
Sub genericul „Daciadei"

MULTI COPII TALENTAȚI IA FINALA 
PE IARĂ A „CUPEI PIONIERUL

trecu-La sfîrșitul săptămîinii
te, bazinul de înot olimpic, des
coperit. de la „23 August" din 
Capitală a găzduit întrecerile 
finalei pe t-airă a „Cupei Pio
nierul" la înot, competiție în
scrisă sub genericul „Daciadei", 
și organizată de C.N.O.P„ cu 
sprijinul federației de specia
litate din C.N.E.F.S. Pe listele 
de concurs au fost înscriși 100 
de copii, băieți și fete, între 
9 și 12 ani, la 4 categorii de 
vîrstă. reprezemitînd 10 județe 
și municipiul București La pri
ma vedere, aceste cifre par 
micii dar, după cum ne infor
ma Nicolae Curta, instructor 
comisia de specialitate 
C.N.O.P., „spre deosebire 
alte finale, participanții 
etapele preliminare ale

setea

în 
a 

de 
la 

„Cu
pei Pionierul" trebuiau nu nu
mai să ciștige, dar să reali
zeze și anumite haremuri pen
tru a putea participa la finală". 

Așadar, finaliștii au fost, în 
general, copii aflați deja în 
atenția profesorilor de educa
ție fizică, a specialiștilor 
înot, iar întrecerile de la 
August" au constituit, din a- 
cest unghi privite, un test al 
stadiului de pregătire, un exa
men pentru promovarea spre 
performanță. De aici și frumu-

in
„23

spectacolului, care 
dispus de excelente condiții 
desfășurare. Micii sportivi, 
trupurile bronzate, tai aceste 
frumoase zUe de vacanță, ta 
ambianța ștrandurilor șl a ba
zinelor descoperita s-au stră
duit 
vara 
mea 
fost . _ _
muncă intensă, de dăruire, 
care au Împletit armonios În
vățătura cu sportul. „90 la sută 
din participant! au avut In ca
taloage numai note bune și 
foarte buna", au constatat or
ganizatorii printr-un sondaj, e- 
fectuai in rtodul profesorilor- 
antrenori.

Programul competiției a cu
prins două probe individuale. 
100 m liber și 100 m bras, 
băieți și fete, cu o cumulare a 
timpilor pentru alcătuirea cla
samentului șl o probă de șta
fetă da 4x100 m. Trebuie spus 
că la întreceri au luat parte 
și sportivi din cluburile de 
înot de pe Ungă casele pionie
rilor șl șoimilor patriei din Si-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

să demonstreze că „primă- 
delfinilor" — cum o nu- 

cineva —, care a trecut, a 
pentru ei un sezon da 

in
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Mllne începe ediția a 21-a a „Cupei Mării Negre*’ la baschet feminin

ECHIPE MEDALIATE LA J.O., C.M. SI C.E 
ASIGURĂ PRESTIGIUL COMPETIȚIEI 

S. U. A., la startulCainpioana lumii, formația
turnculul de la Constanta

cu- 
în

Doina Melinte face bilanțul sezonului

NU PLEC INTR-O CURSĂ DECIT 
CU GÎNDUL DE A 0 ClȘTIGA!"

rr

• Pini acum, victorii la solia. Varșoiia, Budapesta

Datorită faptului că și-a 
cerit un frumos prestigiu 
baschetul internațional, compe
tiția feminină dotată cu „Cupa 
Mării Negre" — ajunsă la edi
ția a 21-a — va reuni, 
miercuri pină duminică, 
Sala sporturilor din 
stanța, reprezentative cu 
Presionante „cărți de 
în frunte cu cea a S.U.A.. ac
tuala deținătoare a titlului de 
campioană a lumii. Celelalte 
participante sînt : Bulgaria — 
medaliată- cu argint la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
Polonia — locul II la edițiile 
1980 și 1981 ale campionatelor 
europene. Cehoslovacia — me
daliată cu bronz la campiona
tul european de anul trecut, 
R. D. Germană și România. 
Selecționata țării noastre va 
fi formată din cele mai bune 
jucătoare ale echipelor divizio
nare „A", exceptîndu-le pe 
cele care sînt angrenate în 
examene școlare și de admi
tere la facultăți.

de 
in 

Con- 
im- 

vizită",

Comisia de organizare 
„Cupei Mării Negre' 
lit ca întrecerile să aibă 
după următorul program : 
miercuri, de la ora 16 : Româ
nia — R. D. Germană, Bulga
ria — Cehoslovacia, S.U.A. — 
Polonia ; joi, de la ora 16,30 : 
Polonia — R.D. Germană, Ce
hoslovacia — S.U.A., România 
— Bulgaria ; vineri, de la ora 
16,30 : Cehoslovacia — Polonia, 
Bulgaria — R. D. Germană, 
România — S.U.A. ; sîmbătă, 
de la ora 16,30 : S.U.A. —
R. D. Germană. Bulgaria — Po
lonia, România — Cehoslova
cia ; duminică, de la ora 16: 
Cehoslovacia — R. D. Germa
nă, România — • Polonia,
S. U.A, — Bulgaria.

Amintim că edițiile prece
dente ale competiției au reve
nit următoarelor echipe : Ro
mânia (de 11 ori), Cehoslova
cia (3), Bulgaria, Polonia, Un
garia, R.S.S. Lituaniană și Se
lecționata Leningrad (cite o 
dată).

a 
a slabi- 

loc

$1 Milano • Cu (jindul la
La mijlocul săptămînii trecute. 

Dolina Melinte a cîștigaț proba de 
1 500 m a concursului international 
de la Milano cu 4:04,08. Nimic 
deosebit, am spus, pentru că 
ne-am obișnuit cu succesele Doi
nei. Si totuși, aveam să aflăm 
chiar din spusele campioanei, vic
toria de la „T" " 
n-a fost chiar

— In primul 
ianța de 1 500 
mea preferată, 
pentru că organizatorii concursu
lui au făcut din această cursă „ve
deta" reuniunii, invitindu-le pe 
toate cele trei campioane europe
ne de sală, de la Milano, ale se- 
mifondului : eu la 800 m, iialicn- 
cele Gabriela Dorio (1500 m) Și 
Agne.se Possamai (3 000 m). Dorio, 
favorita publicului, a dus cursa, 
într-o trenă nu prea puternică 
(2:13,0 la 800 m, 3:19,0 la 1 200 m). 
La 300 de metri de sosire a ata
cat Possamai, — Dorio a rămas —, 
eu am urmat-o, și la jumătatea 
liniei drepte opuse am depășit-o 
ciștigînd fără probleme : 4:05,70
Possamai. 4:10,40 Dorio. In ce o pri-

.Nottunna di Milano" 
: tina obișnuită :

rînd pentru că dis- 
m nu este proba 
In al doilea rînd.

un ioc pc podium 
p« Dorio, cu 
victoriile la

la Atena
care împărți - 

Universiadă.
veșta
sem
ml-am luat revanșa pe această 
distanfă.

— Anul trecut, pe vremea asta. 
Universiada Încă nu venise. Doi
na Melinte nu era un nume in 
semifondul internațional. Acum, 
spun ziarele străine, obligate de 
rezultate, ești o vedetă.

— Am avut un an bun, iar a- 
precierea mă bucură, recunosc. Dar 
mai vorbim după campionatele e- 
uropene de la Atena...

— Vom vorbi și după Atena, 
desigur, dar te-am ruga, deocam
dată. să ne faci o caracterizare a 
primei jumătăți a sezonului în 
aer liber.

— L-am început în mai, la Bucu
rești, la campionatele internațio
nale. Am început, așa cum se obiș
nuiește, eu o probă nespecifică, 
400 m. Am alergat 52,80, cu mai 
bine de o secundă sub vechiul 
record personal și, cu toate că

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)

Campionatele naționale de călărie

fi. STOICA (Steaua) PRIMUL ÎNVINGĂTOR
SIBIU, 12 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au 
început Întrecerile din cadrul 
etapei finale a campionatului 
național de călărie (dresaj și 
obstacole) rezervat seniorilor. 
La competiție participă spor
tivi de la Steaua, Dinamo, O- 
limpia București, C.S.M. Iași, 
C.S.M. Craiova, C.S.M. Sibiu. 
A.S.A. Cluj-Napoca, Centrul 
de călărie Lugoj, Venus Man
galia, Petrolul Ploiești, 
Izvin, Dumbrava Neamț, 
mița Jegălia, Agricola

șoara și Agricola Tg. Mureș, 
cei aproape 100 de concurenți 
disputîndu-și titlurile de cam
pioni naționali.

Actuala ediție a fost deschi
să de „Cupa cailor începători", 
o utilă întrecere, care oferă 
posibilitatea aducerii în prim- 
planul performanței a unui 
nou material cabalin. După 
trei zile. în care sportivii au

Campionatele de motociclism

CONCURSURI SPECTACULOASE
LA REȘIȚA $1 CÎMPINA

Timiș 
Ialo- 

Tiini-

Iile IONESCU-coresp.

(Continuare in pag 2-3)

Raid-anchetă In județele Suceava, Buzău, Vilcea, Vrancea și municipiul București

AGREMENTUL SPORTIV ClȘTlGĂ TOT MAI MULT DIN TIMPUL LIBER AL TINERETULUI
Experiențe $1 inițiative 

trebuicare ar
Iară extinse. Așteptăm !

O constatare îmbucurătoare: 
de pretutindeni din tară. ne 
sosesc vesti bune privind aten
ția sporită ce se acordă orga
nizării plăcute si educative a 
timpului liber prin desfășura
rea unor intense acțiuni cultu
rale. sportive și turistice. Ac
tivitățile sportiv-recreative. so
cotite pe drept cuvînt un mij
loc eficient de întărire a să
nătății adultilor si copiilor, de 
refacere a capacității de mun
că a cetățenilor de toate vîrs- 
tele. sînt în centrul atenției. 
Așa se explică faptul că în di
ferite orașe sau în preajma lor 
apar tot mai multe „oaze de 
sănătate" (complexe de agre
ment, locuri de recreare sa.)

La Reșița, pe străzile din 
cartierul Lunca Pomostului. 
De un timp neprielnic (ploaie), 
dar cu numeroși spectatori ali- 
niati pe traseul care măsura 
1822 m. s-a disputat etapa a 
III-a a campionatului republi
can de motociclism — viteză in 
circuit. întrecerea a fost spec
taculoasă. favoriții. în generat 
ciștigînd cursele.

Iată rezultatele — clasa na
țională 50 cmc : 1. Elvira Dan 
(IMG Buc.), 2. Carmen Dumi
trescu (CSTA Buc.), 3. Ștefania 
Bojocescu (I.T. Buc.) ; 1. M. 
Balaș (Progresul Timișoara). 2. 
T. Ionescu. 3. C. Ciuci (IMG 
Buc.) ; cl. 50 cmc sport : 1. E- 
milia Dinu (IMG Buc.), 2. Ni- 
culița Frîncu (Energia Cîmpi
na) 3. Cătălina Bernard (IRA 
Tg. Mureș) ; 1. C. Berke (Vo
ința Oradea), 2. T. Drăghici. 3. 
T. Troia 
cmc : 1. 
Mureș), ! 
Oradea). 
Reșița) ;
Viktor, 
Zârnești).
(Calculatorul Buc.) : 
cmc : 1. V. Arpad (Voința Ora
dea), 2. I. Ciubotaru (I.T. Buc.). 
3 K. Birtalan ; motociclete cu 
ataș pină la 600 cmc : 1. Tor
nedo Zărnești (P. Popescu — 
A. Popa), 2. Energia Cîmpina

(Continuare în vag 2-3)

M.

