddi Greeks (Ceh.) 454,50 p.

TENIS • In „Cupa Davis**, la 
Brisbane : Australia — Chile 1—0 
(Fitzgerald—Acuma 8—8, 7—5,

»\\\\\\\\\\\\^^^^^

TELEX
6—1, Edmondson — Rebolledo 
8—1, 6—2, 6—3); La Paris: Fran
ța — Cehoslovacia 1—0 (Noah — 
Smid 6—3, 5—7, 6—3, 4—6,
8—3 • In turneul de la 
Gstaad, In sferturi de finală, 
Virgin» rțuzlcl — Angeliki Ka- 
nelopoj’.os 6—2 6—1, Barbara
Rossi — Isabelle Villager 4—6, 
6—1. 7—6, Catherine Tanvier — 
Heidi Elsterlehner 6—1, 7—6, 

ei si s-au simtit capabili să re
pare ceea ce tot ei stricaseră 
orin citeva gafe).

Fotbalul se joacă pe goluri. 
Un adevăr care e de cind e- 
xistă fotbalul. în campionatul 
nostru, ineficacitatea a consti
tuit un alt punct negativ. Iată, 
de pildă, etapa a 28-a. cind in 
9 jocuri s-au înscris doar 12 
goluri (si nu e singura în care 
nu s-a marcat măcar un gol de 
echipă !). Media golurilor pe 
meci în campionatul trecut a 
fost de 2,45, in descreștere față 
de anul precedent, cind aceasta 
a fost de 2,8.6 de goluri, pentru 
că au dispărut si oamenii de 
gol (cîștigarea titlului de gol- 
geter de către Iordănescu — 
doar cu 20 de goluri — poate 
fi cel mai puternic argument), 
au dispărut combinațiile care 
să contracareze densitatea si 
duritatea apărărilor. în campio
natul nostru s-au marcat 751 
de goluri, dar contribuția cea 
mai mare (193 de goluri, adică 
o medie de 1,87) au avut-o doar 
trei echipe: Universitatea Cra
iova — 67 de goluri marcate. 
Corvinul — 64 (ambele mai 
puține însă decît anul trecut), 
Dinamo — 62. Pe locul 4, F.C. 
Olt (48) cu o medie doar de 
1,41 goluri pe meci. O diferen
ță prea mare față de echipele 
de pe podium, ca Să nu mai 
vorbim că 11 echipe (un adevă
rat record) au terminat cam
pionatul cu golaveraj negativ 
(S.C, Bacău, locul 7, golaveraj 
40—47 ; 8. Chimia, 37—48. 9.
C.S. Tirgoviște, 30—43...). Orice 
concluzie despre jocul ofensiv, 
despre eficacitatea în campio
natul nostru (de fapt. esența 
jocului) ar fi de prisos.

★
Acestea ar fi citeva / consta

tări pe marginea ultimului 
campionat. Urmează altul, al 
65-lea. Anul acesta. C.N.E.F.S. 
și F.R.F. au luat o serie de mă
suri menite să ducă la îmbună
tățirea campionatului, a valorii 
fotbalului. Dar aceste măsuri 
nu vor fi suficiente si nu vor 
duce imediat (si din oficiu) la 
redresarea fotbalului. Cluburile, 
JUCĂTORII. Si ANTRENORII, 
in primul rind, trebuie să facă 
totul pentru a realiza saltul 
așteptat. Promisiuni s-au mai 
făcut, dar în realitate, nimic. 
In această toamnă vor veni iar 
examene severe, cupele euro
pene si ’preliminariile campio
natului european (de care se 
leagă atitea speranțe, pentru 
reintrarea în circuitul fotbalu- 
lului international competitiv), 
care ne vor aduce în fată re
prezentativele Italiei — iată, a- 
junsă în faza finală a C.M. —, 
Cehoslovaciei și Suediei. Pen
tru ca aceste confruntări să fie 
trecute cu bine, e nevoie de o 
rapidă îmbunătățire a procesu
lui de. instruire, ca și pe planul 
jocului, iar ca echipele noastre 
să joace bine în confruntările 
internaționale (inclusiv națio
nala) trebuie să avem un cam
pionat bun si nu de nivelul ce
lui încheiat la 12 iunie. Nu poți 
avea fotbal bun — competitiv 
— fără un campionat bun. Un 
adevăr de atitea ori uitat, ne
împlinit din cauza MUNCII 
SLABE, A INDISCIPLINEI, A 
ÎNGUSTELOR INTERESE DE 
CLUBURI.

