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Azi jl mime, la București și Poiana Brașov

CONCURSUL REPUBLICAN PE GRUPE 
DE PROBE LA ATLETISM

Recordmanul nafional la sări
tura in lungime, Gheorghe 

Cojocaru

Sul» puternicul stimulent âî „bACÎADEÎ“

LA BALAN, ALĂTURI DE FOTBAL, 
ÎNFLORESC Șl ALTE SPORTURI

Astăzi șl mîine, la București 
și Poiana Brașov, sînt progra
mate întrecerile unei atractive 
competiții atletice : etapa a 
treia a concursului republican 
pe grupe de probe pentru se
niori, tineret, juniori I și II. 
La București, pe stadionul >.23 
August", se vor Întrece aler
gătorii (in fiecare zi de la ora 
16,30), iar la Poiana Brașov 
(mărfi de la orele 9 și 16, 
miercuri de la ora 10) vor 
concura săritorii și aruncătorii.

Dincolo de interesul obișnuit 
al unui concurs de acest gen. 
ca și de obiectivele urmărite 

prin fiecare etapă — stimula
rea activității specializate a an
trenorilor, asigurarea întîlniri- 
lor repetate ale celor mai buni 
ailețl dintr-o probă, stabilirea 
de clasamente pe probe care 
să reflecte activitatea cluburi
lor și județelor — această a 
treia etapă poate fi considerată 
o veritabilă „avanpremieră spe
cializată" a campionatelor na
ționale. programate la sfîrșitul 
săptămînii viitoare. Mai multe 
probe promit dueluri interesan
te și performanțe de valoare. 
Le așteptăm I

Privit de pe colinele sud-ves- 
tice peste care șerpuie pangli
ca negru-sclipitoare a șoselei 
dintre Gheorgheni, pudrată de 
praful piritelor cuprifere scă
pat din autobasculantele trans
portoare, orașul Bălan pare 
un vîrf de săgeată înfipt în 
coastele Hășmașului. înfipt 
adine, scormonitor chiar, la 
doi pași de obîrșia Oltului. 
O mică așezare montană in 
care rusticul se înfrățește cu 
urbanisticul, tradiționalul cu 
modernul, în care cetățeanul 
poate fi in același timp cul
tivator de livezi, păstor și 
miner. Dar substanța exis
tenței locuitorilor este mine
ritul. Acolo, aproape totul 
stă sub îndemnul. „Minerul". 
Firește și sportul. Sportul, ani
mat de marea competiție „DA- 
CIADA", cea care adună la star
tul întrecerilor de tot felul pe 
cei mici și pe cei mari, pe ti
neri dar și pe vîrstnici, după 
cum vom vedea în cele ce ur
mează... Și principalul merit al 
importantei competiții naționa
le răniîne acela că, alături de 
fotbal, stimulează și alte disci
pline.

De ani de zile firma sporti
vă a orașului este ținută de 
echipa de fotbal, în jurul că
reia se adună nemărginita pa

siune a minerilor. „Fotbalul 
este, ca și In alte părți, cel 
mai căutat. Șl ca practic*  
sportivă, și ca spectacol", ne 
spunea sec rotarul adjunct cu 
probleme de propagandă al 
Comitetului orășenesc P.C.R., 
Miklos Lengyel, care este șl 
președinte al C.O.E.F.S. Bă
lan. „Ca împătimit al spor
tului în general, m-am stră
duit să ajut cu concursul 
unor mari pasionați cum 
sînt : I. Kercso (șah), M.
Ferencz (lupte), A. Len (delta
plan), V. Mureșan (alpinism) 
— toți harnici mineri, prof. L 
Hada (schi) ete. Ca urmare, 
avem acum secții care s-au fă
cut remarcate în competițiile 
județene și chiar naționale. 
Mai ales cea de schi (unde am 
obținut un titlu Ia copii, prin 
Claudia Postolache), alpinism, 
handbal și lupte greco-roma
ne"...

Aurelian BREBEANU
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Dc miercuri, un nou start

in sportul celor 5 probe
După întrecerile campionatelor balcanice de natafie

SUCCESE CARE TREBUIE CONFIRMATE ÎN
La recent încheiatele întreceri ale Balcaniadei de notație, echipa de polo și spe

cialiștii în sărituri s-au aflat în prim-planul competițiilor, obținînd frumoase succese. Pe 
marginea evoluțiilor reprezentanților noștri la cela două sporturi comentariile continuă.

MARILE COMPETIȚII
Încep campionatele

Tînăra echipă națională de polo pe calea
spre performanțe

Pentru a cincea oară — din 
tot atîtea participări | — echi
pa națională de polo a Româ
niei a urcat, în acest an, pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere într-un 
turneu internațional. Acest ul
tim prilej a fost oferit de în
trecerile ediției a 14-a a Bal
caniadei, de fapt primul turneu 
oficial al anului, ceea ce, în 
mod evident, ridică importanța 
performanței. Este adevărat că 
unele selecționate oaspete au 
venit la București cu loturi 
întinerite cum a fost cazul 
celor ale Greciei (fosta deți
nătoare a titlului balcanic) și 
Iugoslaviei. Dar tot atît de real 
este faptul că și România a 
prezentat o formație nu tînă- 
ră, ci foarte tînără, din care 
au făcut parte chiar și doi ju
niori — Vlad Hagiu și Cătălin 
Moiceanu alături de jucători a 
căror vîrstă oscilează între 20 
și 22 de ani — Dorin Costrăș, 
Doru Ciobăniuc, Șerban Po
pescu, Gheorghe Ilie, Cornel 
Gordan și Mihai Simion. Ceva 
mai maturi sînt Liviu Garo- 
feanu și Ivan Fejer, iar sin
gurii rămași din generația mai 
vîrstnică (fără a depăși, însă, 
27 de ani) sînt Adrian Scher- 
van, Livîu Răducanu și Doru 
Spînu.

1 Explicația suceselor din a-

tot mai înalte
cest an (sperăm șl a celor vii
toare) o constituie îndrăzneala 
forului de specialitate și a an
trenorilor lotului (luliu Capșa 
și Cornel Rusa, a căror activi
tate a fost coordonată de an
trenorul federal Anatol Grin- 
țescu) manifestată încă de anul 
trecut, cfnd s-a trecut la ra-

Dumitru STĂNCULESCU

Luiza 
executind 
săriturile 
i-au adus 
campioană

nică

Nicolaescu 
una din 

care 
titlul de 

balca-
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„Ștafeta generațiilor" 

ascensiunea valorică
Analizînd modul cum au e- 

voluat reprezentanții noștri la 
sărituri, un lucru iese cu preg
nanță în evidență : . existența 
unui decalaj valoric între fete 
și băieți, balanța înclinînd net 
in favoarea celor dinții. Avem 
în vedere nu numai rezultatele 
înregistrata la Balcaniadă : 2
locuri întll (Luiza Nicolaescu, 
Ruxandra Hociotă) ți 2 secunde 
(Ileana Plrjol șl Cristina Ti
mar), față de numai pozițiile 
2-4 ocupate de băieți, dar și 
cele consemnate în competițiile 
precedente (Universiadă, Bal
caniadă *81  ș.a.), ceea ce ae

MARIN DOBRE - MARIAN GHEORGHE, 
CAMPIONI DE DIRT-TRACK LA PERECHI

Ajuns la a 5-a etapa, cam
pionatul național de dirt-track 
pe perechi și-a derulat dumi
nică ultimele secvențe pe 
pista Stadionului municipal 
din Brăila, la întreceri asis- 
tînd aproape 10 000 de spec
tatori.

Avînd o comportare valo
roasă și constantă, cuplul me- 
talurgiștilor bucureșteni Ma
rin Dobre — Marian Gheorghe 
(antrenor — maestrul sportului 
Cornel Voiculeșcu) a acumu
lat etapă de etapă puncte pre
țioase devenind de fapt cam
pion virtual. Accidentat la un 
antrenament efectuat în cursul 
săptămînii trecute, tlnărul Ma
rian Gheorghe nu a putut să 
se prezinte la Brăila și Marin 
Dobre a fost nevoit să evolue
ze cu rezerva Gh. Sora, cu 
toate acestea bucureștenii au 
cucerit mult rîvnitul titlu.

Etapa finală a avut ca prin
cipali animatori pe tinerii mo- 
tocicliști de la clubul Steaua. 
Daniel Stoica și Sarchiz Hala- 
gian, care s-au situat înaintea 
unor tandemuri mult mai ex

perimentate : 1. D. Stoica — 
S. Halagian (Steaua) 22 p, 2. 
G. Scarlet (Steaua) — Gh. Șo- 
fran (C.S. Brăila) 21 p, 3. I. 
Pavel — Al. PI» (Voința Sibiu) 
20 p, 4. M. Șoaitâ — N. Pu- 
raveț (I.P.A. Sibiu) 18 p, 5. 
M. Dobre — Gh. Sora (Metalul 
Buc.) 17 p, 8. E. Botezatu — S. 
Postolache (C.S. Brăila) 18 p, 
7. A. Hack (I.P.A. Sibiu) — 
L. Popovicl (Voința Sibiu) 9 p,

CLASAMENTUL GENERAL 
FINAL : 1. Dobre — M. Gheor
ghe (Metalul Buc.) 121 p, 2. D. 
Stoica — S. Halagian (Steaua) 
110 p, 3. E. Botezatu — S. 
Postolache (C.S. Brăila) 99 p, 
4. I. Pavel — Al. Pîs (Voința 
Sibiu) 95 p, 5. M. Șoaită — N. 
Puraveț (I.P.A. 'Sibiu) 87 p, 6. 
G. Scarlet (Steaua) — Gh. Șo- 
fran (C.S. Brăila) 85 p, 7. A. 
Hack — N. Rlureanu (I.P.A. 
Sibiu) 48 p.

In deschidere, s-a desfășurat 
etapa a 5-a a „Cupei speran
țelor" ctștigată de Boris Lazăr 
(C.S. Brăila) cu 8 p. (N. COS- 
TIN — coresp.).

poate asigura

a săritorilor
determină să credem că, 
fondul descoperirii unor 
mente cu certe perspective, sa 
lucrează mai mult și mai am
bițios la nivelul fetelor, do
rința de afirmare fiind mai
evidentă.

Fetele ne-au oferit o verita-

L Vte *

NAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN

„ștafetă a generațiilor", 
care poate asigura perspectiva 
continuării cu bune rezultate a 
activității. In frunte se află

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)

La puțin timp după desfă
șurarea campionatelor interna
ționale ale României, iată că 
pentatloniștii noștri fruntași sa 
află în fața unui nou și im
portant examen competițional: 
campionatele naționale pe anul 
1982, întrecere cu caracter in
tern dar în egală măsură di
ficilă, menită să desemneze 
cele mal bune echipe și pe cei 
mai buni sportivi pe anul în 
curs.