încercarea puterii prin „trasul frînghiei“ Foto : Dragoș NEAGU

si Initiative dintre cele mai 
interesante, privind organizarea 
unor activități cultural-sportiv- 
recreative. Dar. iată cîteva 
consemnări în urma raidului e- 
fectuat în cîteva zone ale tării.

„Nada Florilor" și tîlcul ei...
In preajma a două locatități 

din județul Suceava — Gura 
Humorului si Fălticeni — s-au 
realizat două complexe splen
dide. Nu dintr-o dată. ..peste 
noade", ci încet, cu meticulo
zitate și seriozitate, așa cum 
este firea moldoi»ianului. Am-

bele au început în urmă cu 
2—3 ani, dar ideea amenajării 
lor a fost urmărită cu îndă
rătnicie si azi ambele se află 
in situația de a fi... inaugurate 
în forma lor finală. Mai întli 
ne vom referi la „Nada Flo
rilor" — de lingă Fălticeni —

zonă bătută cu pasul și cînta- 
tă în metafore de marele Sa- 
doveanu. Aici s-a amenajat un 
parc frumos, cu multi copaci si 
flori. cu frumoase terenuri 
sportive, o bază nautică cu 
bărci si hidro-biciclete si — 
o mică bijuterie — un teren 
de fotbal, cu instalații moder
ne. cum și-ar dori mijite loca
lități din tară, si o tribună cu 
10.000 locuri. Alt parc, de toată 
frumusețea, la Gura Humoru
lui. de fapt tot un complex 
sportiv-recreativ. situat pe ma
lul rlului Moldova. Mai întli.

aici a apărut un frumos si o- 
riginal nod suspendat care tre
ce peste apele rîului. înlesnind 
accesul la motelul „Ariniș" si
tuat intr-o zonă de basm. în 
coasta unui deal. Pe urmă s-au 
amenajat terenuri asfaltate de 
handbal, tenis, volei, o ponică- 
rie. un bazin de înot si un 
camping. In timp, locuitorii din 
G. Humorului — mai ales oa-

Raid realizat
Mpdesto FERRARiNI

(Continuare în pag. 2-3)

(IMG Buc.) : cat. 175 
K. Birtalan (IRA Tg.
2. A. Viktor (Voința
3. P. Chirită 
cat. 250 cmc :

2. I. Popa
. 3.

(CSM
1. A.

(Tornedo 
Miculescu 
cat. 50#

CU AMBARCAȚIUNEA

PE ARGEȘ Șl DUNĂRE
Simbătă dimineața. într-un 

cadru festiv, au plecat oe riul 
Argeș cu o ambarcațiune. 4 ti
neri din Găești,. In ambarcațiu
nea confecționată de mun
citori de la I.U.C., Găești. Ma
rin Pîrcălab, Nicolae Radu, 
Gheorghe Ștefan și Ștefan Ni
colae var naviga pe Argeș pină 
la Oltenița, apoi pe Dunăre, 
pină la Călărași.

S. FRĂȚILESCU — coresp.

Agne.se


După campionatele înotătorilor și înaintea balcaniadei

REPETIȚIA GENERALĂ NU A FOST
La ediția din acest an a. cam

pionatelor naționale de înot spor
tivii dinamoviști și-au luat o fru
moasă revanșă în fața băimăre- 
nilor, învingători în primăvară,, 
la Hunedoara, în *-'■ -----*- 
door. Bucureștenil . . 
gători în 18 din cele 31 de probe 
oficiale și s-au situat pe primul 
loc și în clasamentul pe puncte. 
® „Vedetele" ediției din acest an 
au fost Carmen Bunaciu, Teodo: 
ra Hauptricht șl Flavius Vișan, 
care au obținut cîte trei victorii 
In probele Individuale, dinamo- 
viștii Bunaciu și Vișan adăugîn- 
du-și și cîte două, respectiv trei 
alte, tricouri de campioni in pro
bele de ștafetă. ® Incontestabil, 
cele mai bune rezultate ale con
cursului aparțin multiplei cam
pioane Carmen Bunaciu — 62,88 
la 100 m spate șl 2:15,37 la 200 
m spate —, performanțe care o 
mențin. în „top“-ul celor mai bu
ne specialiste din lume. 9 Dintre 
celelalte r îzultate înscrise în drep
tul noilor campioni, doar cele ale 
brasistel reșițence Brigitte Brass 
(1:15,03 — 100 m Și 2:40,77 — 200 
m) se apropie de nivelul conti
nental. 9 în cele trei zile de 
concurs, pe fișele oficiale au fost 
înscrise 8 noi recorduri naționale 
de seniori și alte 6 pentru ju-

i-au luat o fru- 
lața băimfire-

întrecerile in- 
au Ieșit învin-

CĂLĂRIE
(Urmare din pag. I)

trebuit să facă față exigențe
lor unei progresii de dresaj, 
a unui traseu de cros (în pă
durea ȘoPa) și unuia de ob
stacole. trofeul a revenit lui
N. Jalonschî (Petrolul Ploiești) 
eu Mult Iubit, urmat de 
Bubău (Agricola 
cu Nădlag. R.
(C.S.M. Craiovâ) cu Blaj, 
Aluneanu (Olimpia) cu 
și O. Recer (Venus) cu 
dunica.

Luni 
rentat 
manșe 
ușoară 
cușsui 
probleme sportivilor, dar 
teva „puncte-cheie" 
valorile.

CLASAMENT : 1.
(Steaua) cu Florin 0 
campion național, 2. 
(Steaua) cu Liniștea

niori și copii. Nici unul însă din
tre acestea nu poate figura îr 
lista primelor 25 de performanțe 
europene ale anului ! • Lntrebui 
ce părere are despre ediția din 
acest an a campionatelor națio
nale, antrenorul federal Tiberiu 
Munteanu a conchis : «Rezulta
tele» în general, sînt departe de 
a ne mulțumi ’ Se constată o evi
dentă lipsă de rezistență la îno
tătorii noștri fruntași, incapacita
tea de a menține același ritm pe 
tot parcursul întrecerii. Sper ca 
la Balcaniadă să avem mai multe 
motive de satisfacție. Bunaciu și 
Prass au șanse reale de a ciști- 
ga ; ceilalți vor trebui să depună 
eforturi considerabile pentru a se 
impune in fața Înotătorilor din 
Bulgaria, Iugoslavia și Grecia, în 
continuu progres*4. • Pentru pri
ma oară campioni naționali de 
seniori : Noemi Lung (14 ani) 
de la Baia Mare și Cristian Pon
ta (15 ani) din Ploiești, ambii în 
dificila cursă de 400 m a tetra- 
tlonului. @ Cei doi tineri înotă
tori reprezintă exact centrele ca
re, ca și în primăvară, anunță o 
puternică dominare a competiții
lor în anii care vor urma. © A- 
propo de părerile antrenorului 
federal T. Munteanu : Carmen 
Bunaciu pornește în cursa de 200 
m cu 65,34 (pe prima „sută44) și 
încheie distanța în 2:15,37 (70,03
pe a doua „sută**), iar Ionel Lu
ca, învingătorul probei de 200 m 
bras, a fost cronometrat cu 1:10,47 
pe primele două lungimi și 
1:22,57 (!) pe următoarele două. 
Am ales două exemple, dar ele 
pot fi mult mal numeroase, fie
care în parte trădînd evidente

CONVINGĂTOARE!
lipsuri de pregătire ! • Despre 
„miracolul băimărean** s-a mai 
scris în multe rin duri. Și de data 
aceasta, antrenorul Gh. Dimeca, 
împreună cu colaboratorii săi, 
soții Gica și Petre Deac, ne-au 
oferit o frumoasă surpriză : Jfir- 
gen Barth, ia 14 ani, sosește al 
3-lea la 200 m liber (Înaintea ma
relui favorit, Costin Negrea) și 
încheie „maratonul** celor 15 sute 
în 16:24,41, pe locul secund. • 
Continuă șl spectaculosul reviri
ment al înotătorilor ploieșteni. Pe 
Eugeii Nan și Cristian Ponta vi 
i-am recomandat încă din primă
vară, subliniind certele lor cali
tăți. De această dată antrenorii 
din „orașul aurului negru44 ne-au 
prezentat două fetițe de 12 ani, 
pe Tamara Costache (28,90 pe 50 
m liber, locul III) și pe lulia 
Mateescu, secondanta lui Carmen 
Bunaciu, la 200 m spate, cu 
2:24,49. Rețineți aceste nume ; 
veți mai auzi de ele. @ Alte cî
teva tinere talente care merită 
să fie încurajate : Gabriela Baka 
(5:06,58 la 400 m mixt) din 
Doina Puțanu (1:18,91 — 
bras), Crenguța Gălătescu 
la 200 m bras), Ionuț 
(24.44 — 50 m liber) de la 
nr. 7 '■ -

Reșița, 
100 m 
(2:50,80
Mușat 

— „„ ... Liceul
2 din București, Eniko Pa- 

lencsar (9:12,20 la 800 m liber) 
din Baia Mare. 9 In aceste zile 
de campionat l-am observat pe 
marginea bazinului pe Anatol 
Grințescu, antrenorul federal al 
pololștilor, în căutarea unor sprin
teri mai înalți, mai îndemînateci, care i - . .. .
seriile 
numai

nu reușesc să treacă de 
eliminatorii. De ce oare 

1 el trebuie să caute ? 1 !
Adrian VASillU

V.
Tg. Mureș) 

Pașcovschi
M.

Molid 
Rîn-

după-amiază s-au 
La startul celor 
ale categoriei 
36 de concurenți. 

nu a pus prea

pre- 
două 
semi-
Par- 

multe 
cî- 

au triat

FI. Stoica 
p (42,15) — 

M. Neagu 
_______  __ ___ 4 p (37,85).

3. I. Pancă (Steaua) cu Vanadium 
4 p (38,5 s).

MULTI COPII
d

(Urmare din pag. 1)
TALENTATI

BALCANIADA DE CICLISM A 
TALENTUL „NOULUI VAL //

EVID

biu. Hunedoara, Constanța și 
București. Vedete, însă, s-au 
dovedit a fi elevii unei școli 
generale, nr. 25 din Ploiești, 
pregătiți de prof. Stelian Io- 
nescu, copii care, realmente, 
au încintat pe cei prezenți (din 
păcate, puțini spectatori) prin 
evoluțiile și dîrzenia cu care 
luptau pentru fiecare zecime de 
secundă. Ei au cîștigat, dealt
fel. detașat, frumosul trofeu pus 
în joc.