Constantin ALEXE

Claudia Kohde—Susanne Schmidt 
(—0, 6—3. In turneul masculin 
(optimi). Vilas—Potier 6—2, 6—2, 
S. Mayer—Soares 6—1. 6—4, Gunt- 
nardt—T. GLammalva 6—0. 6—1, 
Hocevar—Fritz 6—3 6—3 • Pen
tru finala „Cupei Annie Soisbault** 
s-au calificat, din zona de la 
Karlovy Vary, Cehoslovacia, Au
stralia și R.F.G. (Ultimele re
zultate : Cehoslovacia — Austra
lia 3—0, Polonia — Norvegia 2—1)
• La Newport (Rhode Island), 
nigerianul Nduka Odizor a dis
pus de americanul Jay La pi dus 
cu 4—6, 7—5. 6—3.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Beijing a fost cîștigat de e- 
chipa R7P. Chineze (3—1 cu Bra
zilia in meciul decisiv) • Turneu 
de junioare la Jaszbereny (Un
garia) : Polonia — Ungaria 3—2, 
Bulgaria — R.F.G. 3—0, U.RiS.S- 
Franta 3—0, Olanda — R.F.G. 3—0
• La Sverdlovsk meci feminin 
U.RS.S. — Japonia 1—3.



MÎINE, LA MADRID, O FINALĂ INEDITĂ:
ITALIA — R. F. GERMANIA

• Reintra Gentile, dar slnt unele semne de întrebare pentru Antognoni • Rummenigge

- - - - - - PROGRAMUL FINALELOR -
PENTRU LOCURILE 3-4

POLONIA - FRANȚA
{Ailcantp, stadionul Jose Rico Perez, - azi ora 21)

începe ca.
în diverse țări ale lumii. 

Înaintea Mundialului spaniol, 
au fost organizate concursuri 
de pronosticuri în care una 
dintre întrebări era : „Cine va 
juca in finală. Ia 11 iulie, la 
Madrid Evident. noi nu 
Știm citi dintre nenumărații 
concurenti au indicat numele 
ITALIEI și R. F. GERMANIA 
ca finaliste ale C.M. ’82, dar 
așa, prin simplă impresie, cre
dem că au fost puțini cei care 
să fi mizat pe acest cuplu !

Italia — R. F.
constituie o finală în 
ră, nu. numai la Cuoa

rezervi ! • Brazilia nu va mal U singure ca 3 titluri I PENTRU LOCURILE 1-2

Germania 
premie- 

Mondia-

F.I.F.A.Comisia de arbitri a 
a stabilit ca finalele să fie 
conduse de următorii „cava
leri ai fluierului” : MADRID 
— Arnaldo Coelho (Brazilia) 
ajutat de Abraham Klein (Is
rael) și Vojteh Ilrlstov (Ceho
slovacia) ; ALICANTE — An
tonio Carrido (Portugalia) a- 
jutat de Mario Rubio Vasquez 
(Mexic) șl Belaid Lacarne (Al
geria).

Finala de mîine este prima 
din cele 12 ale C.M. condusă 
de un arbitru neeuropean !

lă, ci si la vreo altă competi
ție de anvergură, dar trebuie 
reținut că pină acum cele 
două formații s-au mai întil- 
nit de încă trei ori în cadrul 
C.M. : în 1962, în Chile, la 
Santiago, in cadrul seriei a 
Ii-a preliminare (0—0). în 1970, 
la Ciudad de Mexico. în semi
finale (4—3 pentru Italia), și 
in 1978, grupa „A“ a sferturi
lor de finală, la Buenos Aires 
(0-0).