După „încălzirea" de acum 
două săptămini, este de aștep
tat ca pentatloniștii noștri să 
evolueze cu mai multă convin
gere, cu mai multă dîrzenie, cu 
mai multă voință de a obține 
cele mai bune rezultate, de a 
valorifica pe deplin pregătirea 
efectuată. Cum este și firesc, 
de data aceasta, competiția este 
deschisă unui mai mare număr 
de sportivi români și va con
stitui o mai concludentă probă 
a nivelului valoric la care se 
prezintă pentatlonul modern 
din țara noastră. Deci, un mo
tiv in plus de a aștepta cu 
interes acest nou start — care 
se va da miercuri la Bucu
rești — al unei importante 
competiții de pentatlon modern.

Pentru creșterea potențialului sportiv al fiecărui județ

NU NUMAI SPORTUL LUPTELOR POATE FI PORT DRAPELUL
SUCEVEAN PE ARENELE OLIMPICE!

O concluzie și o chemare...
Din multe puncte de vede

re, Ștefan Rusu a devenit un 
fed de simbol al potențialului 
Sucevei sportive. In primul 
rlnd, pentru că multele meda
lii de aur europene, mondia
le și cea olimpică de la Mos
cova, cucerite de acest sportiv 
exemplar, au arătat opiniei pu
blice și sucevenilor înșiși că 
Țara de Sus a Moldovei poate 
juca — lucrurile nefiind exa
gerate — un rol în sportul 
internațional. Așa stind lu
crurile, de cîțiva ani încoa
ce, forurile locale au pus și 
mai mult accentul pe dezveri- 
tarea sportului luptelor, care 
a devenit disciplină olimpi
că prioritară cu deplină aco
perire în noi rezultate de va
loare realizate de suceveni 
pe plan internațional. Ilie Ma
tei (medalie de aur la Uai- 
versiadă) este ultimul cam
pion de valoare pornit... în 
lume dintr-un sat (Rișca) de 
pe malul apei Moldovei, anul 
acesta ureînd pină pe treapta 
a treia a podiumului campio
natelor europene. Alături de 
el, alți 3 component! ai lotu

RADIOGRAFIA „LA ZI*  A PERFORMANȚEI SUCEVENE
Sporturi prioritare de nivel olimpic : luptele greco-romane 

(10 antrenori) ; de nivel internațional : sanie (un antrenor), 
schi (6 antrenori) ; de nivel național : fotbal, hochei (6 an
trenori), atletism 8 (antrenori).

Sportivi legitimați : 9985 ; sportivi participant în campio
natele republicane : 1655 ; sportivi selecționați în loturile 
olimpice și naționale : 10.

lui olimpic de Itapte greco- 
romane suceveni, printre care 
Clim Filipov (incă junior !), 
mențin ridicată ștacheta cali
tății într-un sport în care_ju- 
dețul Suceava a pășit în lu
mea sportivă contemporană. 
Țara de Sus a Moldovei, o re
giune care pină acum 10 ani 
se mîndrea cu cel mult re
zultatele obținute în domeniul 
sportului de masă, arată tu
turor. cu mîndrie, o medalie 
olimpică de aur la lupte greco- 
romane, prin Ștefan Rușu, și 
alta, de bronz, consecință a 
unei contribuții la rezultatul 
echipei de călărie, tot la ul

tima ediție a Jocurilor Olim
pice.

Unii ar putea fi înclinați să 
creadă că afirmarea pe sal
telele de concurs a suceveni
lor s-ar datora nativelor ca
lități de agilitate, rezistență 
forță, inteligență ale copiilor 
dintre obcinele Bucovinei. 8 
un adevăr și acesta. Dar in
complet. Pentru că trebui» 
adăugate alte două, cel pu
țin la fel de importante : 
eforturile și pasiunea rar în- 
tîlnite la alți specialiști de
monstrate zi de zi de doi an-

Radu TIMOFTF
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RUGBYȘTII, IN VACANJA, 
CU GlNDUL LA NOUL SEZON

bogată activitate TREI NOI RECORDURI ÎN FINALA CON(

Vacanta e vacantă, dar inte
resul iubitorilor sportului cu 
balonul oval- este același fată 
de sportul preferat, indiferent 
de... anotimp. Ce fac între 
timp echipele fruntașe ?

• STEAUA VA ABORDA 
NOUL CAMPIONAT CU UN 
NOU ANTRENOR. Fosta — 
multiplă — campioană își reia 
In curînd pregătirile în vede
rea sezonului de toamnă (cam
pionatul începe la 21 august), 
sub conducerea unui nou antre
nor. Theodor Rădulescu. Cu
noscutul tehnician va fi se
condat de Radu Durbac. An
trenorul principal de oină a- 
cum al militarilor. Adrian Ma- 
teescu, va lucra în cadrul cen
trului de iuniori al puternicu
lui club bucureștean. acolo un
de mai activează, de cîtva 
timp, alături de Ion Danciu și 
Gheorghe Piștalu, un alt fost 
international al Stelei. Alexan
dru Achim.
• ECHIPA CAMPIOANA — 

DINAMO — RECUPEREAZĂ. 
După o scurtă vacantă .mari
nă" — rugbvștii dinamoviști 
vor pregăti sezonul viitor în 
stațiunea montană Cheia. In 
perspectivă, o vacantă activă 
(26 iulie — 6 august) la care 
va lua parte întreg lotul cam
pionilor.

• IEȘENII SE GRĂBESC... 
Rugbyul din „dulcele tîrg“ ser
bează în această toamnă 30 de 
ani de activitate. Iar echina- 
fanioană Politehnica (grăbită)» 
și-a reluat pregătirile du
minică. jucătorii moldoveni — 
reîntors! de curînd de la mare 
— deplasîndu-se la Vatra Bor
nei. Conducerea tehnică a for
mației este asigurată de un o- 
riginal... triumvirat, format din

COMCUUIIE SPORTIVE Șl APLICATIV-MIIITAIIE 
DE VARĂ DIN CADRUL „DACIAD£I“

Duminică dimineața, pe Stadio
nul Municipal din Brăila a avut 
loc deschiderea festivă a Con
cursurilor sportive și aplicativ-mi- 
litare de vară din cadrul marii 
competiții sportive naționale „Da- 
ciada“. Un numeros public a asis
tat la interesante reprize de gim
nastică de ansamblu, oferite de 
elevii Liceului industrial Progre
sul și de militari, la demonstrații 
de box, lupte și judo. Corul de 
c-opii și corul militarilor și gărzi
lor patriotice au interpretat un

PENTRU CREȘTEREA POIENJIALULUl SPORTIV
(Urmare din pag. a l-a)

trenori de lupte, Virgil Ghe- 
rasim (C.S.M. „Metalul" Ră
dăuți, fostul antrenor al lui 
Șt. Ruisu) și Constantin Topjr- 
jan (C.S.M. Suceava, actualul 
antrenor al lui Iile Matei), 
precum și o foarte bună or
ganizare a muncii celor doar 
10 antrenori care activează în 
sportul luptelor în județul Su
ceava. Dacă la Rădăuți înoa- 
drarea cu specialiști și repar
tiția lor pe domeniul selec
ției. aii depistării, al inițierii 
și al desăvîrșirii viitorilor 
campioni este mulțumitoare,

ȘAPTE ANTRENORI LA LUPTA!
Ineditul reuniunii de duminică 

l-a constituit „Premiul Lacul Ro
șu* 4, desfășurat în două hituri. In 
primul hit Juvenil a dispus la 
luptă de Riverana, iar în al doi
lea aceiași cai s-au aflat la sosi
re, Riverana Iuîndu-și revanșa. 
Altăuri de Riverana, din formația 
FI. Pașcă, au mai terminat victo
rioși Orlando și Hot, iar antreno
rii M. Ștefănescu și M. Dumitru 
au obținut cîte două succese.

A fost o zi foarte călduroasă, 
dar aceasta nu justifică starea de 
apatie a unor conducători, care 
și-au continuat somnul... în cursă! 
Socotim că arbitrii ar trebui să 
le aplice leacul pentru această 
„maladie44, leac foarte simplu și 
la Indemînă, respectiv trecerea 
la „odihnă" pentru mal multe 
reuniuni a acestor conducători în 
vederea... refacerii !

Tn încheiere vom semnala lupta 
pasionantă din fruntea clasamen
tului victoriilor pe formații, șapte 
antrenori candidînd la primul loc. 
Conduce S. Ionescu (23). urmat 
de N. Gheorghe, M. Ștefănescu 
și Gh. Tănase (cîte 27), FI. Pașcă, 
Tr. Marinescu și I. Oană (cîte 25) 
etc.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Relativa (I. Oană) 1:41,0, 2. 
Persoana. Simplu 16, ordinea 8. 
Cursa a Il-a : 1. Stația (M. Du
mitru) 1:33,3. 2. Aida. Simplu 4, 

foști rugbyști ai lașului, actual
mente doctori ingineri : Gheor
ghe Drobotă, Sandu Ville-Go- 
run și Mircea Huțanu ! Pentru 
pregătirea fizică s-a apelat la 
tînărul profesor de educație 
fizică Emanoil Mihai, pînă mai 
ieri component al Politehnicii. 
Fostul antrenor al divizionarei 
„A". prof. Emil Crișan, se în
toarce la munca în care s-a 
consacrat — activitatea cu ju
niorii.

• ȘI DIN GREȘELI SE IN-
VAȚA ! In cazul Vulcanului, 
lanțul slăbiciunilor a dus la 
retrogradarea echipei în ,.B“. 
Iată însă că. la puțin timp 
dună acest eveniment puțin 
plăcut. secția metalurgiștilor 
bucuresteni a trecut la un am
plu proces de reorganizare, 
după cum sîntem informați de 
cunoscutul cavaler al fluieru
lui Paul Soare. De ce de aces
ta ? Simplu : P. Soare s-a 
transferat cu serviciul la între
prinderea care tutelează gru
parea sportivă Vulcan. Printre 
alte măsuri anunțate reținem 
încredințarea conducerii teh
nice a echipei unui cuplu de 
foști iucători de remarcabilă 
tinută rugbystică : Mircea
Leonte — Gheorghe Dragomi- 
rescu. Acesta din urmă stîr- 
nește o întrebare : cine îi va 
urma ne Gh. Dragomirescu la 
..cîrma" Universității din Ti
mișoara ? (Se pare că Petre 
Florescu). Dar la Știința Petro
șani. cine îl va înlocui pe 
Gheorghe Băltăretu, despre 
care aflăm că a plecat la Bîr- 
lad ?