Competiția s-a ridicat, în ge
neral, la un nivel superior e- 
dițiilor precedente, ceea ce îi 
face pe organizatori — țlnînd 
seama de experiența cîștigată

și de condițiile de care dis
pun — să solicite pentru vi
itor și organizarea concursului 
de ■ înot „Speranțe olimpice".

Cîșțigătorii, pe categorii de 
vîrstă : 9 ani — Dragoș Băces- 
cu (Ploiești) — liber 1:11,9 — 
bras 1:35,94, Mihaela Dumitra? 
(Hunedoara) 1:18,18 — 1:38,64 ; 
10 ani — Ciprian Sturza (Si
biu), 1:12,00 — 1:29,50, Carmen 
Georgescu (București) 1:12,78 
— 1:34,46 ; 11 ani — Adrian 
Mogoșanu (București) 1:08,25 — 
1:26,32, Viorica Grațiela Marin 
(Ploiești) 1:11,60 — 1:26,49 ;
12 ani — Mădălin Iliescu (Plo
iești) 1:05,36 — 1:25,9. Iuliana 
Popescu (Ploiești) 1:07,79 — 
1:39,93.

Prin grija si. mai ales, prin 
eforturile intense ale gazdelor 
cea de a XV-a ediție a Cam
pionatului Balcanic de ciclism, 
desfășurată la Cîmpulung Mus
cel între 8 «1 11 iulie, a cu
noscut un succes deplin. Tra
seele de mare dificultate au 
scos in evidentă progresul va
loric al majorității eoncurenti- 
lor si. Îndeosebi, creșterea 
ritului combativ. Aceste 
ditii au asigurat curse de 
mare dinamism si de o 
musete deosebită o excelentă 
propagandă pentru sportul cu 
pedale. Nivelul valoric ridicat, 
în permanentă creștere, al ci
clismului din Balcani se ex
plică îndeosebi prin eforturile 
federațiilor din această zonă 
a Europei. Forurile de spe- 
calitate din Balcani depun 
mari eforturi pentru organiza
rea unor întreceri de amploa
re, pentru pregătirea rutierilor 
și participarea la competițiile 
oficiale si amicale, asigurînd 
astfel ciclismului din această 
zonă mari perspective,

în dorința de a contribui și 
mai mult la dezvoltarea spor
tului cu pedale din Balcani, 
secretarul general al federației 
elene de ciclism, Nikolas Kap- 
sofefalos. 
Conferinței 
Cîmpulung Muscel, două deo
sebit de interesante propuneri : 
organizarea unul „Tur Balca
nic" (cu trasee variabile. Atena
— Istanbul, București — Sofia
— Istanbul ș.a.) și inițierea u- 
nor întîlniri între selecționatele . 
de ciclism ale Balcanilor și 
Scandinavici.

Noul avînt pe care-1 cunoaș
te ciclismul în lume — inclu
siv datorită măririi numărului 
de probe la Jocurile Olimpice 
si introducerii sale în progra
mul Universiadei — explică 
eforturile depuse pretutindeni 
pentru amplificarea activității 
rutierilor si pistarzilor. Se poa
te spune că în Balcani se tine 
pasul cu 
făcîndu-se 
se pentru

Succesul 
Cîmpulung 
tuie si el

I nemeritată

spi- 
con- 

un 
fru-

a făcut. în cadrul 
Balcanice, de la

progresul general, 
chiar eforturi inten- 
mărirea ritmului.

întrecerilor de la 
Muscel se consti- 

intr-o. răsplată bi- 
a acestor eforturi.
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AGREMENTUL SPORTIV CÎȘTIGĂ TOT MAI MULT DIN TIMPUL LIBER AL TINERETULUI
jat un teritoriu al liniștii și 
sportului de care pot fi min- 
dri : Complexul de agrement 
„Lunca Moldovei".

Acțiuni cu cîte 5 000 de participant

menii muncii de la întreprin
derea minieră — si-au amena-

Ionel

în cîteva rînduri :

deri mari. Au venit, de pildă, 
într-o duminică. 5 000 de oa
meni ai muncii de la I.T.B., 
care de dimineață și pînă s-a 

un 
de

si psihice 
la nivelul 
ale ciclisir 
mantă. L6 
viitor mar 
le. Și tre 
ca să-1 aii 
a devenit 
cllsm. I 
„Cursa Pi 
tentiei gei 
Balcanic i 
calitățile, 
fensive. ir 
Paraschiv 
numai pot 
tă creșteri 
de alergar

Desigur, 
floare, chl 
măvara. S 
alte nume 
români cu 
a celor < 
INSA LA 
UNUI CI< 
REȘTE S- 
fapt, să 
ceea cons 
de specia! 
cotească 
punct de 
creșterea 
rile profil 
gorie de i 
dere secii

maiîntr-un stimulent pentru 
îndeosebi 

cei care a- 
ciclismului, 
ne bucure.

mult si mai bine, 
valoarea juniorilor, 
sigură perspectiva 
este de natură să
în mod deosebit. Pe un traseu 
montan de mare dificultate — 
socotit de multi din caravană 
de nivel profesionist — tine
rii rutieri au dovedit calități 
remarcabile. Deși au concurat 
pe același traseu (cu doar 28 
km mai scurt), juniorii au rea
lizat o medie orară mai 
decît seniorii ! Faptul se 
rează combativității lor 
mari, dorinței aprige de 
impune, 
te. Un 
ceea ce 
lui val" 
luniorii 
sit la Cîmpulung Muscel 
mai puțin de trei ore înainte 
de start (!) și au luptat admi
rabil, cucerind o victorie netă 
în întrecerea de contratimp pe 
echipe, cea mai dură 
cîte probe are ciclismul 
sea.

în condițiile pe care le-am 
explicat în cronicile transmise 
de la fața locului comportarea

bună 
dato

ra ai 
a se 

pregătirii lor excelen- 
exemplu concludent în 
privește dîrzenia .nou- 
este si cel oferit de 
iugoslavi. Deși au so- 

cu

dintre 
de so-

cu peripeții... în timp ce trei dinți 
juniori au pornit in

Plecare
zentativei noastre de . ____  .... „____ ...
echipe, Ion Alexandru a rămas in start fi 
țul. Cu toate acestea, cadeții 
cui II !

noștri au ti
Fo

rutierilor români a fost onora
bilă (mulți din aceștia reținuți 
la examene). Ei au obținut 
două locuri II (contratimp pe 
echipe juniori și seniori) 
două locuri III (lă fond. 
Zsolt Lârincz — juniori și 
nel Gancea — seniori). Cei 
antrenori — Nicolae Voicu 
Gli. Ncagoe 
realizeze, 
scurt si a 
obiective, 
concureze 
velul exigențelor. Ceea ce ne-a 
făcut deosebită plăcere a fost 
evidențierea talentului si sîr- 
guinței (a perspectivelor lor. 
desigur) tinerilor Zsolt Lorincz
— __la juniori și Costică Paras- 
cliiv — la seniori. Primul este
— la 15 ani ! — un remarcabil 
rutier, dotat cu calități fizice

si
Drin

Io- 
doi

Și 
săau reușit 

în ciuda timpului 
unor impedimente 

loturi capabile . să 
aproape de ni-

unde se i 
calități ni 
asigurînd 
internatioi 
val", repa 
cluburile i 
desăvîrși 
pind la ii 
ră pină îi 
riscul de i 
la început 
persnectiv: 
românesc, 
le de la 
este bogat 
a dovedit 
marcabile. 
general. K' 
de un cole 
tuziasti si 
voluntari 
manent.

9 In zona e frumosului parc din Vatra Domei s-au amenajat 
terenuri de fbnis @ La Cîmpulung Moldovenesc, Baza de agre
ment a U.T.C., extinsă și modernizată, cuprinde : un bazin de 
înot, terenuri de tenis, handbal și volei 9 In municipiul Buzău 
se vor amplasa pretutindeni (la baze sportive, printre blocuri, 
în șooli) circa 600 de mese din beton pentru tenis de masă. 
200 dintre acestea au șl fost montate 9 La Copăceni, pe malul 
Argeșului (șoseaua București—Giurgiu), un frumos loc de agre
ment pentru localnici și bucureșteni zace în'tr-o paragină de 
nedescris O. Prima pistă specială’, bltuminizată, pentru patinaj 
pe role s-a amenajat la Suceava, în „Complexul de a'grement- 
ștrand". o In frumoasa stațiune Soveja din Vraneea se dau 
in folosință, în acest an, terenuri de handbal, volei, tenis de 
cîmp și o popicărie o La Drăgășani, cu concursul unor în
treprinderi (de talpă și încălțăminte, de genți ș.a.) și al Con
siliului popular al orașului, s-a înființat un loc de agrement la 
Basca. Aici se găsesc o plajă, terenuri de handbal, volei, un 
ștrand, platformă de sărituri ș.a. 9 în județul Vraneea, pe 
malul rîurilor — căutate locuri de recreare : *' " ""
5 km de oraș), „Plaja Milcov*

CAMSînserat au participat la 
frumos program alcătuit 
ei : dansuri populare, întîlniri 
sportive între secții, muzică, 
concursuri de înot. Ceva ase
mănător a initiat și Comitetul 
U.T.C. al sectorului 1 : „Pri
măvara cultural-bueureșteană", 
tot cu un program propriu, la 
care au participat peste 5 000 
de tineri de Ia Laminorul, Tex
tila Dacia, din scoli. Este un 
gen de acțiuni deosebit de e- 
ficiente".

(la Golești).
„Plaja Putna" (la

(Un

Le-am aflat la Baza nautică 
și de agrement Străulești (a- 
parținînd U.T.C.) din preajma 
Capitalei. Aici. într-un frumos 
și bine dotat ștrand amenajat 
pe malul lacului, tinerii si a- 
dulții vin să facă sport (au 
diferite terenuri la dispoziție)» 
plajă si baie. Dar pe această 
suprafață a bazei se mai orga
nizează ceva, demn de «nen- 
tionat. „în afara activității o- 
bișnuite, Ia noi se inițiază și 
aefiuni mai deosebite — ne ex
plica administratorul
Trușcă — manifestări cultural 
sportive, de agrement, 
oamenii muncii din intreprin-

Pe malul Oltului : bază de recuperare a capacității 
de muncă

Ne-a vorbit despre aceasta, 
cu entuziasm. Gh. Udrea — 
secretar al C.J.E.F.S. Vîlcea î 
„Aparține Complexului de in
dustrializare a produselor 
anorganice Vîlcea și-l consider 
model de ceea ce se poate rea
liza în această direcție. Este 
situat la circa 6 km de Rm. 
Vilcea, în satul Fedeleșoiu. pe 
malul lacului de acumulare ce 
înmagazinează apele Oltului. 
S-au amenajat aici căsuțe de 
-—i locuri (concepute și con
struite fiecare în ait fel de că
tre secții din combinat pentru 
odihnă pe o durată mai lungă), 
un bazin de înot, un debarca
der cu bărci, o plajă, nn teren

Mare interes
S-a ..născut" in preajma ■ lo

calității Mărășești. din judelui 
Vraneea — la numai 5 km de 
oraș — ne malul lacului Doaga. 
Au lucrat la amenajarea lui 
multi oameni ai muncii de la 
întrenrinderile Chimica, Dc- 
mar, C.F.R., tineri și elevi, iar 
acum au la dispoziție un com-, 
plex de agrement de toată fru
musețea, 
plajă și 
sport pe

pentru

Aici — în afară de 
baie — se poate face 
apă (cu bărci si hidro-

de fotbal, unități de alimen
tație. Nu vă închipuiți ce so
licitată este această bază, mai 
ales sîmbăta si duminica, cînd 
aici se organizează manifestări 
cultural-sportive, iar seara 
dans. Și baza se va dezvolta in 
continuare...".