Italia și R. F. Germania an 
în palmares fiecare cîte două 
titluri de campioană a lumii, 
în 1934 șl 1938. respectiv in 
1954 și 1974. Aceasta înseamnă 
că mîine seară, una dintre ele 
va egala Brazilia, unica 
toaro pină acum a 3 
mondiale !

Joi, în semifinale, la 
lona. Italia a depășit 
de comod Polonia cu 2—0 
timp ce. la Sevilla, R. F. Ger
mania a trecut prin mari emo
ții si numai după mari efor
turi a învins Franța, datorită 
barajului penalty-urilor.

Pentru finala de duminică.

dețină- 
titluri

Barce- 
destul 

in

Portarul vest-ger- 
man Schumacher 
prind* cu sigu
ranță un balon 
înalt pe eare-l ur
mărise și atacan
tul francez Ro

cheteau.
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

antrenorul italian 
Enzo Bearzot con
tează pe reintrodu
cerea lui Gentile 
în apărare, în 
schimb va lipsi, 
probabil, Antogno- 
ni, conducătorul de 
joc al echipei, care 
pace a avea o frac
tură la piciorul 
drept. în ultimul 
moment aflăm, în
să, că profesorul 
Decchiet, 
echipei, 
acest i 
Antognoni are 7 cusături la o 
rană la piciorul drept, el cre
de că există 50% șanse ca să 
joace I I în ceea ce privește pe 
Graziani; acesta și-a revenit 
după k.o.-ul suferit în meciul 
cu Polonia și va fi prezent în 
joc. în acest fel. Bearzot va 
prezenta, probabil, următoarea 
echipă : Zoff — Gentile, Collo- 
vati. Soirea, Cabrini — Marini 
(Antognoni), Tardelli, Oriali,
Conti — Rossi, Graziani.

în tabăra vest-germană, ziua 
de vineri a fost folosită pentru 
recuperarea fizică si nervoasă 
a jucătorilor, solicitată la ma
ximum de jocul 
Medicul echipei 
bleme deosebite 
jucătorilor, deși 
chiar dacă a jucat excelent cu 
Franța, relansînd o situație ce 
părea compromisă, nu este, 
cum se spune. în ..apele lui*. 
Dealtfel, Jupp Derwall, din 
cîte se pare, nu-1 va introdu
ce de la început în teren pe 
jucătorul lui Bayem, păstrîn- 
du-1 ca rezervă. Pentru finală 
este posibil a fi folosit urmă
torul ..unsprezece* : Schu
macher — Kaitz, K. II. Forster, 
Stielike, B. Forster — Dremm
ler, Breitner, Briegel, Hrubesch 
(Magath) — Littbarski. Fischer.

, medicul 
infirmă 

diagnostic și deși In finala pentru locurile 
3—4, de la Alicante. Boniek re
intră în echipa Poloniei, 
nu va juca Smoiarek (2 
nașe galbene). Despre 
Franței, puține vești

dar 
carto- 
echipa 
sigure

tn caz de egalitate după 90 
de minute, finala se prelun
gește cu 2 reprize a 15 minu
te. Dacă egalitatea se menți
ne, partida se va rejuda 
marți, tn cazul In care, șl de 
astă dată, după 120 de minute, 
scorul va ii egal, se va apela 
la barajul prin lovituri de la 
11 metri.

, ITALIA _ R. F. GERMANIA
(Madrid, stadionul Santiago Bernabeu, mîine ora 21)

ROSSI SAU RUMMENIGGE?

de la Sevilla, 
nu are pro- 

cu sănătatea 
Rummenigge,

pină la această oră. S-ar putea 
să nu joace însă Bossis, Gire- 
sse, Genghini, Rocheteau și 
Six.

în palmaresul întîlnirilor 
dintre Polonia si Franța notăm 
următoarea situație : 7 1 1 S 
V—17.