• PERIOADA DE TRANS
FERĂRI, problemă caire-și aș
teaptă grabnic o rezolvare .— 
reamintim — se încheie la 25 
iulie.

bogat program de cîntece patrio
tice, după care a urmat ultima 
etapă din campionatul național 
de dirt-track.*

Pe stadionul de atletism, la ba
za sportivă Pescărușul șl la Sala 
sporturilor s-au disputat apoi 
primele întreceri. Concursurile se 
vor desfășura pînă duminică, la 
atletism, gimnastică la aparate, 
jocuri sportive (baschet, handbal 
și volei), înot, judo și probe cu 
specific militar.

nu același lucru se poate afir
ma despre secțiile de la C.S.M.' 
Suceava și C.S.S. Suceava, în 
cadrul cărora lucrează doar 
doi specialiști ! Rezultatele 
bune obținute de ultimele două 
secții pretind mai multă aten
ție, mai mult sprijin din par
tea tuturor factorilor de re
sort, județene, ca și centra
le : municipiul Suceava ai 
da astfel sportului româ
nesc, cu siguranță, mai mulți 
și mai buni luptători de 
greco-romane !

în momentul de față spor
tul sucevean se află în plin 
avînit. Anul 1981 și sezonul 
care este în curs din 1982 pro-

ordinea închisă, event 19. Cursa 
a lll-a: 1. Suporter (I. Georgescu) 
1:28,1. 2. Adorata. Simplu 4, or
dinea 14, event 109, triplu cîști- 
gător 1.369. Cursa a IV-a : 1. Or
lando (FI. Pașcă) 1:28,0, 2. Onix, 
3. Cochet. Simplu 10, ordinea 22, 
event 37, ordinea triplă 147. Cursa 
a V-a : 1. Hipolit (M. Dumitru) 
1:28,7, 2. Grăbit. Simplu 6. ordi
nea 57, event 246, triplu cîștigător 
închis. Cursa a Vl-a : 1. Juvenil 
(C. Radu) 1:26,7, 2. Riverana, 3. 
Herlea. Simplu 3, ordinea 30, e- 
vent închis, ordinea triplă 521. 
Cursa a Vil-a : 1. Solstițiu (I. 
Crăciun) 1:28,9. 2. Semenic. Sim
plu 2,40, ordinea 20, event 16, tri
plu cîștigător 2.778. Cursa a 
VIII-a : 1. Hot (V. Moise) 1:30,3, 
2. Rural, 3. Onagra. Simplu 4, or
dinea 9, event 10, ordinea triplă 
96. Cursa a IX-a : 1. Riverana
(V. Moise) 1:28,3, 2. Juvenit, 3. 
Abil. Simplu 3, ordinea 2, event 
8. triplu cîștigător 92, ordinea tri
plă 27. Cursa a X-a : 1. Intim (V. 
Gheorghe) 1:47,5, 2. Galița. Sim-- 
plu 3, ordinea 12, event 17. Pa
riul austriac s-a închis la suma 
de 21.037 lei.

Constantin DUMITRIU

LA CICLISM
O Strada Maior Coravu a găz

duit duminică etapa a Il-a a 
„Cupei București" la ciclism. Au 
fost alergări interesante, dinami
ce, care au plăcut mult numero
șilor spectatori aflațl pe traseu. 
De remarcat prezența la startul 
categoriei începători a 46 de ru
tieri. Iată clștigătorii : seniori — 
C. Paraschlv (Dinamo) ; juniori 
mari — C. Ciulei (Steaua) ; ju
niori mici — V. Riusu (Stirom) ; 
începători — D. Ivan (C.S.Ș. 1).

• Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat, la Zărnești, „Cupa orașe
lor", etapa a Vl-a. tn prima zi 
s-a alergat pe 86 km, Iar In ziua 
a doua pe 74 km, pe trasee mon
tane, cuprinzînd printre altele 
Fundata, Pîriul Reoe, Poiana Bra
șov etc. Clasament prima zi : 1. 
V. Mltrache (București) 2h 3S :40, 
2. o. Mitran (Voința București) 
2h 38:13 ; 3. M. Aldulea (Brașov) 
2h 40:02. Ziua a n-a : 1. I. Sch
neider (Arad) Mi 01:37 ; 2. L. 
Cristian (Brașov). 3. Gh. Klein- 
peter (Arad) — in același timp 
cu învingătorul. După 6 etape 
conduc în clasament O. Mitran 
(Voința București), iar la echipe 
Voința București. (C. GRUIA — 
coresp.).

ACTUALITĂȚI
a

• Cîțiva tienismani români, în
soțiți de antrenorul emerit Aurel 
Segărceanu, au efectuat, de cu
rînd, turnee în mai multe locali
tăți din Italia. O bună compor
tare au avut Alice Dănilă și Emil 
Hnat. La Brescia, Hnat a ajuns 
în semifinale, unde a fost între
cut de italianul Paris cu 3—6, 6—1, 
6—2 (în tururile anterioare Hnat 
dispusese cu 6—2, 6—3 de Botta, 
cu 6—2, 4—6, 8—1 de Rossi și cu 
6—2, 6—2 de Beșteli — toți din 
Italia). în proba de dublu juniori, 
Hnat — Ciucă au ajuns, de ase
menea, în semifinale, fiind între- 
cuți cu 7—5, 5—7, 7—5 de italie
nii Paris—Vanttni. La Verona 
Alice Dănilă a ajuns în finala 
probei de simplu, pierzînd cu 1—6, 
1—6 la italianca Alessandra Rai- 
teri (în tururile anterioare Dănilă 
dispusese cu 6—2, 6—2 de Lia 
Vozza, cu 5—7, 6—2, 6—3 de Lu
cia Valentino, cu 6—3, 7—6 de 
jucătoarea vest-germană Christine 
Hein și cu 6—7, 6—4, 6—3 de ita
lianca Frederica Nocenti). La a- 
celași turneu, Hnat a ajuns în se
mifinale, fiind întrecut cu 6—4, 
6—2 de Ercoli (Italia). Pînă în 
semifinale, Hnat i-a întrecut, 
succesiv, pe Ambrosi cu 6—2, 6—4, 
pe Botta cu 7—5, 2—6. 6—3, pe 
Devide cu 6—4, 7—5 și pe Van ti
ni cu 6—4, 3—6, 7—5 — toți din 
Italia. Făcînd din nou pereche cu 
Ciucă, Hnat ajunge în finala de 
dublu, care a fost cîștigată cu 
6—3, 6—4 de italienii Vantini— 
Zampierl. La turneul de la Bres
cia, H-pana Trocan a fost între-

Âl FIECĂRUI JUDEȚ
bează alte valențe pe cit 
de neașteptate, pe atit de sem
nificative. Dacă, de pildă, a- 
pare drept firească dubla vic- 

• torie a unei junioare mici (Li
liana Ichim) într-o disciplină 
prioritară (schiul), la catego
ria sa de vîrstă dar și la se
nioare (I), mai puțin obiș
nuită pare apariția pe prima 
scenă a Diviziei „A“ de po
pice (sport pe care sportivii 
români îl domină pe plan 
mondial) a unei echipe fe- 
minime sătești ( ! ?)> Bradul- 
Mdidul Vama ! Saiu, dacă spor
tul 6aniei a devenit în 1982 
prioritar (Gabriela Haja, com
ponentă a lotului olmpic, 
s-a clasat printre primii 10 
la „Cupa Prieteniei", în com
pania reprezentantelor R. D. 
Germane. Uniunii Sovietice 
ș.a.), e mai greu de crezut — 
și, totuși, e adevărat ! — că 
Suceava trimite în lotul olim
pic de... canotaj o sportivă, 
legitimată, descoperită și for
mată la Fălticeni, pe pista — 
noua pistă — de pe lacul !)o- 
muz. situat la 25 de kilome
tri de reședința de județ...

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CI.ȘTIGURILE TRAGERII 

PKONOEXPRES DIN 
14 IULIE 1982

Categoria 1 : 2 variante 25% 
a 35.414 lei ; Categoria 2 : 3
variante 100% a 15.466 lei și 
2 variante 25% a 3.866 lei; 
Categoria 3: 10 variante 100% 
a 2.303 lei și 54 variante 25% 
a 576 lei; Categoria 4: 133,75 
a 405 lei; Categoria 5: 234,50 
a 231 lei ; Categoria 6 : 8.657,75 
a 40 lei ; Categoria 7 : 349,50 a 
200 lei ; Categoria 8 : 4.649,25 
a 40 lei.

DE ATLETISM AL JUNIORILOR DE CA
Săptă-mîna trecută a avut loc, 

pe stadionul ,,23 August", în pa
ralel cu întrecerea pentru de
semnarea campionilor naționali 
de seniori la probele combinate, 
etapa finală a Concursului repu
blican rezervat juniorilor de ca
tegoria a 11-a. La acest ultim 
act al competiției, participarea 
s-a făcut pe bază de invitații și 
acest fapt a ieșit în evidență mai 
ales prin valoarea rezultatelor. 
Ne referim, în primul rînd, la 
cele trei noi recorduri naționale 
de junioare II stabilite cu acest 
prilej : 49,92 m la aruncarea dis
cului — Mihaela Samollă (CSȘA 
CI. Muscel ; antrenată de prof. 
Gabriel Bădescu) ; 43,06 la 300 mg 
— Cristina Vlăsceanu (pregătită 
la C. S. Tîrgoviște de către ini
mosul profesor Eug. Răducănes- 
cu) ; 15:32,00 la 3 km marș — Da
niela Zamfir (CSȘA Craiova ; an
trenor prof. Șt. Popescu). De re
marcat că ultimele două atlete 
sînt născute în 1967, astfel îneît 
ele vor fi și anul viitor tot ju
nioare II.

Rezultate tehnice : FETE : 100
m : Mihaela Chindea (Luceafărul 
Bv.) 12,18, Camelia Corfar (CSȘ

DIN TENIS
cută în turul m cu 3—6, 6—4,
6—4 de Italianca Zalaroni. La 
turneele Italiene au mai fost pre- 
zenți și Valentina Cooan, Mlhal 
Vanță și Marius Comănescu. Fi
nala de dublu juniori de la Li
vorno s-a jucat intre patru tenis- 
mani români, Hnat—Ciucă dispu- 
nlnd cu 6—4, 6—3 de Vanță—Co
mănescu • La campionatul mon
dial rezervat, veteranilor, disputat 
la Portschach (Austria), tenisma- 
nul român Tlberiu Grad s-a cla
sat pe locul 6 In proba de sim
plu și pe locul 3 in proba de 
dublu (a făcut pereche cu fran
cezul Leroy). La aceeași compe
tiție a participat șl Gheorghe Vi
zirii, care a fost eliminat In tu
rul n. Campion mondial al ve
teranilor la ediția din acest an 
este americanul Klein. Cel doi 
sportivi români au fost prezenți 
șl la campionatele europene de 
la Baden-Baden (R. F. Germania). 
Tiberiu Grad a ajuns tn finală, 
unde a fost întrecut cu 6—2, 7—6 
de francezul Jean Becker. La 
„europene" Gheorghe Vlziru a 
fost eliminat tn turul II. Un suc
ces remarcabil a Înregistrat Ti
beriu Grad la cea de a Xl-a edi
ție a campionatelor internaționa
le ale Franței rezervate vetera
nilor (în orașul La Baule), unde 
s-a clasat pe primul loc, aceeași 
performanță obținind-o șl la Bel
grad, la campionatele internațio
nale ale Iugoslaviei, unde l-a În
trecut cu 6—2, 6—4 pe localnicul 
Stotanovici.