Ceva asemănător, tot pe ma
lul lacului — în punctul Dă- 
iești — a amenajat si tînăra 
întreprindere de utilaj chimic 
și foraje din Rm. Vilcea. De
parte însă de ceea ce a reali
zat combinatul amintit. drept 
pentru care exemplul ..vecini 
lor" se cere urmat cu 
multă perseverentă.

ca. Sînt poate cei mai între
prinzători. mai inimoși, in a- 
ceastă direcție". Am tinut sea
mă de sugestia dată si vă pre
zentăm ..argumentele" în susți
nerea afirmației făcute. La în
ceputul acestei luni la Elec
tronica s-a organizat un „Tren 
al turismului" cu care au ple
cat spre Valeg Prahovei, pînă 
la Predeal, circa 800 de per
soane. în program : o serbare 
cîmpenească pe Clăbucet. dru-

potecile Bucegilor, 
orientare turistică.

meții pe 
concurs de

La sfîrșitul lunii iunie. tot 
la Electronica : „Festival cul- 
tural-sportiv", pe baza sporti
vă proprie, care a cuprins : 
demonstrații sportive, un si
multan de șah cu maestrul Th. - 
Ghitescu, întîlniri de hand
bal fete, fotbal (o finală a u- 
nui campionat de casă între 
„secția 64"‘ și „mecanic șef“), 
programe artistice, de divertis
ment.

„Parcul tineretului" a... întinerit
Ne referim la parcul din 

Buzău, de pe malul rîului cu 
același nume. Mereu înfrumuse
țat, cu noi amenajări, el de
vine principalul loc de agre
ment al orașului, evident, foar
te solicitat. Dispune, acum, de 
două 
si uni 
Pii).
mese

mai

ino- 
ma-

T^a

pentru... „Doaga"
biciclete), copiii învață 
tul în bazine speciale de 
ximum 70 cm. adîncime.
Doaga vin, duminica, de pildă, 
pînă la 10 000 de persoane : lo
calnici si multi oaspeți din 
Focșani. Galați. Bacău ! O notă 
bună se cuvine Consiliului 
popular orășenesc Mărășești 
care a sprijinit efectiv reali
zarea acestui loc de recreare și 
agrement.

„Cei mai inimoși ? La Electronica" I
Auzind despre tematica aces

tui raid. Nicolae Mureșan, 
președintele Consiliului pen
tru educație fizică si sport al

sectorului 2 al Capitalei’ ne-a 
rugat : „Poate aveți cîteva rin- 
duri la dispoziție si pentru a 
aminti de cei de la Electroni-

bazine (unul de dimen- 
olimpice. altul pentru co- 
3 lacuri de agrement 
din beton pentru tenis

„Poftiți
Au. un obicei — bun — cei 

de la F.R.B. din București. Din 
timp, in timp, la cîteva luni 
distantă, organizează un „Fes
tival al tinerelor muncitoare 
filatoare". Poate numele
sine nu spune mare lucru, dar 
ideea — dovadă ' căldura 
care este îmbrățișată — 
excelentă. De fapt, este 
despre o întilnire cu caracter 
cultural-sportiv 
soară pe baza 
treprindeiii. la 
oamenii muncii 
dar si de la alte întreprinderi 
din preajmă : Postăvăria Ro

în

cu 
este 

vorba

care se desfă- 
sportivă a în- 
care participă 
de la F.R.B.,

de masă cu ajutorul cărora se 
inițiază diferite acțiuni sporti
ve. De pildă, de la 15 iulie, 
cursuri de învățare a înotului 
pentru cei mici. în cadrul 
„Parcului tineretului" s-a con
struit si Casa de cultură și 
știință a tineretului dotată cu 
spatii de cazare, discotecă, po- 
picărie ș.a.

la noi 1“
mână, Mătasea Populară. Fila
tura de lină pieptănată. Meta- 
loglobus. Titan, Metalurgica, 
Suveica, Electroaparataj. 
gramul 
Reprize 
luri de 
soară.
evoluții 
artistice. întîlniri sportive 
tot felul, iar seara dans.
de apreciate sînt aceste mani
festări se vede din faptul că 
..vecinii" — care firește nu pot 
fi irțvitati întotdeauna toți — 
se necăjesc cînd sînt ..omiși".

Federația 
că marți 20 
avea loc la sediul său 
București, str. Vasile 
16, tragerea la sorți 
„Cupa României", ediția 1982) 
1983, precum și pentru tur
neul final al „Daciadci". Aso
ciațiile și cluburile sportive 
secții fruntașe de handbal 
pot trimite reprezentanții.

★

între 20 și 25 
București, se va 
foarte interesantă 
rezervată echipelor 
din tinere handbaliste : 
neul Prietenia"

de handbal anunță 
iulie, ora 16,30 va 

din 
Conta 

pentru

.(I^-Telege 
IRA Tg. : 
FI. Ghem 
.ataș pînă
Tg, Mure 

~Toth). 2. I 
sik — V.
biu (M. C 
Clasament 
București' 
dea 74 p.
p. (D. GL

Pro- 
zile ?unei astfel de

de gimnastică, recita- 
muzică populară și u- 
demonstratii sportive, 

ale unor brigăzi 
de 

Cit

i“

august, 
disputa

cu
ÎȘ3

la 
o 

competiție 
alcătuite 

„Tur-

Pe tras. 
Muscelului 
desfășurat 
peste 10.00 
a IV-a a 
nai de m< 
cele patru 
au cîstiga 
rii care i 

’ mente dup 
făcînd doa

HEMEIUS-ÎNVINGATOR
Duminică dimineață, hipodromul 

din Ploiești a lost luat pur și 
simplu „cu asalt“ de miile de 
spectatori care au venit să asiste 
la desfășurarea celei mai impor
tante și în același timp tradițio
nale alergări a anului, derby-u) 
de trap. Așa cum anticipam, a 
fost o cursă frumoasă, cu faze 
spectaculoase, victoria revenind 
iui Hemeius. Elevul lui N. Gheor- 
ghe s-a instalat repede la condu
cere, controlînd în permanență 
cursa, respingînd apoi pe rind 
atacurile adversarilor săi, ultimul 
dat de Bucuria, care a trebuit 
să se mulțumească cu locul se
cund. S-au 
lent și 
Harnic și-au irosit șansele 
galopurile date pe parcurs, 
cuvine să adresăm felicitările 
noastre lui N. Gheorghe pentru 
modul în care l-a pregătit și 
condus pe . Hemeius, satisfacția 
acestui conștiincios și muncitor 
profesionist fiind cu atit mai

mal remarcat Exce-
Crainlc, iar Sondaj și 

In
Se

mare cu ci 
victorie în 
nu și ultin

De la ace 
a hipismuli 
sească nici 
turfului m; 
cord de 1 
pe kilomețT 
adversarii 

încheiem 
cu regretul 
pe an spec 
prezența loi 
tacol, pentn 
reintre în a 
păcat...

REZULTAI 
1:1. Heralc 
2. Habitus. I 
Cursa a 
Gheorghe) 1 
piu 3, ordin 
a III-a : 1. 
1:28,5, 2. Ro 
nea 30, even 
367. Cursa £



DOINA MELINTE

FACE BILANȚUL

SEZONULUI
(Urmare din pag 1)

t

unele ziare au scris că am aler
gat slab (!), mi-am dat sca
ma că stau foarte bine cu vi
teza. A urmat apoi o suită de 
curse de 800 m pește hotare, 
în care le-am intilnit, așa cum 
stabilisem cu antrenorul meu 
Nicolae Mărășescu, 
sarele potențiale de 
chiar pe „terenul" 
ciștigat la Sofia, la 
„Narodna Mlade j“ (6 
indu-i Nikolinei Ștereva 39 de 
metri în ultimii 200 ; am sosit 
a treia la Moscova (13 iunie), 
după Olga Miueeva și Tatiana 
Providohina, cu un timp bun, 
1:58,05, apropiat de recordul 
meu personal ; am ciștigat la 
Varșovia, la Memorialul Kuso- 
cinski (19 iunie), îmbunătățin- 
du-mi recordul carierei 
la 6 sutirrii de recordul 
nai al Olgăi Mineeva) 
treeînd-o cu 3 secunde 
lanta Januchta, dublă 
oană europeană de sală ;
ciștigat, în sfîrșit, Ia Budapesta 
(30 iunie), la Grand Prix, de- 
pășindu-le clar pe Totka Pe
trova, Ștereva și Providohina 
(3 secunde). Gîndindu-mă că în 
martie, Ia Milano, am întîlni- 
t-o (n.n. și a învins-o !) și pe 
Steuk, care tocmai stabilise re
cordul mondial pe teren acope
rit, pot spune că am luat 
„pulsul" tuturor bunelor spe
cialiste pe 800 m.

— Ce va urma ?
— "Pregătire intensă pină la 

campionatele naționale (39 iu
lie — 1 august la București), 
unde voi dubla 800 și 1 500 m. 
Apoi, iar două săptămîni pen
tru pregătirea Balcaniadei (13— 
15 august Ia București), unde 
voi alerga din nou și 800 și 
1 500 m. în jumătatea a doua a 
lui august am două invitații Ia 
Ziirich și Bruxelles, unde va fi 
prezentă întreaga elită euro
peană a semifondului, în frun
te cu Mineeva. Iar la începu
tul lui septembrie, Atena, cam
pionatele continentului, unde...

— ...unde întreaga elită eu
ropeană va lupta pentru meda
lii și unde...

— ...unde voi dubla iar 800 și 
1 500 m, cu ambiții mai mari 
pentru cursa mai 
vila niCa.

— Ce înseamnă 
biții ?

— înseamnă că 
ce pot pentru a 
diurn pentru că nu plec într-o 
cursă decît cu gîndul de a o 
cîșliga !

pe adver- 
la Atena, 
lor. Am 
concursul 

iunie), lu-

(1:57,28, 
stagio- 
și în- 

pe Jo- 
campi- 

ani

scurta, favo-
ri

aceste am-

voi face tot 
urca pe po-

E DE MOTOCICLISM

aiul 
s-a 

a a 
apa 
țio- 
din 
Sini

125 cmc. care a fost întrecut de
Florin Pop. Iată clasamentele 

*btapei : juniori mici 50 cmc :
1. Cs. Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe), 2. E. Dorr (Torpe
do Zărnești). 3. L. Penu (Mus
celul Cimpulung) ; juniori mari 
80 cmc : î. P. Schmidt (Poiana 
Cîmpina), 2. E. Moașa (St r. 
Brașov). 3. L. Rozsonczi (IRA 
Tg. Mureș) ; tineret 
L FI. Pop (IRA Tg. 
Al. Ilies (Steaua), 3. 
(Steaua) ; seniori 250 
E. Miilner (Steaua), 
tilencu (Torpedo Zărnești), 
AL Encescu (St. r. .
După patru etape, conduc 
clasamente : juniori mici — 
Tompa 120 p ; juniori mari 
P. Schmidt 120 p ; tineret 
AL Ilies 107 p ; seniori — 
Miilner 120 p. Organizarea

125 cmc : 
Mureș), 2. 
H. Pascu 
cmc : 1.