Bilanțul meciurilor Italia — 
R. F. Germania : 9 3 5 1 10-8.

în sfirțit, un capitol frumos, 
poate cel mai frumos al aces
tei Copa del Mundo ’82, a fost 
teris, joi seara, in 
de la Sevilla. După 
grediente (destule . ....
părtinitoare și un meci prost 
trucat, cum a fost cel dintre 
R. F. Germania ți Austria), fot
balul a ieșit acum cu fața cura
tă, reabilitat și reașezat in 
stima marii mase de admira
tori de pe întreaga planetă.

Intilnirea dintre R.F. Ger
mania ți Franța a fost un joc, 
evaluat de ciflnentatori, foar
te aproape de o altă semifina
lă, cea din 1970 de pe stadio
nul „Azteca" (Italia — R. F. 
Germania), rămasă in cartea 
de aur a fotbalului ca o capo
doperă a genului. Atunci for
mația vest-germană a părăsit 
terenul învinsă (jucind multe 
minute cu Beckenbauer acci
dentat) ; acum, la Sevilla, ea 
a întors în favoarea sa un re
zultai care părea, gata, stabi
lit ! Apreciem că introducerea 
in teren a lui Rummenigge 
(min. 96), chiar ața accidentat 
cum este, a însemnat momen
tul de cotituri in evoluția e- 
chipei lui Derwall.

După meci. Six ți Bossis 
(care au ratat cele două pe- 
nalty-uri) plingeau cu sughi
țuri, ca nițte copii. Sint des
tui fotbaliștii care dau greș la 
executarea unor lovituri de la 
11 m, mai cu seamă intr-un 
moment de maximă tensiune. 
Cu toate acestea ei nu-ți pu
teau ierta că rataseră, cu sigu
ranță, cele mai importante lo
vituri de pedeapsă pe care 
le-au avut de executat vre
odată tn cariera lor de fotba
liști internaționali ! In felul a-

semifinala 
atîtea in- 
arbitraje

cesta drumul echipei lor s-a 
oprit aici. Finala, pe cart 
Franța ar fi meritat s-o joa
ce, judecind după modul in 
care au evoluat lucrurile cea 
mai mare parte a 
este deschisă acum 
R. F. Germania. Ea 
nala la care sportivii 
se gîndesc de aproape 
tate de secol. Bucuria de 
juca, izvor de inspirație 
evoluția lui Platini. -Giresse, 
Țigana, Tresor, Rocheteau 
comp, a creat joi multe 
mente grele unui adversar 
celent pregătit în planul 
nicii de concurs, dar mai 
sub aspectul calităților 
ți morale.

Cealaltă semifinală, de 
Barcelona, s-a consumat 
prea mari probleme 
„squadra azzurra". Cu 
eforturile depuse de 
Smoiarek ți Lato ( 
Lato ni s-a părut a fi^k^, ' 
la capătul puterilor ~!) 'fî-a pu
tut fi suplinită absența lui 
Boniek. Astfel că echipa Polo
niei a fost nevoită să se în
cline în fața formației lui 
Rossi, aflat intr-o excelentă 
vervă.

Duminică, la Madrid, Rossi 
se întilnește cu Rummenigge 1 
Și ca un simbol al acestei par
tide, așteptată cu un foarte 
mare interes, este faptul că 
tn fruntea golgeterilor acestui 
El Mundial se găsesc împreu
nă... Rossi și Rummenigge. 
Care dintre ei va reuși 
ducă formația la victore 
finala de pe stadionul 
tiago Bernabeu ?