Sigur, nu toate lucrurile 
merg ca pe roate în sportul 
sucevean. Bunăoară, 3 din cele 
6 discipline prioritare, hoche
iul (în regres, deși cu 6 an
trenori» față de vremurile cînd 
activa doar... unul singur, 
Ștefan Tomovici), atletismul 
(plecarea Doinei Melinte, în 
1981, la Bacău, a scos parcă 
întregul județ din aria per
formanței notabile) și fotbalul 
(ridicat doar pînă la nivelul 
Diviziei „B") nu punctează în 
eventualul clasament alcătuit 
pe criteriul elementelor se
lecționate In loturile naționa
le și olimpice. Siutație ne
satisfăcătoare, care ee află în 
atenția forurilor sportive lo
cale. întrucît sportul suce
vean este în proporție mai 
mare de 50 la sută format 
din asociații sindicale. Sînt ab
solut necesare întărirea secțiilor 
cu sporturi prioritare, o mai 
mare atenție și un sprijin mai 
substanțial din partea orga
nului de resort central și a 
celui subordonat lui, de la ni
vel județean. Rezultatele rea
lizate pînă acum de sportivii 
Sucevei Ii îndreptățesc la 
aceasta. •

Cîștigurile de categoria 1 au 
revenit: AANIȚEI GHEORGHE 
din Roman, Jud. Neamț și 
PAUNESCU ION din Timișoara.

Șl DV. PUTEȚI 
CIȘTIGA I

• Agențiile Loto-Pronospart 
din întreaga țară se află tn plină 
vlnzare a biletelor pentru prima 
tragere extraordinară Loto a ve
rii, care va avea loc la stîrșitul 
acestei săptămlnl. Este, desigur, o 
noutate primită cu mult interes 
de parti cipanțU la acest gen de 
trageri deosebit de avantajoase, 
care, după cum se știe, prileju
iesc de fiecare dată un foarte

Mediaș) 12,28 ; 200 m : Corfar
24,83, Chindea 26,47 ; 400 m : Da
niela Gămălie (Vilt.) 57,16, Felicia 
Irlmeș (CSȘA Cj-Nap.) 57.56, Lu
minița Romaniuc (CA Roman) 
57,58 ; 800 m : Florentina Cocloar- 
bă (CSȘA CV.) 2:08,74, Nicoleta 
Runcan (CSȘ Bistrița) 2:10,87, Ka- 
talin Hoszu (Met. Tg. Sec.) 
2:12,72 ; 1500 m : Antonica Dumi
tru (Cetate Deva) 4:24,25, Hoszu 
3:27,83 ; 3000 m : Aurelia Haldu 
(CSȘ Beiuș) 9:52,48, Ana Algeor- 
ge (CSȘ Bistrița) 9:55,02 ; 100 mg: 
Gabriela Zaharia (Vilt.) 14,82, 
Marinda Scriectu (CSȘ Rm. Vîl- 
cea) 14,86 ; 300 mg : Vlăsceanu 
43,06 — rec. de jun. n, Scrleciu 
44,22 ; înălțime : Teodora Paloșa- 
nu (CSȘ Bacău) 1,75 m, Ortensia 
Iancu (CSȘA CI. Muscel) 1,75 m, 
lullana Bogdan (CSȘ) 1,68 m ; 
lungime : Doina Mihoreanu (CSȘ 
7) 5,74 m, Corina Constantinescu 
(CSȘ 4) 5,69 m, Ruxandra H!e 
(Luc. Bv.) 5,69 m ; greutate : Sa- 
moilă 15,98 m, Liliana Budeanu 
(CSȘ Suceava) 11,81 m ; disc: Sa- 
moilă 49,92 m — record de jun. 
n, Camelia Gheorghe (CSȘ Med
gidia) 40,48 m ; suliță : Livia Sa- 
lanță (CSȘ B-ța) 43,60 m, Felicia 
Tflea (CSȘ B-ța) 43,30 m ; 4 X 
100 m : CSȘ Luceafărul Bv. 49,01, 
C. S. Tîrgoviște 50,03, CSȘA Cv. I 
50,52 ; 4 X 400 m : CSȘ Suceava 
3:53,96, CSȘ Cetate Deva 3:54,36, 
CSȘA Cv. I 3:56,52 ; BATEȚI — 
100 m : P. Ardelean (CSȘ Arad) 
11,14, I. Nagy (CSȘA Cj.-Nap.) 
11,27, C. Ganera (CSȘ 2 C-ța) 
11,30 ; 200 mg : Ardelean 23,19, L. 
Costinescu (CSȘ 4) 23,13, Ganera

23,24 ; 400 1 
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soo m : 
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CAMPIONATUL DE VITEZA LA
Etapa a IV-a a campionatu

lui republican de viteză la 
motocidism s-a desfășurat, în 
organizarea (bună) a asociației 
Progresul Timișoara, pe un 
traseu ales în centrul orașului, 
de pe Bega. Cei peste 100 de 
alergători din București, Re
șița. Oradea. Arad, Cîmpina, 
Galați și alte centre de moto- 
ciclism, au furnizat Întreceri 
mult gustate de cei aproape 
10 000 de spectatori.

Iată învingătorii : 50 cmc în
cepători — Elvira Dan și Ga

briel Bra 
I.M.G. B’ 
vansați 
(I.M.G.B.) 
ința Ora< 
— . Attila 

ri o^a) ; 50(
talan (I.I 
tociclete 
cmc — ( 
Dumitru 
pi na) ; ir, 
nă la 13 
și Attila 
reș).

LA BĂLAN ÎNFLORESC
(Urmare din pag. 1)

Iată, deci, din înșiruirea de 
date a interlocutorului nostru, 
o imagine a înfloririi sporti
ve a Bălanului, care pînă nu 
de mult se învirtea in jurul 
unei singure echipe de fotbal. 
Astăzi fotbalul are destui 
„concurenți". Alături de tere
nul de fotbal, gazonat și cu 
pistă de atletism, au apărut 
baze noi : patinoarul, un ba
zin de înot, terenuri de hand
bal și tenis, săli de sport pe 
lingă școli și. in proiect, un 
complex sportiv al orașului... 
Toate acestea se plasează, fi
rește, la baza de masă a per
formanței în care orașul mi
nerilor tinde să pătrundă mai 
adine,.! Dar pentru timpul 
liber al... performerilor doar, 
în scoaterea piritei cuprifere, 
ce s-a făcut ? „După munca 
în subteran — ne mai spune 
interlocutorul — oamenii cau
tă liniștea și frumusețile na
turale din jur, într-o zonă cu
rată și nepoluată turistic. Or
ganizăm, deci, excursii la Hăș- 
maș, Lacul Roșu, Tarcău, A- 
rama Neagră, Piatra Singu
ratică (unde există și o caba
nă, din păcate cam degrada
tă !) etc. Există și un cam
pionat de minifotbal, pe sec
toarele minei, care se bucură 
de mare interes (sînt vreo 16 
echipe), un campionat oră
șenesc de tenis de cîmp, fce 
mai organizează concursuri de 
tenis de masă la Clubul tine
retului sau la „Minerul", în
treceri de cros..."

Si. totuși, am dedus de la
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mare număr de clștiguri In auto
turisme, bani șl excursii peste 
hotare. Pentru a evita aglomera
ția In ultimele zile de vlnzare, 
care va dura pînă simbâtă 24 
iulie, se recomandă ca biletele 
să fie procurate din timp. MAI 
multe variante jucate — 
MAI MULTE ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII LA PRIMA 
TRAGERE EXTRAORDINARA 
LOTO A VERII I

• Se reamintește că astăzi este 
ultima zi de procurare a bilete
lor pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 21 iulie 
1982, care va avea loc la ora 16 
în sala Clubului aportiv Progre
sul din București, str. dr. Stafco- 
vicl nr. 43.
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• F.C. CONSTANȚA. DuPă 
cîteva zile de antrenamente la 
Constanța, divizionara „A" de 
pe malul mării și-a continuat 
pregătirile la Cheia, In jude
țul Prahova, incepind din data 
de 7 iulie, timp de 12 zile. în
tre 21 și 28 iulie F. C. Con
stanța are perfectat un turneu 
de 3 jocuri in Bulgaria, după 
care pregătirea, pînă la înce
perea campionatului, se va 
desfășura acasă. Antrenorii Em. 
Hașoti și C. Mareș au la dis
poziție următorii jucători : 
Costaș, Focșeneanu și Lascu — 
portari ; Caramalău, Antones
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IN VEDEREA STARTULUI ÎN NOUL

SEZON COMPETIȚIONAL

AGENDA PREGĂTIRILOR DIVIZIONARELOR „A“
Startul în noul campionat al Diviziei „A", ediția 1982—83, se 

apropie cu pași mari, iubitorii fotbalului așteptînd cu nerăb
dare reîntiinirea cu favoriții lor, programată pentru sîmbătă 7 
august. Ce fac in prezent participantele la primul nostru eșalon 
divizionar 7 Rindurile care urmează se vor un răspuns atît din 
punct de vedere al programului de pregătire care îl parcurg 
acum, cît și in privința noutăților din loturile divizionare
lor „A“.

• DINAMO BUCUREȘTI. 
Campioana țării și deținătoa
rea „Cupei României" a înce
put pregătirile în vederea nou
lui campionat la 7 iulie. După 
o riguroasă vizită medicală, 
antrenorul Dumitru Nicolae- 
Nicușor a condus primele an
trenamente, care au avut ca 
scop principal readaptarea or
ganismului la efort. în pre
zent jucătorii își conti
nuă pregătirile la Bistrița pînă 
la 26 iulie. înaintea începerii 
pregătirilor, așa cum am mai 
anunțat, s-a efectuat un schimb 
de jucători : Dorel Zamfir a 
trecut la Steaua, iar Sertov de 
la Steaua a venit la clubul din 
Șos. Ștefan cel Mare.

La pregătiri participă: Efti- 
mescu, Lovaș — portari ; Vlad, 
Dumitrescu, I. Marin, Bumbes- 
cu, Dinu, Stredie, Stănescu, 
Mărginean — fundași, Mulțes- 
cu, Augustin, L. Moldovan, 
Dragnea — mijlocași, Iordache, 
Țălnar, Sertov și Orac — îna
intași. Jucătorii Moraru, Cus- 
tov, D. Georgescu și Văetuș, 
care au participat la pregătiri
le echipei naționale, se vor re
integra lotului dinamovist în 
aceste zile.
• STEAUA. După o primă 

perioadă a pregătirilor, între 5 
și 9 iulie, la București, a ple
cat la Bistrița, unde va rămî
ne pînă miercuri 21 iulie. An
trenorii Constantin Cernăianu 
și Nicolae Pantea au la dispo
ziție următorul lot : Iordache, 
Nițu, Toma — portari ; Anghe- 
lini, Fodor, Roman (de la Glo
ria Bistrița), Sameș, Fi. Marin, 
Belodedici (de la Minerul Mol
dova Nouă), Iovan — fundași ; 
Minea, Balint, Stoica, Mureșan, 
St. Popa (revenit de la Rapid 
București unde a fost împru
mutat) — mijlocași ; Majaru, 
Ralca, Ad. Ionescu, Dorel 
Zamfir (de la Dinamo Bucu
rești), Cimpeanu II (de la „U" 
Cluj-Napoca), Barbu și Cămui 
— înaintași. De miercuri 21 iu
lie și pînă in ziua de 7 august, 
steliștii își vor continua pre
gătirile la București, unde, în
tre 29 și 31 iulie, vor partici
pa la un turneu amical la care 
și-au anunțat participarea U- 
niversitatea Craiova ' și Vor- 
waerts Berlin. La acest turneu 
clubul organizator, Steaua, in
tenționează să invite și o a 
patra echipă. 