2. P. Ti-
3. 

Brașov), 
în 

Cs.

E.
_____ e- 

tapei — asigurată de A. S. Po
iana Cîmpina și F.R.M. 
fost ireproșabilă.
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DUMITRIU

1.407. ParîW 
la suma de

234. Cursa a 
(N. Gheorghe) 
Simplu 5, or- 
triplu clștigă- 

1. Trifoi 
Percutor, 3. 
ordinea 32, 
triplă 1.156. 
Perjar (V.

Solcan) 1 2. Jurista
stițiu. Simplu 3, ordinea" 10, event 
24, ordinea triplă 
V-a : 1. Memelus 
1:27,5, 2. Bucuria, 
dinea 18, event 7, 
tor. 180. Cursa a Vl-a : 
(I. Florea) 1:25,2, 2. ~ 
Surduc. Simplu 4, 
event 44, ordinea 
Cursa a VII-a : 1.
Gheorghe) 1:21,0, 2. Abil. Simp’lu
1, ordinea 8, event 75, triplu ciș- 
tigător 296. Cursa a VIII-a : 1, 
Florentina (I. Dumitrescu) 1;29,5,
2. Poenița, 3. Manșetar. Simplu 
4, ordinea 60, event 34, ordinea 
triplă 2.215. Cursa a IV ■ 
Feteasca (N. Slmion) 1:29,0, 1. 
Clara, 3. Orfana. Simplu u,
nea 58, event 154, ordinea triplă 
292, triplu clștigător - --- 
austriac s-a închis 
16.483 lei.

Constantin

I*

Raportînd activitatea „H“-Jui 
din Valea Jiului, una dintre 
cele mai vechi participante la 
campionatul primei divizii, la 
aceea din anii trecuți. proble
mele care ies în evidentă sînt 
în general aceleași, ceea ce în
seamnă că Jiul Petroșani nu 
pare să urmărească — vizibil ! 
— decît un singur scop : ră- 
minerea în prima divizie ! Ra
rele ieșiri din anonimat s-au 
produs în „Cupa României" : 
după ce a fost finalistă în edi
ția 1971/72. a ciștigat trofeul 
doi ani mai tîr?iu. rezultatul 
fiind completat si cu o prezen
tă (efemeră) in ..Cupa cupe
lor". * 
are...) 
cbipe 
jocuri 
destule — slabe.

tn ediția încheiată la 12 iu
nie. deși nu a pierdut nici un 
ioc ne teren propriu (11 victo
rii și 6 meciuri egale), alb-ne- 
grii nu au reușit nici măcar 
cite un punct de meci pe tota
lul celor 34 de etape I De ce ?

în ciuda eforturilor celor doi 
antrenori. Petre Libardi și 
Gogu Tonca, Jiul s-a aflat mai 
tot timpul în căutarea formu
lei ideale de echipă. Campio
natul l-a început fără cîțiva 
jucători care făcuseră 
pînă 
pei : 
chită 
gore, 
tular. au încasat 10 goluri 
primele ,4—partide și Jiul 
vedea înaintea etapei a cincea. 
cînd a avut loc revenirea lui 
Cavai între buturi, tocmai pe 
locurile 17—18 ! Din etapa a 
cincea. Jiul cunoaște însă o pe
rioadă fastă. în care noul „11" 
se încheagă și cinci meciuri la 
rînd nu cunoaște înfrîngerea, 
cucerind 8 puncte (același nu
măr de puncte îl va realiza și 
în retur. în etapele 27—31, 
ceea ce înseamnă că în numai 
10 partide Jiul a realizat ju
mătate din totalul punctelor .

în rest. Jiul a avut (și 
caracteristicile unei fi
de pluton, cu unele 

bune, dar si cu altele —

cucerite de-a lungul campiona
tului).

Dispunînd de 
gen, cu jucători 
In Divizia „A" 
ehici. Sălăjan, 
etc.), dar si cu 
veniti in primul 
(Vizitiu, Giurgiu, Muia, Butoi, 
Nechimiș, 8. Popa, Dragoș), 
lipsiți de experiență, dintre 
care unii au dispărut dună nu
mai cîteva meciuri jucate sub 
culorile echipei, cu multe fluc
tuații — deci 
Jiul nu și-a 
scopul propus 
campionatului și anume clasa
rea în prima jumătate a tabe
lei finale (un obiectiv, soco
tim noi. minimal, pentru că el 
taie de la început orice dorin-

un lot etero- 
bine cunoscuti 

(Caval, Giu- 
Șumulanschi 

alții nroaspăt 
eșalon al tării

- in efectiv, 
putut realiza 
la începutul

Apărătorii Jiului (tricouri albe) în luptă cu atacanții Sportului 
studențesc. Dar și de data aceasta, portarul Cavai a fost 
post fi a respins balonul. Scor 
pentru Jiul

vai) ale jucătorilor de bază au 
contribuit din plin la acest 
sezon nesatisfăcător al echipei, 
în ciuda locului 12 ocupat. Să
lăjan, 
aflat! 
fruntea 
sînt 
tul"

final : 3—3 ți un punct prețios 
Foto : I. MÎHĂICĂ

12. JIUL 34 11 10

Darie 
echi- 
Stoi-

atunci din osatura 
Cavai. Stoica. Rusu. 
etc. Focșeneanu și I. Gri- 
înlocuitoril portarului ti- 

in 
se

i A fi sau a nu fi COMPE
TITIV. Iată un termep care s-a 
extins în aproape toate dome- 

Iniile de activitate. Dar pentru 
a fi competitiv, ca și în cele
lalte domenii de activitate, și 
în sport se cere o DISCIPLINĂ

I RIGUROASĂ, care începe de 
I la procesul de instruire și cel 

educativ, ilustrat prin compor-
I tarea jucătorilor în întrecere, 
I pentru o performanță cît mai 

bună, pentru victorie.
Ce se poate spune, din acest 

punct de vedere, despre cam
pionatul recent încheiat al Di
viziei „A", dar și al „speran
țelor" ? La această întrebare se 
poate răspunde indirect prin 
constatarea că deși situația este 
în curs de îmbunătățire, totuși 
progresul așteptat de toată 
lumea n-a fost realizat. Se în- 
tîrzie și se lipsește chiar de 
la antrenamente, se lucrează 
de multe ori fără tragere de 
inimă în procesul de instruire. 
La acest capitol, antrenorii nu 
de puține ori au trlecut cu ve
derea peste aceste lipsuri ale 
jucătorilor, toleranța fiind cu 
atit mai mare cu cît jucătorii 
respectivi aveau nume mai so- 
pore. Dar scriptele federației 
arată o imagine exactă a aba
terilor, mai mari sau mai mici, 
care s-au comis în timpul cam
pionatului 1981/82.

Vom începe prin a ne referi 
la jucătorii care au primit 
cartonașul galben pentru di
verse abateri comise în timpul 
jocului. Nu mai puțin de 412 
jucători din cele două eșaloa
ne amintite mai sus au văzut 
cartonașul galben, unii dintre 
ea chiar de mai multe ori, așa 
cum reiese din cifra totală a 
cartonașelor în chestiune ară
tate de arbitri în acest campio
nat — 789. Este adevărat că în 
focul luptei sportive poate sur
veni, uneori, o abatere oareca
re, o greșeală tehnică, pentru 
care arbitrul este obligat să 
arate jucătorului respectiv car
tonașul. galben. Dar una este 
o situație izolată și cu totul 
altceva înseamnă un șir de a- 
bateri. Se poate trece astfel 
peste faptul că Bărbulescu 
(F. C. Argeș) este „campionul" 
cartonașelor galbene, el co-

Șumulanschi, Giuchici, 
în această ordine in 

golgeterilor echipei, 
în frunte și în „clasamen- 
acelor jucători care au dat

13 40-43 32
cîte 1 punct cu Politehnica 
Olt, Chimia ți AS.A. Tg.

Q Puncte realizate acasă : 2S ; a pierdut 
Timișoara, Dinamo, Sportul studențesc, F.G 
Mureș.

® Puncte realizate In deplasare : 4 — cite 1 cu Chimia, Progresul- 
Vulcan, Politehnica Timișoara și Sportul studențesc.
• Cel mai bun loc ocupat : 6 — etapa a 9-a ; cel mal slab : 17 

— etapa a 4-a.
• Golgetorii echipei : Sălăjan 9 goluri, Șumulanschi 8, Giuchici 7. 

Varga 6, Lasconi 3, P. Grigore, Dina și Vînătoru — cite 2, Frățilă 1.
• Jucători folosiți — 27 : Sălăjan și Șumulanschi — cite 33 de me

ciuri, Varga 32, Cavai șl Giuchici — cite 30. Lasconi 29, Neagu 26, 
P. Grigore 27, Giurgiu 25, Rusu, Muia și Vizitiu — cîte 24, Vînătoru 

23, Dina 13, V. Popa 10, Frățilă 9, M. Popa 7, Demarcek 5, Nechi
miș 4, S. Popa și 1. Grigore — cite 3, Focșeneanu, Mlculeecu, Vaei- 
II u șl Butoi — cîte 2, Dragoș șl Mușct — cîte 1.
• Cartonașe galbene i 31 — 12 Jucători : Vizitiu, Neagu, P. Gri

gore, Varga, Giurgiu și Rusu — cite 4.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 5 lovituri da io 11 m : 2 transformate (Șomuksnschl 

șt Giuchici), 3 ratate (Șumulanschi 2, Giuchici) ; a fost sancționată 
cu 6 penalty-uri : 2 transformate, 4 ratate.
• A expediat 349 de șuturi (226 acasă — 123 in deplasare), dintre 

oare 160 pe spațiul porții CIOB acasă — 57 în deplasare).

tă de autodepășire. îndeplinirea 
iui mărginind eforturile ju
cătorilor si ale conducerilor 
tehnice nu numai de la Jiul, 
ci de la orice altă echipă 
care-si stabilește astfel de „o- 
biective" foarte generale si 
modeste). Paralel, fluctuațiile 
mari de formă (mai puțin Ca-

formației de pe Jiu mult mai 
puțin decît se aștepta si decit 
au dovedit altă dată că pot. 
De pildă Sălăjan. căpitanul e- 
chipei, care ar fi trebuit să fie 
un exemplu pentru cei tineri, 
a demonstrat mari diferente de 
comportare de la o etapă la 
alta. La fel Șumulanschl. la

fel mult lăudatul Giuchici, fot
balist cu mari posibilități teh- 
nico-tactice. dar prea indivi
dualist. Avînd dezlegarea in 
buzunar, a evoluat de foarte 
multe ori sub așteptări. La 28 
de ani. Giuchici ar fi putut nu
măra cîteva zeci de selecții în 
echipa national^. dar suficien
ta. mulțumirea de sine. în cele 
din urmă comoditatea sa. l-au 
făcut să penduleze între „Poli" 
Timișoara — U.M.T. — Jiul, și 
talentul său să nu cunoască 
împlinirea. în schimb. Varga, 
Neagu, P. Grigore, tînărul Las- 
eoni, Mu'a, Vizitiu. Vînătoru 
sau Dina, avînd mai putină 
„firnjă" decît vedetele care 
s-au lăsat pe tînjeală. au scos 
corabia Jiului la liman...