timpului. 
Italiei și 
era fi- 
Franței 

o jumă- 
a 

in
ei 

mo- 
ex- 

teh- 
ales 

fizice
la 

fără 
pentru 

i toate 
Zmuda, 

(bătrinul

în
San~

Gheorghe N1COLAESCU
Madrid. 9 iulie

MICROSTATISTICA SEMIFINALELOR

• Congresul F.I.F.A. reales 
In funcția de președinte, pentru 
un nou mandat de 4 ani, pe 
Joao Havelange (Brazilia). Vice
președinți al F.I.F.A. stat : Harry 
Cavan (Irlanda de Nord), Abdel 
Mostafa (Egipt), Guillermo Ca- 
nedo (Mexic), Arlemio Franchl 
(Italia), Hermann Neuberger (R.F. 
Germania). Ahmed Alsaadoon 
/Kuwait) Vlaceslav Koloskov 
(U.R.S.S.) șl Carlos Alberto La- 
coste (Argentina).
• La sosirea pe aeroportul din 

Rio de Janeiro a echipei Brazi
liei, Zlco a spus numeroșilor săi 
admiratori : „Am fost foarte bine 
pregătit!, dar in fotbal 
infringerl care nv pot 
cate !“
• Fostul antrenor al

tativei Suediei. Georg 
prezent In Spania tn calitate de 
comentator TV. a relatat ascul
tătorilor săi. despre meciul R.F. 
Germania — Franța : 
Franța au fost 
pionat formațiile 
nice, capabile să 
lu! un adevărat 
balistic. Păcat că ____
finală ! Franța a alcătuit o mare 
echipă, omogenă, care are însă 
un punct slab în portarul Ettori. 
In eeea ce-1 privește pe fotba
liști. vest-germani, ei merită toa
te elogiile pentru rezistența fi
zică și psihică ce le-a permis, tn 
cele din urmă, să se impună”.
• Antrenorul Antoni Piechnic- 

zek (Polonia’ : „Vreau să feli
cit echipa Italiei ■ care are fe
ricirea să joace în finală. In pri
vința jocului din semifinale, 
nu-mi explic de ce jucătorii mei, 
tn prima repriză au fost atlt de" 
adormiți. De aceea ei au fost 
dommați fizic, iar contraatacurile 
lor an fost prea lente și deci ne- 
periculoase !“

© Deoarece golul înscris de 
Rummenigge din 11 m (barajul 
de calificare prin oenalty-uri) 
nu se ia în evidentă ta a'.cătui-

rea clasamentului golgeterlior, pe 
primele locuri figurează acum, 
eu cîte 5 goluri, Paolo Rossi țl 
Karl-Heins Rummenigge. Dar să 
vedem oe ne va mai aduce fi
nala I

■^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

există și 
fi expli-

reprezen-
Eriksson,

„Brazilia și 
la acest cam- 
cele mai teh- 
ofere publicu 

spectacol fot- 
n-au ajuns în

ApeMnd la Înregistrări 
•tatlattoe s-o urmărit 
modul cum au acționat 
ta ofensivă cele 4 seml- 
finallste. mal exact cum 
s-au încheiat atacurile 
ta jumătatea de teren 
adversă, avind ta ve
dere faptul că spiritul 
ofensiv este prezent ta 
prlm-plan la aceste par
tide cu caracter elimi
natoriu din semifinale 
șl cele două finale. Iată 
cele două fișe - tehnice 
ale semifinalelor de joi:

POLONIA — ITALIA. 
Scorul acțiunilor de a- 
tac a fost favorabil po
lonezilor : 94—92, după ce

la pauză conduceau ita
lienii cu 48—44. Polonia a 
expediat * șuturi, dintre 
care 5 pe spațiul porții 
(autorii șuturilor : Kup- 
cewicz 4, dolec, Buncol, 
Majewski, Matyslk șl 
Palasz — cite 1), a exe
cutat 5 cocnere (primul 
abia In mln. 50 1) • Ce
lelalte acțiuni s-au În
cheiat astfel : de M de 
ori aiacaffițll au fost de
posedați, de U ori faul
tați. iar 35 au tost pase 
sau centrări greșite. Ita
lia a șutat de 13 ori, de 
I ori pe spațiul porții 
(autorii șuturilor : Rossi 
4, Cabrini șl Marini —

cîte 3, TardelTl. Conți și 
Graziani —cite 1), nu 
a executat nici un cor
ner. Iată și finalitatea 
celorlalte acțiuni: 27 de 
deposedări , 20 de 
turl, 32 de pase sau 
trări greșite.