RECERiLE CAMPIONATELOR BALCANICE DE NATAȚIE
erațiilor“ poate asigura 

valorică a săritorilor
g. 1) Ileana Pîrjol, campioana de
--------- junioare de anul trecut, a de

monstrat, la rîndul ei, fru- 
îedaliată moașe calități și posibilități de
rersiadă, progres. Peste puțin timp, la
ria la campionatele europene din
1 aceas- Austria, junioarele noastre vor
ra Cris- avea ocazia să confirme că se
tnvins-o află pe un drum bun. Să mai
Jjbianca notăm că în plutonul fruntaș
ie, deo- al săritoarelor se mai află și

bază, Felicia Cîrstea și Ileana Ber
ar ere- caru, de la ele așteptîndu-se
-și îm- în viitor rezultate pe măsura
» ele- posibilităților și calităților,
'vidente In ceea ce-i privește pe 
ihimbul băieți, concluziile nu le sînt

Luiza favorabile. Se observă, parcă,
Timar o plafonare la Alexandru Ba

că la giu și Dan Oprean, ei nereu-
dovedit șind să facă saltul care să-i

într-o propulseze cu adevărat spre
și, pe elita performanței internațio-

onstant nale. Ultimul argument, oferit
fie în de Balcaniadă, este grăitor,
Mezina, chiar dacă spre exemplu Al.

cu, Nistor, Turcu, Borali, Po- 
povici și Matache (ultimii doi 
promovați din pepiniera pro
prie) — fundași ; Gache, Dro- 
geanu, I. Constantinescu, Pur- 
cărea, Vanea (de la Voința 
Constanța) —mijlocași; Buduru, 
Peniu, I. Moldovan, Zahiu II, 
Mănăilă și Bătrineanu — îna
intași. Pînă în prezent, Petcu 
nu s-a prezentat la pregătirile 
echipei, în vederea noului se
zon.
9 F.C.M. BRAȘOV. Echipa 
din orașul de Ia poalele Tim- 
pei se pregătește la Poiana 
Brașov. Efectivul de jucători 
cu care lucrează cuplul de an
trenori N. Pescaru — I. Alecu 
este următorul : Clipa, Popa și 
Stingaciu (din echipa proprie 
de juniori) — portari ; Ștefaij, 
Anghei (de la Tractorul), Bă
lan (de la C.S.Ș. Brașovia), 
Naghi, Panache, Hintca (de la 
Tractorul), Manciu — fundași ; 
Ciobanu, Gherghe, Șulea, Po
pescu, Spirea și Chioreanu — 
mijlocași : Lăcătușu, Bcnța, 
Paraschivescu, Boriceanu, Ma
rinescu, Cramer și Mândrie 
(promovat de la juniori) — 
înaintași. In programul echipei 
sînt prevăzute o serie de me
ciuri de verificare cu Sport 
club Bacău (21 și 24 iulie, la 
Bacău și, respectiv, Brașov) și 
cu o echipă grecească, care ur
mează să întreprindă un tur
neu în țara noastră, la 30 iulie!
• A.S.A. TG. MUREȘ Ee 
află la Sovata. In programul 
de pregătire figurează mai 
multe meciuri amicale. în pe
rioada 20—24 iulie va participa 
la un turneu, la Tg. Mureș, la 
care au fost invitate Universi
tatea Craiova, F. C. Olt, Chi
mia Rm. Viicea și Slask (Po
lonia), iar între 30 iulie și 1 
august se va deplasa la Si- 
ghet, unde va lua parte la tur
neul organizat de echipa loca
lă C.I.L. Antrenorii I. Czako și 
M. Kiss au la dispoziție urmă
torul lot : Naște, Biro II, Varo 
— portari; Szabo, Ispir, Costin, 
BSloni, Gali, Hajnal, Irimeaș 
(de la tineret-speranțe) — 
fundași ; Both II, C. Ilie, Biro 
I, Dulău, Monoki (de la Avîn- 
tul Reghin) — mijlocași; Cior- 
ceri (de la Viitorul Gheor- 
gheni), Fanici, Fazekaș, Mun- 
teanu, Marlon, Iere, Borezan 
(ultimii patru promovați de la 
tineret-speranțe), — înaintași.
• POLITEHNICA IAȘI Pre. 
gătirile în vederea noului cam
pionat au început la 12 iulie, 
deoarece studenții au terminat 
mai tîrziu ediția precedentă a 
eșalonului în clare au activat — 
Divizia ,,B“. Antrenamentele se 
desfășoară la Tg. Neamț. La 
conducerea tehnică un nume 
nou : Ion Motroc, care va fi 
ajutat de Kurt Gros. Iată lo
tul : Bucu, Cimpeanu, Gh. An
ton, Dohot (revenit de la 
Tepro Iași) — portari ; Oprea, 
D. Munteanu, Ursu, D. Anton, 
Ciocîrlan, Agachi, Gheorghiu 
(revenit de la Steaua Bucu

Bagiu a obținut un loc secund. 
Să nu uităm, însă, că a avut 
o concurență minimă din par
tea celorlalți participanți. în 
schimb, în oarecare progres ni 
s-a părut Cornel Pop care, 
după o perioadă de eclipsă, se 
pare că și-a găsit cadența 
printr-o intensă pregătire.

Tînăra echipă națională de polo
flhmare din pag 1)

dicala împrospătare a repre
zentativei țării cu poloiști ti
neri, dotați din punct de ve
dere fizic, buni înotători ți 
abili în mânuirea mingii. Pri
mele semne ale saltului cali
tativ au fost manifestate din 
toamna anului 1981, de pildă, 
cu ocazia campionatului euro
pean de la Split, unde echipa 
română a făcut cîteva meciuri 
remarcabile. Anul acesta au 
venit confirmări In serie (cu 
prilejul turneelor de la Varșo
via, Tbilisi, Varna și Bucu
rești — „Cupa României" și 
Balcaniada), ceea ce ne în

rești) — fundași ; Romilă, Si- 
mionaș, Florean, Pavciiuc, 
Burdujan, Kcreși — mijlocași; 
C. Ionescu, Cioacă, Nemțeanu, 
Radu Mircea, M. Cojocaru, Ur
zică (revenit de la Nicolina 
Iași) — înaintași.
• F.C. OLT se află în pre
gătiri la Sinaia, de la 11 iulie, 
și va încheia acest prim stagiu 
la data de 24 iulie, cînd se va 
reîntoarce la Scornicești. An
trenorii Fi. Halagian și V. Di- 
nuț au la dispoziție următorul 
lot de jucători : Ariciu (de la 
F.C. Argeș), Windt, Anghei, 
Onuțan, Ionașcu, Matei, P. Iu
lian, Cățoi, Eftimic, Șoarece, 
Prepeliță, Iamandi, Pițurcă, 
State și Rotaru. Absenți nemo
tivați: Petre Petre și A. Mineu. 
Ca noutăți, în afara lui Ari
ciu mai apar tinerii jucători 
Despa, Șișoae (ambii atacanți), 
Drinceanu (fundaș central) și 
Treschin (mijlocaș), toți de la 
divizionara „C" Electroputere 
Craiova. Nicolae, Ciocioană, 
Nedea, Sigmirean, Văcariu și 
Martinescu au primit dezle
gări pentru alte echipe. F.C. 
Olt participă săptămîna aceasta 
la turneul internațional orga
nizat de A.S.A. Tg. Mureș.
• SPORTUL STUDENȚESC 
a luat startul pregătirilor de 
vară la Pîrîul Rece (12—24 iu
lie) cu aceeași conducere teh
nică, Ion Voica-Marin Țițeica, 
și cu același lot folosit în 
campionatul trecut ; adică, cu 
Speriatu, Stroe, Cazan, Pană, 
Munteanu I, Munteanu II, 
Chihaia, O. Ionescu, Șerbănică, 
Georgescu (revenit la club de 
la formația Spartac București), 
Lică, Fl. Grigore, M. Sandu, 
Terheș, Bucurescu, Bozeșan, 
Iorgulescu și M. Marian. Nu
me noi : Gîrjoabă (de la Pro
gresul Vulcan) și Grosu (reve
nit de la F.C. Bihor). Sînt pre
văzute și cîteva jocuri de ve
rificare. între ele figurînd me
ciul de mîine cu Caraimanul 
la Bușteni și participarea la 
tradiționalul turneu dotat cu 
„Cupa municipiului București", 
organizat de C.M.E.F.S., la 
sfîrșitul acestei luni.
• C.S. TIRGOVIȘTE, cu 0 
nouă conducere tehnică (Costi- 
că Rădulescu — Ion Buzoianu), 
se antrenează la Pucioasa. Lo
tul : Voinea, Mia, Zgrențea — 
portari ; Nicuicscu, Ene, Dumi
trescu, Pitaru, Gheorghe, Con
stantin, Kallo (revenit de la 
F.C. Argeș), Aelenei, Isaia (re
venit de la Progresul Vulcan), 
I. Marin, Economu, Greaca, 
Viorel Radu, Sava, O. Popescu 
— jucători de cîmp. Au mai 
fost transferați : M. Cojocaru 
(de la C.S. Botoșani), M. Petre 
(de la Flacăra Automecanica 
Moreni), la care se adaugă și 
promovările de la echipa de 
speranțe : R. Toma, V. Turcu, 
I. Romică și C. Ghioacă. Au 
fost cedați : Fi. Alexandru (la- 
Flacăra Moreni), Turbatu (la 
C.S. Botoșani) și Ciceu (la Chi
mia oraș Victoria). Jocuri de 
verificare : cu F.C. Argeș (la 
21 iulie) și Steaua (24 iulie).
• JIUL PETROȘANI sc afiă 
la Deva pentru primul stagiu 
al pregătirilor. Noua conduce
re tehnică: Ladisiau Vlad (an
trenor principal) și Anton Co- 
șereanu (antrenor secund). Ia

Așadar, se cere intensifica
rea activității la nivelul băieți
lor pentru a reduce decalajul 
care-i desparte de adevăratele 
valori internaționale, observa
ție valabilă, totuși, și pentru 
fete, care dispun de condițiile 
unei mai rapide penetrații In 
elita săritoarelor europene.