în campionatul trecut, ca si 
în multe altele anterioare. 
Jiul nu a dat lotului național 
,.A“ nici un jucător. Doar 
vai. acest portar în formă 
celentă de cîțiva ani. a 
selecționat la un moment 
de M. Lucescu. Să-l mai adău
găm si pe Lasconi. prezent in 
lotul pentru C.M. de juniori 
din Australia. <L pă cum mult 
discutatul Giuchici a fost si el 
— pentru scurtă vreme — in 
vederile selecționerilor, dar nu 
a rezistat. A avea jucători Ia 
Ioturile naționale înseamnă a 
avea valori în echipă. Avînd 
valori, adică jucători talentați, 
bine pregătiți. conștiincioși, 
dornici de afirmare ar însem
na ca Jir să nu mai trăiască 
an de an -cu... sabia retrogra
dării deasupra capului.

Mircea TUDORAN

BARAJUL

Ca- 
ex- 
fost 
dai

PENTRU PROMOVAREA
lecționind în campionat 8 
(OPT) „trofee" de acest • gen 7 
El este urmat de I. Alexandru 
(Progresul Vulcan București) și 
Negrilă (pînă mai ieri interna
țional „A" — Universitatea Cra
iova) ---- cu 7 și, respectiv, 6
cartonașe galbene. întrecînd M- 
mitele regulamentului). recur- 
gînd la proteste sau comițînd 
alte abateri, jucătorii nu numai 
că nu-și ajută echipa, la care 
presupunem că țin, dar ei aduc

mai

PROBLEMELE
DIVIZIEI „A“

prejudicii colectivului lor (și 
fotbalului) lipsindu-1 o 
sau mai multe de serviciile 
uneori în" meciuri extrem 
importante.

Și fiindcă am vorbit de 
cători care au tnebuit să 
pe tușă din cauza cartonașelor 
galbene, să vedem carie este 
bilanțul jucătorilor sancționați 
de Comisia de disclplilnă. 
dent, aceștia au comis 
teri și mai grave, care 
adus eliminarea de pe 
sau reținerea carnetului de le
gitimare la sfîrșitul meciului, 
în această situație s-au găsit 
84 de jucători, unii dintre ei 
apărind chiar de mai multe ori 
în fața comisiei. Este cazul ju
cătorilor Boriceanu (F.C.M.

etapă 
lor, 
de

ju- 
stca

Evi- 
aba- 

le-au 
teren

Brașov), Gheorghe (C.S. Tîrgo- 
viște), M. Sandu și Bucurescu 
(Sportul studențesc) etc. Un 
gest de neeonceput a avut ju
cătorul Clipa, (F.C.M. Brașov), 
care l-a lovit cu pumnul pe 
președintele clubului F.C. • 
Constanța ! Faptă reprobabilă, 
care a atras după sine sus
pendarea lui pe un an.

Rindurile și datele die
sus se adresează deopotrivă ju
cătorilor, antrenorilor, condu
cerilor cluburilor dar și acelor 
suporteri cabe-și îndeamnă fa- 
voriții să cîșitige cu orice preț, 
prin orice mijloace. Publicîn- 
du-le cu puține săptămîni îna
intea începerii unei noi edi
ții a campionatului, sperăm că 
SECȚIILE DE FOTBAL, AN
TRENORII, care răspund ne
mijlocit de comportarea jucă
torilor, se vor preocupa cu mai 
mare responsabilitate și efi
ciență de DISCIPLINĂ, de a- 
ceastă latură a activității fot
balistice de cane depinde în 
mare măsură progresul ed și 
rezultatele așteptate de mult 
tâmp.

Dacă în 1981/82 s-au înregis
trat multe corigențe la capito
lul disciplinei, în ediția 1982/83 
vor trebui eliminate din capul 
locului toate actele de indisci
plină. F.R. Fotbal este hotărită 
ca în noul campionat să nu mai 
tolereze nici o abatere de la 
disciplina pregătirilor, a jocu
rilor și vieții sportive.

Jock BERARII* 
Pompiliu VINTILA

Duminică s-au disputat meciu- 
rile-retur pentru promovarea in 
campionatul Diviziei „C“ la fot
bal. Iată rezultatele (echipele 
scrise cu litere mai negre au pro
movat în „C) : Constructorul Hu
nedoara — Soda Ocna Mureș 1—0 
(In tur 0—3), Frontiera Curtici — 
Auto Timișoara 2—1 (3—2), Cau
ciucul Drăgășani —Progresul To- 
poloveni 1—3 (1—2). Minerul Or. 
dr. Petru Groza — Unio Satu 
Mare 2—0 (0—0), Zimbrul Sucea
va — Sănătatea Dărăbani 11—0 
(5—0), Flamura roșie Sînsimion — 
Textila Prejmcr 3—1 (0—2), Ar
mătura Strehaia — Automecanlca 
Reșița 5—0 (0—4), DVA Portul
Galați — Proletarul Bacău 2—0 
(1—3), 1SCIP Ulmenl — Victoria 
Munteni Buzău 1—0 (1—1), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Olimpia 
Gherla 2—1 (1—3), Dobrogea Ca
nal Basarabi — Șoimii Topolog 
6—2, după 11 m (0—2), Construc
torul TCIF Buzescu — Electrica 
Titu 2—1 (1—3), I.P.C. Slatina — 
Progresul Băilești 7—4, după 11 
m (1—3), Azot TCM Săvinești — 
Tehnoton Iași 5—1 (1—1), Victo
ria Florești — Vîscoza București 
3—1 (0—3), Intrepr. Șuruburi Si- , 
ghet — Sticla Bistrița 5—4, după 
11 m (0—2), Metalul Buzău — 
Constructorul - Voința Odobești 
1—0 (2—1). Reamintim că rezul
tatele din paranteză sînt cele din 
meciurile tur. La golaveraj egal, 
departajarea s făcut prin du
blarea golurilor din deplasare.

Următoarele echipe, campioane 
ale județelor care au cel mult 
două formații în campionatul Di
viziei „C“, au promovat fără ba
raj : Minerul Sărmășag (jud. Să
laj), Inter Sibiu, Petrolul Țicleni 
(Gorj), Constructorul Sf. Gh. r- 
ghe (Covasna), Petrolul Bolintin 
Vale (Giurgiu), Laminorul Brăila 
șl FEPA 74 Bîrlad.

ADMINISTRAȚIA DL STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEALA
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 7 IULIE 1982
JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE 

PREFERATE I

Cat. 1 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 5 variante 25% a 
13.340 lei ; cat. I: u variante 
100% a 2.695 lei și 43 variante 25% 
a 674 lei ; cat. 4 : 81,50 a 818 lei ; 
cat. 5 : 216,25 a 208 lei ; cat. 6 : 
7.104,50 a 40 lei ; cat. 7 j 205,50 a 
200 lei ; cat 8 : 3358,75 a 40 lei.

Report categoria 1 : 16.698 lei.
Ciștigul de 50.000 lei, de la cate

goria 1, a fost obținut de CIOR- 
SAC COSTACHE din București.

• In aceste zile continuă vîn- 
zarea biletelor pentru tragerea 
specială Pronoexpres de dumini
că 18 Iulie 1982, la care se vor 
efectua șase extrageri In trei 
faze, cu un total de S3 de nu
mere. Partlcipanțllor 11 se oferă 
posibilități multiple de a obține: 
autoturisme .Dacia 1300“ (Ia faza 
a treia, specială, acestea se vor 
atribui variantelor eu cinci nu
mere din primele șase ale uneia 
din cele două extrageri a cîte

opt numere fiecare !), mari elști- 
gurl în bani (sume variabile șl 
fixe, in frunte cu cele de 50.000 
lei) și excursii peste hotare (In 
U.R.S.S. sau R. D. Germană). Bi
letele de 25 lei varianta au drept 
de cîștigurl la toate extragerile 
® Pentru cei care nu și-au procu
rat încă bilete, precum șl pentru 
cei care doresc să-și sporească 
posibilitățile de mari succese la 
tragerea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 14 iulie 1982, se re
amintește că astăzi este ultima 
zl de participare. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRA 
ȘI DV. PRINTRE MARII BENE
FICIARI LA SISTEMUL- DE JOC 
PREFERAT J



BEARZOT AVEA DREPTATE...

BUENOS DiAS, COLOMBIA!

„Italia. tricampeon“ (El Al
cazar). „Italia, bravisitna" (Ya), 
„Italia la mejor del raundo" 
(Marca). „Italia corono" (As)... 
iată numai cîteva dintre titlu
rile cronicilor din 'ziarele 
spaniole pe marginea finalei de 
duminică, care salută victoria 
„azzurrilor". Dealtfel. aid 
toată lumea se înclină In fata 
noii campioane. în primul 
rînd ziariștii italieni, chiar st 
aceia sau, mai bine zis. mai a- 
les aceia care, cu citeva zile 
mai înainte, după evoluția mo
destă în primul tur. cereau de
misia Imediată a antrenorului 
Bearzot !... în momentele ace
lea. să recunoaștem. în afara 
lui Bearzot care în pofida cri
ticilor îsi susținea părerea si 
credea în calificare, nimeni al
tul nu s-ar fi putut eîndi că 
Italia va fi, în cele din urmă, 
cîstiaătoarea Cupei Mondiale. 
Dar cînd a urmat șirul strălu
citor de victorii la Argentina, 
campioana din 1978. la Brazilia, 
tripla campioană si chiar la 
Polonia, succesul peninsulari
lor apare acum chiar ca ceva... 
logic.

în seara finalei de la „San
tiago Bemabeu" după rapida 
accidentare a lui Graziani sl 
mai ales după ratarea de către 
Cabrini a loviturii de la 11 m, 
în condițiile unui atac mai pe
riculos al fotbaliștilor vest- 
germani. începuse însă să-și 
facă loc îndoiala... A venit 
golul lui Rossi și reușita vede
tei a insuflat noi forte si o 
mare încredere tuturor coe
chipierilor. Cei 4 fundași l-au 
ocrotit si mai bine pe Zoff, 
printr-un marcaj necruțător „a 
l’italienne". dar greul meciului, 
ca si altădată, l-au dus tot 
mijlocașii care, cu prețul unui 
imens travaliu, au ajutat, in

DISCUTÎND
La încheierea ultimului joc al 

Cupei Mondiale ’82, în timp ce 
antrenorul italian Enzo Bearzot 
exulta de fericire, colegul său 
vest-german Jupp Derwall trăia o 
firească decepție...