R. F. GERMANIA 
FRANȚA Un meci 
ration : 107—104 (la 

raportul ac- 
atac după 90 
șl 38—23 ta 
reprize de 
..Radiografia”

fau/l-
cen-

ma- 
pau-

Ză : 57—48) 
țlunllor de 
de minute 
cele două 
prelungiri. .
primelor 90 de minute : 
R.F. Germania — 14 șu
turi, 10 pe spațiul porții 
(Dremmler 4, Briegel șl

— cite
2, Fischer

Littbarski 
Breitner 
Kaltz — <
re. 30 
faulturi.
oentrări
— 17 șuturi, 5 pe spa
țiul porții (Platini 6, 
Genghini. Lopez, Six șl 
Battiston — cîte 2. Amo
ros, Bossis șl Giresse — 
cite 1). 9 cornete, 26 r- 
deposedări, 12 - f
38 de pase sau centrări 
greșite și 4 poziții de 
ofsaid. în prelungiri, 
scorul șuturilor a fos» 
egal: 6—6 (4—4 pe spa
țiul porții). Ia fel șl al 
cornetelor : 2—2,

3. 
șl 

cite 1), 8 corne- 
deposedări, ÎS 
40 pase sau 
greșite : Franța

%

ters. La 2—0, camplonM lumii pot opera, 
desigur, ta victorie I Nu 7 Ei bine, nu, căci 
rest-germanit, intr-un impresionant efort, 
egalează (Beckenbauer mln. 69 șl Seeler 
(min. 81). în prelungiri, Gerd Mtlller sem
nează golul victoriei, ta mta. 109, RJ. Ger
mania clștlgă astfel cu 3—2 (0—1, 3—2).

Și tot ta acel Iunie torid, dar, ta plus, șl 
ha o altitudine puțin obișnuită, ca aceea a 
capitalei Mexicului, ta semifiinale se intil- 
nesc Italia și R.F. Germania (finalistele de 
mîine. de la Madrid 1). A fost un meci cu 
totul interzis suferinzilor de inimă !... Bo-

g Oricare autor al unei istorii a Cupei Mon- 
g dlale la fotbal, ciad va ajunge să trateze

- capitolul, foarte generos, al meciurilor mari, 
al meciurilor cu iz de antologie sportivă 
(șl un astfel de capitol nu poate lipsi dta 
nld o lucrare despre C.M. !) se va referi, 
fără îndoială, șl la cinci dintre partidele 
susținute de echipa R.F. Germania.

1954. Cupa Mondială are loc in Elveția. Fi
nala reunește echipele Ungariei șl R. F. 
Germania, care mal fuseseră adversare și 
în cadrul seriei preliminare din turul I al 
turneului final. Și pentru că atunci căștigase 
Ungaria cu 8—3; iar acum ta 
finală, la Berna, conducea cu 
2—0, după numai 8 minute de
joc (Pușkaș (min. 6 și Czibor y* ut-
— min. 8), s-a crezut că jocul 
se terminase. Fotbaliștii vest- •''•'w 
germani au refăcut Insă han-

. dlcapul șl, tn cele din urmă, 
§ au cîștlgat cu 3—2 (Morlock 
Ș min. 10, Rahn min. 18 șl 85).

1966. „World Cup” se desfășoară in Anglia, 
g In finala de pe Wembley se lntîlnesc repre- 
g zentativele Angliei șl R.F. Germania. Meci 

care nu poate ti uitat vreodată I Haller 
(R.F.G.) deschide scorul în min. 12, Hurst 

g egalează în mln. 17 șl englezii preiau con- 
ducerea ta mim- 78 prin Peters șl apoi luiptă 
cu ardoare să mențină rezultatul. Cu 2 mi- 

g nute înainte de sfirșit. Weber (R.F.G.) lz- 
butește egalarea 1 Au loc prelungiri, ta care 
se impun gazdele (Hurst marchează ta mim. 

g 101 și 119). Deci 4—2 (1—1, 2—2) pentru e- 
g chipa Angliei.