dreptățește să afirmăm că ac
tuala selecționată are posibili
tăți și mai mari. Climatul de 
disciplină și de muncă întro
nat, faptul că vîrstnicii lotu
lui sînt exemple pentru mai 
tinerii lor echipieri, existența 
unor valori reale aflate încă 
în ascensiune (în frunte cu Vlad 
Hagiu, un jucător cu adevărat 
remarcabil, In același timp 
pildă de modestie și conștiin
ciozitate) sînt premise pentru 
obținerea marilor performanțe 
(la principalele competiții in
ternaționale oficiale) de care 
vechile generații de poloiști 
s-au aflat, deseori, doar la un 
pas... 

tă componența lotului : Cavai, 
I. Grigore — portari ; V. Di
na, Lasconi, Neagu, P. Gri
gore, M. Popa, Rusu, Săiăjan, 
Șumuianschi, Varga, Vizitiu, 
Vînătoru, Veso — jucători dc 
cîmp. Noutățile echipei : M. 
Marian (de la Dacia Orăștie), 
D. Stoinescu (de la Rapid A- 
rad). Szekely (de la C.S.U. 
Oradea), D. Nasta (de la Stea
ua). Au primit transfer : Giur
giu (pentru Rapid Arad), Giu- 
chici (pentru Politehnica Timi
șoara), Coca (pentru Minerul 
Lupeni) și Muia (pentru Strun
gul Arad). Pînă în prezent, 
Jiul nu are un program cert al 
jocurilor de verificare, în afa
ra celor de la 21 iulie cu Me
talurgistul Cugir și de la 1 
august, cînd, cu prilejul inau
gurării noului stadion de la 
Petroșani, va întîlni o selecțio
nată sindicală a divizionarelor 
„A" din Ungaria.

CAMPIONATUL - O POARTA PERMANENT DESCHISĂ 
PENTRU AFIRMAREA TINERILOR ANTRENORI
In vara anului trecut sem

nalam apariția in prim-planul 
Diviziei „A“, pe scena marii 
performanțe, a patru antre
nori, așa-zisa „generație de 
schimb, Nicolae Vătafu, Petre 
Gavrilă, Nicolae Pescaru și 
Alexandru Constantinescu. Con
tactul cu primul eșalon de pe 
poziția răspunderii majore și 
obligațiile competiționale deo
sebit de grele în condițiile 
specifice preluării conducerilor 
tehnice au însemnat, pentru 
fiecare dintre ei, un veritabil 
test de profesionalitate. Un 
examen de lungă durată cu 
termen scadent la finele edi
ției de campionat 1981—82, în 
urmă cu aproape cinci săptă- 
mîni. Atunci, pe „linia de so
sire" a întrecerii celor mai 
bune 18 echipe ale țării s-au 
regăsit doar trei dintre tinerii 
antrenori plecați pe drumul a- 
firmării: Nicolae Vătafu — 
tehnician sobru, conștiincios și 
harnic, exemplu de sportivita
te — a reușit să aducă echi
pa în care a activat ani de-a 
rîndul, ca jucător și antrenor 
secund, Sport club Bacău, pe 
locul 7 în clasamentul general; 
Petre Gavrilă, element dotat cu 
reale calități de pedagog, pa
sionat pentru meserie, perse
verent în muncă, avînd și șansa 
unui sfetnic bun — Traian 
Ionescu — a realizat cu Chi
mia cea mai bună performanță 
din istoria participării acesteia 
în Divizia „A“, locul 8 In ie
rarhia finală a competiției nr. 
1; Nicolae Pescaru, fotbalist 
cu o remarcabilă longevitate 
care de-abia a schimbat tri
coul de jucător cu treningul 
de antrenor, s-a clasat cu 
F.C.M. Brașov, formație în 
oare activează de aproape două 
decenii, pe locul 13 în cam
pionat, după ce multă vreme 
a zăbovit în zona pozițiilor 
fruntașe, unde n-a rămas, to
tuși, pînă la urmă poate și 
din cauza lipsei sale de expe
riență.

Din păcate, finalul ultimei 
ediții de campionat nu l-a 
mai găsit în prim-planul Divi
ziei „A" pe unul din talenta- 
ții antrenori ai tinerei gene
rații, Alexandru Constantines
cu, recomandat de frumoasele 
rezultate obținute, cîțiva ani la 
rînd, cu Gloria Bistrița. Mă
sura schimbării sale de la cîr- 
ma echipei F.C. Argeș îl scoa
te, temporar, din circuitul ma

DE LA 4-0 LA... UN AN SUSPENDARE!
Cîștigînd cu 4—0 primul 

meci susținut, pe propriul 
teren, cu Armătura Stre- 
haia. din cadrul barajului 
pentru Divizia „C“. cei de 
la Automecanica Reșița 
s-au și văzut prezenți la 
noua ediție a campionatu
lui acestei divizii. Și, pro
babil, că așa s-ar fi întîm- 
plat, dacă echipa din Re
șița ar fi abordat cel de al 
doilea meci, din deplasare 
luând măsuri de întărire a 
defensivei, dar, nerenunțînd 
nici la arma atacului, care, 
de fapt, vine în sprijinul 
apărării.

In loc de a proceda în 
acest fel. Automecanica s-a 
retras Insă de la început, 
in cel de-al doilea meci. în 
jumătatea ei de teren și...

ACTUALITĂȚI
■J

• UNIREA ALBA IULIA — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—6 
(0—4). Golurile au fost reali
zate de Turuș (min. 85). res
pectiv Sertov (min. 3 și 9), 
Dragnea (min. 35), Țălnar 
(min. 37 și 65) și Orac (min. 78).

O ECHIPA ELECTROAPA- 
RATAJ BUCUREȘTI — CÎȘ- 
TIGĂTOAREA CONCURSULUx 
REPUBLICAN AL CLUBURI
LOR SPORTIVE ȘCOLARE. 
Stadioanele Tineretului și F. C. 
Bihor din Oradea au găzduit 
turneul final al concursului 
republican rezervat cluburilor 
sportive școlare, la care au 
participat cîștigătoarele celor 
8 zone. în grupa I. Elcctro- 
aparataj București a întrecut 
cu 4—0 pe Brașovia Brașov, 
cu 1—0 pe C.S.Ș. Bacău și cu 
4—0 pe C.S.Ș. Bihorul Oradea, 
în grupa a Ii-a. C.S.Ș. Hune
doara s-a clasat pe primul loc 
(3—2 cu C.S.Ș. Banatul Timi
șoara, 1—0 cu Pajura Bucu
rești și 1—1 cu C.S.Ș. P. 
Neamț). In finală. Electro- 
aparataj a dispus cu 1—0 (1—0) 
de C.S.Ș. Hunedoara. Unicul 
gol a fost marcat de Sava 
(min. 28). (I. GHIȘA, coresp.).

rii performanțe. Pe de altă 
parte, înlocuitorul acestuia, 
Nicolae Dobrin, reprezentant 
al „noului val", a confirmat în
crederea acordată, locul 10 ocu
pat în clasamentul campionatu
lui 1981-82 constituind, chiar 
dacă nu o realizare pe măsura 
posibilităților reale ale echipei, 
oricum o promisiune în ceea ce 
privește aspirațiile profesiona
le ale fostului „decar" piteș- 
tean, acum dirijor de la mar- 
ginerea terenului.

Vorbind despre rezultatele 
obținute de antrenorii^ debu- 
tanți în ultima ediție a cam
pionatului divizionar „A" și 
consemnînd, cu satisfacție de
sigur, meritele celor care au 
reușit să depășească obstacole 
mai mari sau mai mici compe
tiționale, ne-am gîndit, tot
odată, că a sosit timpul ca teh
nicienii din generația tînără, 
așa-zisă de schimb, să facă și 
mai mult pentru performanță, 
mergînd pe urmele unor înain
tași — depășindu-i chiar — 
care au slujit cu pasiune și 
competență fotbalul. Pentru ca 
la ora, foarte aproape, a 
schimbului de ștafetă, genera
ția acestora din care fac parte, 
printre alții, Angelo Nîculescu, 
Valentin Stănescu, Traian Io
nescu, Ilie Oană, Constantin 
Teașcă, Nicolae Dumitrescu, 
Ion Reinhardt, Petre Moldo- 
veanu, Ștefan Onisie, să poată 
spune cu încredere că fotbalul 
nostru rămîne pe mîini bune, 
că cei ce îi urmează vor fi 
capabili să aducă nu numai 
plusul de vigoare, ci și ■ de 
știință, care să ne situeze cît 
mai sus în ierarhia internațio
nală.

In această idee, campionatul 
care vine este un bun prilej 
pentru ca antrenorii din „ge
nerația- de schimb" — debu- 
tanții de anul trecut, alături 
de care am mai menționa și pe 
Em. Dembrovschi, R. Vlad, 
Dumitrîu II, L. Antohî, Paul 
Popescu, să se impună — și 
prin ei să impună noul — în 
viața fotbalului competițional. 
Campionatul 1982—83, sezonul 
de toamnă în al cărui prag 
sîntem, este, în același timp, o 
poartă deschisă pe calea afir
mării pentru toți, antrenorii 
tineri, al căror aport trebuie 
să se reflecte într-o cît mai 

grabnică și reală reconsiderare 
a fotbalului nostru.

Mihai IONESCU

n-a mai plecat de acolo.
Rezultatul? La pauză, Ar

mătura refăcuse handicapul 
celor 4 goluri. încheind me
ciul cu scorul de 5—0 și ca- 
lificîndu-se astfel pentru 
Divizia „C“ !

Cine a fost de vină ? Ar
bitrul și... observatorul fe
deral. au socotit cei de la 
Automecanica. Arbitrul a 
fost insultat, amenințat și 
bruscat, iar observatorul a- 
coperit de calomnii.

Bineînțeles, Comisia de 
disciplină a văzut altfel 
lucrurile, hotărînd suspen
darea jucătorilor nediscipli- 
nați, recalcitranți de la Au
tomecanica Reșița : Mita pe 
1 an, Șerban și Lungu pe 
cîte 6 luni și Drăghicescu 
pe 6 etape.



SPORTIVI ROMÂNI
TRZEBON. Pe lacul Svet 

din apropierea orașului ceho
slovac Trzebon a avut loc o 
regată internațională de cano
taj feminin. Un succes deose
bit au înregistrat reprezentan
tele clubului „Steaua” Bucu
rești care au încheiat victo
rioase toate cele 6 probe ale 
concursului.

USTI NAD I.ABEM. In a- 
ceastă localitate din Ceho
slovacia s-au desfășurat între
cerile din cadrul tradiționalei 
competiții pugilistice pentru 
juniori dotată cu „Cupa prie
tenia". O comportare remarca
bilă a avut Rudei Obreja care 
a ocupat primul loc la catego
ria pană. în finală el l-a în
trecut la puncte pe boxerul 
sovietic Hakimov. Alți doi pu- 
glliști români, N. Rotaru și 
Gh. Tentea, au evoluat în fi
nală la categoria 48 kg și, 
respectiv, 71 kg cucerind me
daliile de argint. • Clasamentul 
final pe echipe : 1. U.R.S.S. 48 
p, 2. R. D. Germană 20 p, 3. 
România 15 p, 4. Bulgaria 11 p.