ENZO BEARZOT : „Nu m-am 
temut nici o clipă in timpul aces
tei finale, nici măcar cînd am ra
tat penalty-ul. li studiasem bine 
pe fotbaliștii vest-germanl și 
știam exact ce pot. Accidentările 
lui Antognoni și Graziani nu 
m-au îngrijorat prea mult pentru 
că știam valoarea rezervelor noas
tre. Cînd am văzut cît de bine 
se înțelegeau elevii mei, jucînd 
grupat, buna colaborare dintre 
Gentile și Bergoml, am știut că 
victoria nu ne poate scăpa. Echipa 
a acționat foarte bine mai ales 
după pr.ilty-ul ratat de Cabrini, 
acesta fiind susținut moral de cei
lalți jucători. Pentru noi meciul- 
chele a fost cel din grupă, cu 
Argentina !“

RECORDURILE
CUPEI MONDIALE ’82

Copa del Mon do 1982 a prilejuit 
câteva recorduri importante :
• Cele mai multe țări partici

pante la întrecerile preliminarii 
de calificare : 109 (Africa 29, A- 
merica de Sud 10, America Cen
trală și de Nord 15, Asia-Oceania 
22, Europa 33).
• Cele mai multe țări partici

pante la un turneu final : 24.
• Cele mai multe zile de între

cere : 29.
• Cele mai multe meciuri juca

te : 52 (36 în turul I. 12 în turul 
al Il-lea, 2 în semifinale și 2 In 
finale), care au însemnatjjlO mi
nute de joc (inclusiv cele 30 de 
minute de prelungiri din semi
finala R.F.G. — Franța).
• Cele mai multe goluri : 146 

(ceea ce reprezintă o medie de 
2,80 goluri de meci). în 1978 me
dia a fost de 2,68, iar în 1974 — 
2,55.
• Cel mai rapid gol : în secun

da a 27-a a meciului de la Bil
bao, dintre Anglia și Franța, în 
primul tur, a înscris englezul 
Brian Robbson în poarta lut 
Ettori.
• Cei mal mare scor : io—1 tn 

partida Ungaria El Salvador, 
din seria a IlI-a, la Elche.
• Cea mai mare „serie* de go

luri : 6 ale italianului Paoln Ro
ssi, care în ultimele 3 partide a 
marcat consecutiv aceste puncte 
(cu Brazilia — 3. Polonia — 2 si 
R. F. Germania — 1).
• Primul C.M.- la care califi

carea tn finală s-a făcut în baza 
criteriului loviturilor de la 11 m 
(R. F. Germania — Franța 5—4).
• Ce! mai vîrstnic campion

mondial : 40 de ani și 4 luni,
portarul Dino Zoff, căpitanul e- 
chipet Italiei.
• Cel mal tînăr participant la 

un turneu final : 17 «ni sl 10 de 
zile, nord-irlanderul Norman Whi
teside. 

egală măsură. defensiva la 
poarta lui Zoff si ofensiva la 
poarta cealaltă, a lui Schuma
cher. O notă în plus i se cuvi
ne lui Tardelli, nu doar pentru 
golul înscris. într-un moment 
de răscruce, cît pentru faptul 
că în lipsa lui Antognoni a 

•interpretat, fără reproș. rolul 
acestuia de „centrocampista 
regista1*.

Cel mai frumos moment al 
lungii cariere sportive a lut 
Dino Zoff — cucerirea Cupei 
Mondiale.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

Unul dintre factorii care au 
contribuit însă. într-o mare 
măsură, la victoria reprezenta
tivei italiene a fost, după păre
rea noastră, largul registru 
tactic ne care l-a opus. în cu
noștință de cauză, fotbalului 
practic si solid al echipei R. F. 
Germania. în replică, deci, la 
acest fotbal, italienii au venit

LA RECE...
JUPP DERWALL : „Vreau să o- 

magiez echipa Italiei, care a me
ritat pa deplin victoria. De a- 
ceastă dată formația noastră n-a 
mai avut resurse suficiente pentru 
a învinge un „11“ ca al Italiei, 
puternic fi combativ. Nu trebuie 
uitat că noi am avut de disputat, 
joi seara, o partidă foarte dificilă 
cu francezii, cu prelungiri epui
zante și încheiată cu barajul 
penalty-urilor. Pe de altă parte, 
revenirea de la Sevilla a fost e- 
fectuati in condiții foarte dez
avantajoase, foarte tirzlu, abia 
vineri dimineața. Oricum, Unt 
foarte recunoscător jucătorilor 
pentru că s-au calificai in finală. 
Momeni-ul crucial al jocului de 
duminică a fost primul goi mar
cat de Rossi, prlntr-o manevră 
abilă, care a surprins descoperită 
toată apărarea noastră. In rest, 
ne-am izbit de o apărare italiană 
ermetică și foarte decisă, iar 
contraatacurile adversarilor ne-au 
făcut si suferim mult '.“

AZI ÎNCEP campionatele europene 
DE LUPTE GRECO-ROMANE ALE JUNIORILOR 

8 sportivi români la start
înce-oînd de azi si Dină joi, 

în Pavilionul expozițional nr. 7 
din Leipzig (R. D. Germană) 
se vor desfășura campionatele 
europene de lupte greco-roma- 
ne ale Juniorilor (18—20 ani). 
Ediția din acest an a compe
tiției continentale este aștepta
tă cu mult interes deoarece ea 
constituie un bun prilej de a- 
firmare a viitorilor performeri.

Din tara noastră vor lua azi 
startul juniorii Munică Popa 
(cat. 48 kg. de la Electroputere 
Craiova). Mihai Cișmas (52 kg, 
Dinamo București) Gheorghe

McENROE-WILANDER, MECI DE 6 ORE Șl JUMĂTATE!
ȘT. LOUIS. Partida S.U.A.

— Suedia din cadrul sferturi
lor de finală ale Cupei Davis 
a luat sfîrșit cu victoria echi
pei americane cu 3—2. Ulti
mele două rezultate : Gottfried
— Jarryd 2—6, 2—6, 4—6 și 
McEnroe — Wilander 9—7, 
6—2 15—17, 3—6, 8—6. Partida 
McEnroe — Wilander a durat... 
6 ore și 32 de minute !

PARIS. Scorul final al în- 
tîlnirii dintre Franța și Ceho
slovacia a fost de 3—2. în ul
timul meci francezul Tulasne 
a abandonat la Smid. 

cu un joc Ia fel de practic si 
organizat, dar au avut în plus 
mai multă inspirație și. am 
zice, chiar sl inteligentă, ala- 
dnd variat și alternînd ofen
siva elaborată. în bloc, cu con
traatacurile iuti, perpendicula
re ne poarta adversă. Si a mai 
fost ceva, maniera matură în 
care echipa italiană a știut 
să-si apere avantajul de pe ta
bela de marcaj. Prea era 
proaspătă lecția primită de 
11-le francez, în fata aceleiași 
echipe vest-germane, pentru 
ea Soirea, Collovati, Gentile, 
Tardelli, Conti șl tinărul Ber- 
gomi să cadă în aceeași gre
șeală !

Și astfel „squadra azzurra* 
obține, pe merit, titlul de 
campioană a lumii ; al treilea 

.titlu în palmaresul său.
Și pentru că o finală de 

competiție nu înseamnă decît 
un moment de respiro. înain
te de a se continua o altă ac
tivitate și nicidecum o înceta
re a activității, să ne amin
tim că în grupa a 5-a a Cupei 
Europei România are ca ad
versare Cehoslovacia, Cipru, 
Suedia, dar și pe proaspăt* 
campioană a lumii l

Gheorghe NICOLAESCU

Madrid, 12 iulie

MICROSTATISTICA FINALELOR .
Falslndu-se din nou înregistrările statistice, s-a ajuns la următoarele 

fișe tehnice ale celor două finale privind modul cum au acționat în 
ofensivă cele patru protagoniste, cum s-au încheiat acțiunile lor de 
atac. De asemenea prezentăm șl un bilanț după disputarea semifina
lelor șl finalelor recent încheiatei Cupe Mondiale cu nr. 12.

ITALIA — B. F. GERMANIA. 
Scorul acțiunilor de atac a fost 
net favorabil fotbaliștilor vest- 
germanl : 114—91 (la pauză 54—44), 
situația pe cele 6 „sferturi*', a 
dte 15 minute, fiind următoarea: 
21—17, 13—15 (singura dată avan
taj de partea italienilor), 20—12, 
19—17, 21—16, 20—14. Superiorita
te vest-germană șl la capitolul 
șuturi : 13, 5 pe spațiul porții 
(Fischer, Briegel, B. Fdrster, 
Dremmler și H rubes ch — cite 2, 
Littbarski, Rummenigge și Breit
ner — cîte 1), față de 9, 4 pe 
poartă (Tardeli 3, Conti 2, Oriali, 
Cabrini, Rossl și Altobelll — cite 
1). Și la raportul -cornerelor, a- 
vantaj vest-german : 5—3. Finali
tatea celorlalte acțiuni de atac : 
Italia — 29 pase sau centrări gre
șite, 28 deposedări, 18 faulturi, 4 
poziții de ofsaid : R. F. Germa
nia — 43 pase sau centrări gre
șite, 36 deposedări și 17 faulturi.

POLONIA — FRANȚA. Și în 
acest meci tot învinsa a avut su
perioritate din punct de vedere 
al acțiunilor de atac : 112—84 (la 
pauză 54—46) in favoarea Fran
ței. Situația pe „sferturi" : 18—16, 
16—15, 20—15, 17—16, 21—12, 20—10, 
deci avantaj pe linie in drep
tul francezilor. Totalul șuturilor, 
in această partidă, a fost superior

Savu (57 kg. Dinamo Bucu
rești). Constantin Uță (82 kg, 
C. S. M. Cîmpulung-Muscel), Iu
lian Mavlea (68 kg, C. S. Ș. O- 
limpia Craiova). Ion Gherasim 
(74 kg. Dinamo București). Flo
rin Herfea (82 kg. Farul Con
stanta) si Ion Grigoras (100 kg, 
Dinatmo București). Ei stat în
soțiți de antrenorul Eugen 
Hupcă si de arbitrii internațio
nali Ion Cernea și Vasile 
Toth. La categoriile 90 ” și 
+100 kg federația noastră nu 
prezintă concurenti.

• în zona europeană a Cu
pei Davis în semifinale. au 
fost înregistrate rezultatele : 
grupa „A“: Irlanda — Fin
landa 3—0 ; grupa „B“ : Da
nemarca — Egipt 4—1, Ungaria 
— Israel 4—1.
• în semifinalele „Cupei 

Galea“, pentru juniori. Iugo
slavia — Argentina 4—1.
• Finala turneului de la 

Newport a fost cîștigată de a- 
mericanul Hank Pfister 6—1, 
7—5 cu compatriotul său Mike 
Estep.