1970. Cupa Mondială trece Atlanticul, po- 
g posind pe tărîmul aztecilor. Sfertul de fl- 
g nală de la Leon, la 14 Iunie, le reunește 

chiar pe finalistele ediției trecute. Englezii 
g încep tare, deschid scorul în miln. 32 prin 
g Mullory și-1 majorează in' min 50 prin Pe-
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——glorie învingătorilor,
ONOARE ÎNVINȘILOR!
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alnsegna Înscrie In min. 7 șl scorul se men
ține astfel pină in minutul— 80, ctad de
vine egal tn urma golului fundașului vetst- 
german Schnellinger 1 Urmează prelungirile. 
Nebunie nu altceva !... Gerd Mtlller (mln. 
95) aduce R.F.G. în avantaj, dar Burgnich 
egalează, în mln. 100. Prin RIva (mln. 104) 
italienii trec la conducerea jocului, dar In 
mln., 111 Miiller reușește să aducă scorul la 
9—3 I După numai un minut, Rivera obține 

tnsă punctul hoitărltor al victoriei „azzunre”!
1982. tn cîntata SevUla, capitală a înflori

te! Andaluzii, in noaptea de peruzea, pe 
«tadionul Sanchez Pizjuan, jucătorii fran
cezi șl vest-germanl. in semifinalele Mundia- 
lulud ’82, au scris una dintre cele mal fru
moase pagini din fascinanta poveste a fot
balului. A fost o luptă sportivă pentru oare 
aproape că nu mai există superlative, o 
luptă dramatic de frumoasă, ta care spor-

tlvll, antrenorii și Iubitorii fotbalului au tre- 
cut ta decurs de 130—135 de minute de la 
agonie la extaz ; șl Invers !...

Reamintim evoluția scorului : mim. 18 
ttbarskl i—o, mln. 27 Platini b—1. Au 
prelungirii min. 92 Tresor 1—2, min. 
Giresse 1—3, mln. 102 Rummenigge 2—3, min. 
108 Fischer 3—3. Șl pentru prima oară ta- 
tr-un turneu final al C.M. s-a apelat, pen
tru departajare, la loviturile de la 

m Au început francezii s Giresse 4—3, 
poi Kaltz 4—4 ; Amoros 5—4, Breitner " 
Rocheteau 5—5, Stiellke — ratează,

6— 5, Six — ratează șl, in 
tlnuare, 5—S, Littbarski 
Platini 7—6, Rummenigge 
Turul de penalty s-a terminat 
nedecis, continuă alțl Jucători, 
Bossis — ratează, deci 7—7, 
Hrubesch transformă
7— 8 1 Victorie. In i
mă instanță I Păcat că 
med a trebuit să existe

un învingător și un învins i

Li- 
loc 

08

u 
a- 

5—5: 
dec: 
eon- 
5—6; 
7—7.

șl... 
uiti- 

la
an asemenea 
neapărat

Șl pentru că totuși au existat învinși . 
Învingători iată două opinii ale celor doi 
antrenori : JUPP DERWALI, (R.F. Germa
nia) : „Mal tatii o sinceră felicitare echipe’ 
Franței pentru magnificul fotbal pe care 
l-a jucat. In ceea ce mă privește, evident 
am toate motivele să fiu mulțumit, mai ales 
ctad s-a redresat situația de la 1—3 !“... MI
CHEL HIDALGO (Franța) : „Această tafrîn- 
gere va rămtae multă vreme In sufletele 
noastre șl este foarte greu s-o accept, ca a- 
lare. Am făcut astăzi um meci mare și sîn- 
tem victima unei Incredibile neșanse I Cu
rtatul decepție este mult prea puțin ca să 
exprime ce simt eu si toti jucătorii. In a- 
eeLașI timp insă, un braivo fotbaliștilor vest- 
germanl, care, deși conduși cu 3—1, «-au 
bătut ca să clștige I”
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