SOFIA. în turneul de bas
chet masculin (ziua a doua) : 
București — Sofia II 87—75 
(44—38). Moscova — Atena 
86—61, Varșovia — Sofia 82— 
74. Turneul de baschet pentru 
junioare de la Ruse a fost cîș- 
tigat de Cehoslovacia, 86—67 
in finală cu U.R.S.S. Echipa 
României a ocupat locul 8.

ACTUALITATEA ÎS THIIS
• In condiții atmosferice 

foarte grele (căldură toridă de 
aproape 48’ la umbră 1) s-au 
desfășurat întrecerile turneului 
internațional feminin de la 
Monte Carlo. în afara victoriei 
repurtate în finala probei de 
simplu, campioana noastră Vir
ginia Ruziei a cîștigat și la 
dublu, făcînd pereche cu Cat
herine Tanvier (Franța). Ele 
au învins cu 7—6, 6—2, cuplul 
brazilian Patricia Medrado, 
Claudia Moneiero.
• In semifinalele turneului 

masculin de la Bastad (Suedia) 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Wilander (Suedia) — 
Tiberti (Argentina) 7—6. 6—3, 
Sundstrom (Suedia) — Hog- 
stadt (Suedia) 6—2, 6—4. în fi- 
n-lă : — Wilander — Sund- 
strom 6—4, 6—4.
• Turneul masculin desfășu

rat în stațiunea austriacă Zeii 
am See a opus în finală pe 
argentinianul Jose Clerc elve
țianului Heinz Gunthardt. Vic
toria a revenit lui Clerc în 
patru seturi: 6—0, 3—6, 6—2, 
6—1. în semifinale, primul a 
dispus de spaniolul Jose Hi
gueras cu 6—3. 6—1. iar al doi
lea l-a întrecut pe cehoslovacul 
Tomas Smid 6—1. 7—5.

0 DESCOPERIRE!
In acest secoi as vitezei se duce, totuși, o lupta acerba, zi cm 

zi. împotriva excesului de... viteză I In această privință, autoritățile 
de pretutindeni au stabilit fel de fel de măsuri pentru a pune în 
ordine circulația pe drumurile publice șl, mad ales, pentru a regle
menta viteza traficului, pentru a o îngrădi în limite rezonabile, cu 
riscuri minime. Și cine calcă prevederile legii, firește, este sanc
ționat I

lată o întîmplare în care a fost încălcată legea circulației, fapt 
pentru care autoritățile se felicită și primesc felicitări l..« Este po
sibil așa ceva ? Da, din moment ce „evenimentul*  a avut loc pe 
o șosea din Norvegia. El bine, pe respectiva șosea, serviciul de 
circulație al poliției norvegiene pusese un semn de limitare a vi
tezei ia 50 km pe Qjă și urmărea cu atenție respectarea acestei 
indicații de către automobiliștl și motocicllști. Mare a fost Insă 
uimirea agenților de la „radar" în ziua în care au constatat că 
un biciclist, apăsînd vîrtos pe pedale, depășise cu 7 km limita 
admisă I Deci 57 kilometri pe oră I Povestea încă n-ar avea hai 
dacă nu am arăta că ciclistul în cauză — Oistein Mollart — nu 
are decît... 14 ani I Fiind vorba, în mod cert, de un evident talent 
sportiv, poliția norvegiană a făcut publică întîmplarea șl, lată că 
imediat, reprezentanți ai mal multor cluburi sportive l-au și solicitat 
oe micul Oistein să devină ciclist... de-adevă ratei ea I...

ATLETISM • La Erfurt, Keike 
Terpe (R. D. Germană) a stabilit 
un nou record european de ju
nioare la 100 mg cu 13.17 (v.r.
13.20 aparținea lui Kathrin Bohme 
— R.D.G) • Maratonul de la Hel
sinki are... doi cîștigătorl : fran
cezul Dominique Chauvelier șl 
olandezul Cor Vriend care au 
trecut în același timp linia de 
sosire fiind cronometrați în 
2.17:02. Pe locul trei a sosit ja
ponezul Mitsukubo Mltsio în 
2.18:04 • Meciul de decatlon șl 
lieptatlon de la Santa Barbara, 
dintre echipele Statelor Unite șl 
Uniunii Sovietice a fost cîștigat 
de oaspeți cu 48 215—45 663 p Ia 
decalon șl 18 770—18.613 p la hep- 
tatlon. întrecerile individuale au 
revenit Iul Konstantin Akhapkin 
cu 8 234 p șl, respectiv, Jane Fre
derick cu 6 457 p (nou record al 
S.U.A.).

AUTOMOBILISM * După des
fășurarea Marelui premiu al

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

PESTE HOTARE

i cu cite 
șî V. Stol- 
6,5 p, situ- 

6—10. îm- 
(Polonia). 

și Andruet

BAGNEUX. — Marele pre
miu din cadrul celui de-al 16- 
lea festival șahist internațional 
din orașul francez a fost cîști
gat de Florin Gheorghiu cu 8.5 
p din 13 posibile, urmat de 
Ârjak Petrosian (U.R.S.S.) și 
B. Kouatly (Liban) 
7,5 p. Th. Ghițescu 
ca au totalizat cîte i 
îndu-se pe locurile 
preună cu Schmidt 
Lengyel (Ungaria) i.
(Franța). în turneul secund — 
disputat „sistem elvețian" Em. 
Reicher (România) s-a clasat 
pe locul doi.

NALENCHOWE. — Turneul 
feminin de șah din localitatea 
poloneză a continuat cu runda 
a 6-a în care Eugenia Ghindă 
a învins-o pe olandeza Fanny 
Heemskerk. Ea conduce în cla
sament cu 4,5 p.

C. E. de tenis de masă

clasate 
în faza

urmînd să pro- 
flnală a compe-

cum se știe, în întrece- 
loc pa podium

întrecerile pe echipe din ca
drul campionatelor europene de 
tenis de masă pentru juniori și 
cădeți, care se desfășoară în 
localitatea austriacă Hollabrunn, 
se apropie de sfîrșit. Ziua de 
ieri a fost rezervată disputelor 
din cadrul grupelor semifinale, 
primele 
moveze 
tiției.

După 
rea pentru un 
au fost angajate toate cele pa
tru echipe ale României, ca 
urmare a succeselor înregistrate 
în preliminarii Pină la închi
derea ediției — partidele se 
desfășoară pină seara tîrziu — 
ne-au parvenit doar vești par
țiale despre evoluțiile sportivi
lor noștri în grupele semifinale.

La junioare, reprezentantele 
noastre au terminat victorioase 
in fața jucătoarelor din Austria 
cu 3—0, astfel că meciul cu e- 
chipa Angliei (învingătoare cu 
3—1 în fața Austriei) urmează 
să decidă formația calificată în
tre primele patru.

VALI IONESCU Șl FLORENȚA CRACIUNESCU
ÎNVINGĂTOARE ÎN

La Lage, in R. F. Germania.' 
avut loc zilele trecute una

concurs atletic internațional la 
care au fost invitate șl două 
dintre sportivele noastre : Vall 
Ionescu și Florența Crăciunes-

R. Vil.

In timpul unul asalt, în în- 
tiinirea de scrimă dintre echi
pele masculine ale U.R.S.S. șl 
R.F. Germania în cadrul ac
tualului C.M.. lama floretei 
vest-germanului Mathias Behr 
s-a rupt și a pătruns prin 
masca sportivului sovietic Vla
dimir Smirnov, campion olim
pic șl mondial, care a fost 
grav rănit șl internat, de ur
gență, la spitalul Cernelii din 
Roma.

Marii Britanii, la formula I, cla
samentul C.M. : 1. Didier Pironi 
(Franța) 35 p, S. John Watson 
(Anglia) 30 p, 3. Nikl Lauda 
(Austria) 24 p, 4. Keke Rosberg 
(Fini.) 21 p, 5. Riccardo Patrese 
(Italia) șl Alaln Prost (Franța) 
19 p etc.

CICLISM • La Marsciano. lingă 
Perugia, au loc C.M. de juniori. 
Proba de contratimp pe echipe

Campionatele mondiale de scrimă

AZI, ECHIPA NOASTRĂ DE FLORETĂ-FETE 
ÎN RECALIFICĂRI CU UNGARIA

ROMA, 19 (prin telefon). — 
Proba individuală de sabie din 
cadrul Campionatelor mon
diale de scrimă a revenit lui 
Victor Krovopuskov (U.R.S.S.). 
în asaltul decisiv, Krovopus
kov l-a întrecut pe compatrio
tul său, Andrei Alșan, cu 
10—2. Pentru locurile 3—4, 
Imre Gedovary (Ungaria) — 
Giovanni Scalzo (Italia)*  10—4.

Reprezentanții țării noastre 
au rămas în recalificări. In 
turul 2, Chiculiță a fost în
trecut de polonezul Wodke, 
campionul mondial din 1981, 
cu 10—8. Apoi, în turul 3 a 
fost stopat și Pop de către... 
vicecampionul probei, Alsan

recunoască învinse în 
Ungaria (2—3), dar 
lor mai departe de- 
rezultatul partidei cu 
de scorurile care se 

in-

După jocul bun din serii, e- 
chipa de juniori nu a mai rea
lizat aceeași Prestație, pierzînd, 
pe rînd, în fața Franței (3—5) 
și Cehoslovaciei (0—5), medalia
tă cu argint Ia ediția prece
dentă. astfel că băieții noștri 
au ieșit din cursa pentru un 
loc fruntaș.

Și la cadete, fetele au tre
buit să se 
meciul cu 
calificarea 
pinde de 
Olanda și 
vor consemna în celelalte 
tîlniri.

Cadeții au jucat și ei. 
pină la închiderea ediției 
ne-au parvenit rezultatele.

Alte rezultate î junioare:. 
R.F.G. — Olanda 2—3, Bulgaria 
— Ungaria 2—3, Finlanda — 
Polonia 3—1. Suedia — Olanda 
0—3 ; cădeți: Italia — Ceho
slovacia 3—1. Olanda — Unga
ria 3—0 ; cadete : Suedia — 
R.F.G. 3—1, Anglia — U.R.S.S. 
0-3.

dar 
nu

R. F. GERMANIA
cu. Timpul total nefavorabil 
(vînt puternic și ploaie toren
țială) a influențat desfășurarea 
întrecerilor. Și cu toate aces
tea. atletele noastre au avut o 
evoluție bună: Florența Cră- 
ciunescu a ciștigat aruncarea 
discului cu 64,08 m. iar Vall 
Ionescu a fost prima la lungi
me cu 6.63 m (a doua clasată, 
campioana R.F.G., Anke Weigt 
a sărit 6,31 m).