El Mandial ’82 aparține tre
cutului, amintirilor dragi. El 
Mundial ’86 este în fața noas
tră șl de acum înainte, timp 
de 4 ani, ne vom referi la 
toate evenimentele pe care le 
oferă : tragerile la sorți ale 
grupelor de calificare, meciu
rile șl, în cele din urmă, tur
neul final din Columbia, care 

'a solicitat organizraea C.M.
Președintele Columbiei, Be- 

lisario Betancour, s-a angajat 
în numele întregii țări, față 
de F.I.F.A., să respecte. întoc
mai obligațiile asumate în le
gătură cu organizarea celei 
de a XIIT-a Cune Mondiale ! 
Deci : BUENOS DIAS, COLOM
BIA I

★
REPUBLICA DE COLOMBIA 

este situată în nord-vestui 
Americli de Sud, între 12°41’ 
lat. N — 40°30’ lat. S șl 
67*—79* long. V • Llmîte : 
Marea Caraibilor, Venezuela, 
Brazilia, Peru, Ecuador și Oc. 
Pacific. • Suprafața : 1 138 914 
km1 și o populație de peste 
24 milioane de locuitori Q Ca
pitala : Bogota, district spe
cial, cu 2 825 400 locuitori • 
Țara are 22 de departamente, 
între care Antioquia, Atlantic 
co, Bolivar, Boyaca, Cauca, 
Cesar, Clioco, Cordoba, Gua- 
jira. Huila, Norte, Valle del 
Cauca • Orașe principale: Me
dellin (1 269 910), Call (1 077 000), 
Barranquilla (791 000), Bucara- 
roanga (364 200), Cartagena 
(362 000), Manizales (318 600). 
9 Republică prezidențială, po
trivit Constituției din 4.8.1886.

La C.M. de fotbal Columbia 
a ajuns doar o singură dată 
într-un turneu final, în 1962, 
în Chile, la Arica 1—2 (1—0) 
cu Uruguay, 4—4 (1—3) cu
U.R.S.S. șl 0—5 (0—2) cu Iugo
slavia. La recenta ediție a Cu

celui din finala mare: 36 față de 
22. Franța a expediat 21 de șu
turi, 10 pe poartă (Bellon e 5, 
Țigana 4, Girard 3, Larios, Sol- 
ler, Amoros, Couriol — cite 2, 
Tresor 1), în timp ce Polonia a 
avut la activ doar 15 șuturi, 11 pe 
spațiul porții (Kupcewlcz și Bo- 
nlek — cîte 4, Szarmach, Bun col. 
Lato — cîte 2, Majewski 1). Scor 
favorabil Poloniei la raportul 
cornerelor : 9—7. „Radiografia"
celorlalte acțiuni : Franța — 39 
pase și centrări greșite, 32 depo
sedări, 13 faulturi ; Polonia — 
28 pase și centrări greșite, 22 de
posedări, 8 faulturi și 2 poziții de 
ofsaid.

Clasamentul acțiunilor de atac 
după disputarea semifinalelor și 
finalelor (nu au intrat în calcul 
cele înregistrate în prelungirile 
meciului Franța — R.F. Germa
nia) : 1. R, F. Germania 221, 2. 
Franța 216, 3. Italia 183, 4. Polo
nia 178 ; ...al șuturilor: 1. Franța 
38, 2. R. F. Germania 29, 3—4. 
Italia și Polonia — cîte 22 ; ...al 
cornerelor : L B. F. Germania 
17, 2. Franța. 16, 3. Polonia 10, 4. 
Italia 3 ; ...al jucătorilor care au 
șutat: 1. Kupcewicz 8, 2—3. Platini 
(doar un meci) și Dremmler — 
cdte 6, 4—6. Bellone (un singur 
meci), Rossi și Briegel — cîte 5.

TURUL FRANȚEI
NANTES 11. Etapa a 9-a a Tu

rului Franței, desfășurată luni, a 
cuprins două semi-etape. Dimi
neața a avut loc proba contracro- 
nometru pe echipe (LorLent —
Plumelec, 69 km) \ cîștigată de 
formația olandeză „Raleigh" în
lh 29:38 (medie orară 46,186 km). 
La 1:10 a sosit echipa franceză 
„Renault Gitane* (cu Bernard Hi
nault). După-amiază s-a disputat 
a doua semi-etapă, Plumelec — 
Nantes (138,5 km), al cărei ani-* 
matori au fost francezul Jean 
Rene Bernaudeau și belgianul 
Alfons de Wolf. Plutonul, animat 
de Bernard Hinault, a respins în-

TELEX J TELEX > ÎELEX • TELEX O TELEX
ATLETISM • La Roverato, e- 

chipa feminină a Italiei a pier
dut cu 73—92 p meciul cu Cana
da, Debbie Brill (Q a sărit 1,93 
m la înălțime.

AUTOMOBILISM 9 Echipajul un
gur Ferjancz—Tandari (Renault 5 
Turbo) a cîștlgat raliul Ceho
slovaciei, la Mlada Boleslav, con- 
tînd pentru C.E.

FOTBAL • Cupa de vară ; 
Widzew Lodz (Polonia) — F. C. 
Liege (Belgia) 3—1 (1—1), Bohe
mians Praga — Gwardia Varșo
via 1—0 (0—0) • Campionatul
Suediei, etapa a 11-a : IFK G6- 
teborg a învins cu 4—1 pe Kal
mar șl a trecut în fruntea clasa
mentului cu 14 p. Pe locuile ur
mătoare : Malmoe FF 14 p, NQr- 
kdping 13 p, Hamstad 13 p.

MOTO CROS • Marele premiu 
al R.F.G., la Laudus-Eschbach, a 
fost cîștigat de belgianul de 11 
ani, Eric GebSrs la clasa 125 cmc 
și conduce în clasamentul gene
ral cu 191 p (2. Maddi — Italia 
157 p).

pei Mondiale, Columbia a fă
cut parte din grupa 2, sud-a- 
mericană, a preliminariilor / 
1—1 și 0—2 cu Peru, 2—3 și 
1—1 cu Uruguay.

De-a lungul anilor, Colum
bia a organizat, în condiții 
foarte bune, Olimpiada femi
nină de șah în 1974, la Medellin 
(România s-a clasat atunci pe 
locul secund, la egalitate cu 
campioana, echipa U.R.S.S.). 
campionatele mondiale de na- 
tație în 1975, la Caii (echipa 
de polo a țării noastre și-a 
cîștlgat acolo dreptul de a 
juca la J.O. de la Montreal), 
tradiționalul turneu de tenis 
de la Barranquilla (printre în
vingători s-a aflat și Iile Năs- 
tase), etc. De aceea se poate 
conta că la 16 decembrie a.c., 
la Ztfrlch, Comitetul executiv 
F.I.F.A. va confirma dreptul 
Columbiei de a fi gazda Mun- 
dialulul *80 1

campioană mondiala în 1954 (3—2 cu 
Ungaria, la Berna) și în 1974 (2—1 
cu Olanda, la Munchen), a mai fost 
finalistă în 1966 cu Anglia, la Lon
dra) și a jucat de 2 ori în finala 
mică, în 1956 (3—6 cu Franța, la
Stockholm) și în 1970 (1-0 cu Uru
guay, la Ciudad de Mexico). Cam
pioană a Europei în 1972 (3-0 cu 
U.R.S.S., la Bruxelles) și în 1980 
(2-1 cu Belgia, la Roma) și finalistă 
In 1976 (2—2 cu Cehoslovacia, a pier
dut însâ cu 3—5 barajul penaIty-urilor, 
la Belgrad).

Antrenor Jupp Derwall. Lotul de 22: 
Karl-Heinx Rummenigge — căpitanul 
echipei (născut la 25.9.1955, Bayern 
Munchen), Thomas Allofs (17.11. 1959. 
Fortuna Dusseldorf), Paul Breitner 
(5.9.1951, Bayern), Hans-Peter Briegel 
11.10.1955, F. C. Kaiserslautern), 
Wolfgang Dremmler (12.7.1954, Ba
yern), Stephan Engels (6.9.1960, F.C. 
K6ln), Klaus Fischer (27.12.1949, F.C. 
Koln), Bernd Forster (2.5.1956. Vfb 
Stuttgart), Karl-Heinz Forster (27.7. 
1956, Vfb Stuttgart), Bernd Franke 
(12.6.1946, Eintracht Braunschweig). 
Wilfried Hannes (17.5.1957, Borussia 
Monchengladbach), Holger Hierony
mus (22.2.1959, Hamburger SV), Horst 
Hrubesch (17.4.1951, Hamburger SV). 
Eike Immel (27.11.1960, Borussia Dort
mund), Manfred Kaltz (6.1.1953, Ham
burger SV), Pierre Littbarski (16.4.1960, 
F.C. Kdln), Feliz Magath (26.7.1953, 
Hamburger SV), Lothar Matthaus 
(21.3.1961', Borussia Monchenglad- 
bach), Hans MOIIer (27.7.1957, Vfb 
Stuttgart), Uwe Reinders (19.1.1955. 
Werder Bremen), Harald Schumacher 
(6.3.1954, F.C Koln), Ulrich Stielike 
(15.11.1954, Real Madrid).

al
să tentativele lor de evadare. La 
km. 100 elvețianul Stephan Mutter 
a reușit să se desprindă, sosind 
cu un avans de 58 sec. asupra 
plutonului. Clasamentul etapei : 
Mutter 3h 07:32 (cu bonificație 
3h 07:02), Villemiane (Franța) 
3h 08:30 (3h 08:10), Jean Raas (O- 
landa) 3h 08:21, Planckaert (Bel
gia) 3h 08:35, și restul plutonului, 
cu toți favorlții în același timp, 
în clasamentul general individual 
continuă să conducă australianul 
Phil Anderson, urmat la 28 de 
sec. de Bernard Hinault, la 48 de 
sec. de olandezul Gerrie Knete- 
mann etc.

POLO • Etapa a 6-a în trofeul 
dotat cu j,Cupa TungsramLa 
Budapesta : Ungaria — Spania 
11—11, Italia — Olanda 6—6, R.F.G,
— S.U.A. 5—5. Conduce Olanda cu 
9 p, urmată de U.R.S.S. cu 7 o. 
Ungaria șl Spania cu cîte 7 p.

TER • La Bydgoszcz, echipa 
R. D. Germane (Wolfram, Heil- 
fort, Rettkowski, Martini) a în
registrat un nou record mondial 
la pușcă 3x40 f cu 4 667 p

ȘAH • Memorialul Aleksandr 
Kotov, la Kislovodsk, a fost cîștl
gat de Vorotnikov (U.R.S.S.) cu 
8 p din 11. Emil Ungureanu lo
cul 8 CU 4,5 p.

VOLEI • Meci feminin la Tbi
lisi, U.R.S.S. — Japonia 1—3 
(11, 11, —11, 8) • Echipa de juni
oare a U.R.S.S. a cîștigat turneul 
de la Jaszbereny (România pe 
locul 8). Ultimele rezultate : 
U.R.S.S. — Polonia 3—0, Franța
— Ungaria 3—1, Olanda — Româ
nia 3—1.
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