IN TURUL FRANȚEI SE URCĂ ALPII /.
ORICIERES MERLETTE, 19. Ca

ravana Turului Franței ’82 a in
trat în Alpl I A 15-a etapă Ma- 
nosque-Orcieres Merlette, lungă 
de 208 km, a avut nu mai puțin 
de 6 vîrfuri, cel mai mic de 1142 
m (d’Espreaux), cel mal mare de 
1840 m (Merlette). Animatorul e- 
tapei a fost francezul Pascal Si
mon (cîștigător anul trecut al lui 
„Tour de l’avenir”) care a atacat 
după 60 km de la plecare. I-au 
„prins roata” francezul Picrre- 
Henry Menthcour și neozeelan
dezul Eric McKenzie. La ulti
mul urcuș s-a detașat Mentheour 
care a șl luat un avantaj de 15 s. 
Simon are însă un final debor
dant șl cîștigă etapa pe ultimele 
sute de metri ! Clasamentul : 1.

a fost cîtșigată de formația R. D. 
Germane 1.26:52 pe 70 km (media 
orară 48.345 km !), urmată de 
U.R.S.S. 1.27:22 șl Danemarca 
1.27:56 • Cursa de amatori Rhe- 
nanla — Palatinat a fost clștlgată 
de rutierul austriac Helmuth 
Wechselberger, urmat la 1:02 de 
sovieticul Vedernikov.

HANDBAL • La Angers a avut 
loc revanșa întllnirii de juniori 
dintre echipele Franței și R. F, 
Germania. De data aceasta gazde
le au cîștigat cu 20—19, după ce 
handballștll vest-germani cîștiga- 
seră primul joc cu 17—15.

MOTO • Pe circuitul de Ia 
Grobnik. în apropiere de Rijeka, 
a avut loc Marele premiu al Iu
goslaviei. La 50 cmc a cîștigat ita
lianul Eugenio Lazzarlni (Garelli) 
cu o medie orară de 137,306 km. 
Iar la clasa 250 cmc învingător 
a fost belgianul Didier de Radl- 
gues (Chevallier) cu o medie o- 
rară de 150,334 km. 

(10—3). Ceilalți doi sabreri ro
mâni au reușit să treacă de a- 
cest tur, C. Marin obținînd . 
victoria asupra lui Lamoirf 
(Franța), cu 10—8, iar Mus
tață, în fața lui J.M., Banos 
(Canada), cu 10—9. în turul 
4 al recalificărilor, ultimul 
dinaintea turneului final, Mus
tață nu l-a putut depăși pe 
Gedovary (8—10), în pofida 
faptului că a luptat cu multă 
ambiție. La fel a procedat și 
C. Marin, în asaltul cu Scalzo 
în care a avut deseori iniția
tiva. Ceva mal mult, reprezen
tantul nostru a fost net de
zavantajat de arbitraj ; la sco
rul de 8—7 pentru C. Marin, 
acestuia i -s-a refuzat o tușă 
clară. In continuare, de ase
menea, arbitrajul a fost păr
tinitor, influențat de galeria 
italiană condusă de antrenorul 
Atilio Finni... Și astfel, locul 
lui C. Marin, în disputa pen-

corectări și 
săritura cu 
de imbună- 
egalări, iar

SUB 13 MINUTE
Din anul 1912 și pină astăzi, 

în cele 7 decenii de existență 
(recunoscută oficial de către 
Federația internațională de at
letism) în timp ce, spre exem
plu, recordul mondial la 100 m 
a cunoscut 112 (!) 
egalări, cel de la 
prăjina a avut 72 
tățiri și. evident, 
cel de la decatlon 34 de per
formanțe „maxime" (cele 3 pro
be sînt alese, pur și simplu, la 
întîmplare), la 5000 m n-au 
existat pină astăzi decît, mari 
și late, 26 de recorduri și 16 
recordmani ai lumii, care au 
obținut 12 dintre aceste per
formanțe în Nordul Europei, în 
Finlanda, Suedia și în Norve
gia. Acest „amănunt" ar putea 
spune — eventual — ceva, dacă 
alte recorduri în proba celor 7 
tururi și jumătate n-ar fi fost 
stabilite la Praga, Budapesta, 
Belgrad și Roma, dar și la 
Antipozi. în celălalt capăt de 
lume, la Hobart și Auckland ! 
Reținem, totuși, măcar ca un 
fapt divers, că ultimele recor
duri au fost realizate în Nor
vegia, la Knarvik și la Oslo.

Proba aceasta de 5000 m a 
avut ca recordmani niște 
„monștrii sacri" ai curselor de 
fond : finlandezii Hannes Ko- 
lehmainen, Paavo Nurmi, Lauri 
Lehtinen, Taisbo Măki, Lasse 
Viren, suedezul Gunder Hăgg 
(primul alergător sub 14 minu
te — 13.58,2 în 1942), cehoslova
cul Emil Zatopek, sovieticul 
Vladimir Kuț (propulsat pe or
bita marii performanțe de Fes
tivalul de la București, în 1953), 
australianul Ron Clarke, bel
gianul Emile Puttlemans, neo
zeelandezul Wick Quax, ke-

• ••
pascal Simon 208 km in 6.84:41 
(medie orară 31,620 km), 2. Ment- 
heour Ia 9 s, 3. Jean Bene Ber- 
naudeau (Franța) la 1:21, 4. Ma
rio Beccia (Italia) la 1:35, 5.
Christian Sezenec (Franța) la 
1:38... 12. Hinault la 3:07, ca și 
olandezii Zoetemelk și Kuiper.

In clasamentul general situația 
este următoarea : 1. Bernard Hi
nault (Franța) 63 h 53:40, urmat 
de Zoetemelk la 5:26, Anderson la 
7:57.

Marți are loc etapa a 16-a (Or- 
cieres Merlette — Alpe d’Huez, 
121 km), în întregime cu profil 
muntos. 

AGENDA SĂPTĂMÎNII
20. VII. TENIS DE MASA : continuă campionatele de juniori

(pină la 25.VU) la Hollabrunn ; CICLISM : continuă 
Turul Franței (pină la 25.VII) ; TENIS : turneu masculin 
la Kltzbuhel, in Austria (pină la 25 VU) ; „Cupa federa
ției" — competiție feminină (pină la 25.VH), la Santa 
Clara, în S.U.A. ; SCRIMA continuă campionatele 
mondiale (pină la 24.VII), la Roma.
TENIS : faza finală a „Cupei Galea", pentru echipe de 
juniori (pină la 25.VH). la Vichy ; VOLEI : campiona
tele europene pentru juniori (pină la 27. Vn). tn mai 
multe orașe din Bavaria (R.F.G.) ; ATLETISM: cam
pionatele Italiei.

21. VH. BOX : meci pentru titlul mondial (WBC) la „muscă”.
Salvador Sanchez (Mexic) — Nelson Azumah (Ghana), 
la New York.

22. VIL TENIS : faza finală a C.E. pentru echipe de cadete
(pină la 24.VII), la Le Touquet.

23. VU. ATLETISM : campionatele R.F. Germania ; AUTOMO
BILISM : raliul Argentinei, cursa a 8-a din cadrul C.M. 
(pină la 30.VII)

24. VU. ATLETISM : campionatele Marii Britanii ; box : meci
pentru titlul mondial (WBA) la „muscă”, Prudencio 
Cardona (Columbia) — Castillo Waren (S.U.A.) șl la 
cat. ușoară (WBA), Ray Mancini (S.U.A.) — Ernesto 
Espana (Venezuela), la Merida. în Mexic.

25. VU. FOTBAL : începe campionatul mondial universitar (se
încheie la 8.VTII). tn Mexic ; AUTOMOBILISM : Marele 
premiu al Franței, a 10-a probă a C.M. formula I, la 
Le Castellet.

tru medalia de bronz, a fost 
luat, pe nedrept, de Scalzo !

In întrecerea echipelor fe
minine de floretă, reprezen
tantele țării noastre au cîști
gat primul meci din grupă, cu 
S.U.A. (9—2), dar l-au pierdut 
pe cel cu Italia (4—9). Nu s-a 
valorificat, astfel, poziția a pa
tra în ordinea grupelor, In- 
cît floretistele noastre vor sus
ține un meci în eliminări di
recte, în recalificări, cu echi
pa Ungariei, marți la prînz.

In disputa echipelor mascu
line de floretă, U.R.S.S. — 
R.F.G. 8—6, Italia — Belgia 
9—0, Polonia — R. D. Ger
mană 8—7 și Franța — Unga
ria 9—5. în semifinale, Ita
lia — U.R.S.S. și Franța — 
Polonia.

Marți încep întrecerile și 
spadasinii înscriși la „indivi
duale".

Paul SLAVESCU

Și

nyenii Kipchoge și Henry Rono 
șl englezii Christopher Chata- 
way și David Moorcroft. Ulti
mul este cel mai nou venit in 
elita probei și apariția sa a 
provocat o foarte mare surpri
ză în rîndurile tuturor specia
liștilor atletismului, căci ni
mic nu anunța o performanță 
de talia noului record: 13:00,42, 
adică cu 5,78 s mai repede de
cît alergase Rono cu un an ia 
urmă la recordul mondial, mai 
repede cu 20,09 s ( !) decît fu
gise el vreodată !!

„Mă gîndeam, spunea Mo
orcroft, că eventual aș putea 
îmbunătăți recordul britanic al 
lui Brenden Foster 13:14,6 — 
1974, dar în nici un caz pe cel 
mondial. S-a intîmplat insă 
ceea ce nici nu visasem !“...

Pe primul kilometru au con
dus tare kenyenii Tuwai 
Waigwa (2:38,0). dar de la 1200 
m Moorcroft a trecut în față 
și puternic stimulat de public 
a accelerat astfel că la 2000 m 
cronometrai arăta un avans de 
5 s față de timpul lui Rono, la 
record, avans menținut și la 
3000 m (7:50,3), dar și, în con
tinuare, pină la sfirșitul cursei!

Recordul lui Moorcroft (al 
41-lea record mondial realizat 
pe pista stadionului Bislet din 
Oslo!) ‘ • •
faptul 
de 29 
mult 
(anul 
tat de .3:54,37 — 
bilanțul mondial, pe care a- 
cum cu puțin timp înainte, a 
recordului pe 5000 m, tot la 
Oslo, îl îmbunătățise copios — 
3:49,4!), fără însă prea mari 
pretenții între fruntașii mon
diali ai atletismului.

Așa stînd faptele, să vedem 
acum de unde va sări iepurele 
...sub 13 mirțute pe 5000 tn?! 
Oare tot Moorcroft ca reuși ?

pare surprinzător și prin 
că autorul lui, în vîrsță 

de ani, era cunoscut mai 
ca alergător de o milă 
trecut avusese un rezul- 

locul 21 în 
pe care

Romeo VILARA

P.S. Pină una-alta, iată că 
Moorcroft a devenit record
man european la 3000 m plat 
cu 7:32,79.


