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VASILE FLOREA

Un frumos succes la tenis de masă

ECHIPA DE CĂDEȚI A ROMÂNIEI -
CAMPIOANĂ EUROPEANĂ

In linalâ. victorie cu 3-2 asupra formației Italici Ar fi mult mai plăcut să joace fotbal, dar boxerilor le este mult 
mai necesar un exercițiu cu mingea medicinală

Foto : Ion MIHAICĂ

CRISTIAN TIUGAN

CALIN TOM A

Concursul republican de at
letism pe grupe de probe a 
programat, la București și Po
iana Brașov, etapa a IlI-a. care 
ar fi fost de dorit să însem
ne. . . și să prilejuiască... Dar, 
ca și celelalte două etape, ca 
și foarte multe dintre con
cursurile noastre de atletism, 
rezervate seniorilor, nici aces
ta n-a fost ceea ce trebuia să 
fie, adică un CONCURS. ci, 
mai degrabă, un simulacru I 
încă o dată, atleții au absen
tat in corpore de la între
ceri, acum, în plin sezon com- 
petițional, așteptînd nu știm 
ce altceva. Și aceasta se în- 
tîmplă sub directa răspundere 
a antrenorilor, cu — sau fără — 
știința conducerilor clubu
rilor sportive (încă o dată ele 
demonstrează, de fapt, lipsa de

ACȚIUNEA „DELFIN ’82“ 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE!

RAID-ANCHETĂPrintre cele mai atractive, 
eficiente și de mare 
popularitafe acțiuni în

scrise în programul „Daciadei" 
se numără și „înotul pentru 
toți", anul acesta „Delfin *82". 
Marea aderență la publicul 
larg, îndeosebi la copii, a îno
tului este justificată de faptul 
că el constituie un mijloc ideal 
de practicare a exercițiului fi
zic complex, dătător de sănă
tate și vigoare, prilej de cultivare la copii și tineret a voinței 
și curajului. Centrele de inițiere in inot din întreaga țară își 
așteaptă vizitatorii, mai ales in aceste zile de vacanță, de la 
începutul căreia, iată, a trecut mai bine de o lună. Ce s-a rea
lizat pînă acum ? Este întrebarea care face obiectul raidului 
nostru întreprins în

La „Tineretului"
De fiecare dată cînd facem 

popas la Ștrandul tineretului 
din Capitală, ambianța este la 
fel de cuceritoare, mai ales 
acum în plin sezon estival. 
Contribuie la aceasta nu numai 
gospodarii de acolo. ei In 
aceeași măsură vizitatorii o- 
cazionaM, care populează, pen

HOLLABRUNN, 20 (prin te
lefon). Echipa noastră de că
deți (Vasile Florea, Cristian 
Tiugan și Călin Toma, antre
nor — prof. Virgil Bălan, toți 
de la Universitatea Craiova) a 
repurtat un remarcabil succes, 
cucerind titlul de campioană a 
Europei și medaliile de aur. 
Finala a fost deosebit de dispu
tată. formația Italiei opunînd 
o puternică rezistență. Scorul 
a oscilat de o parte și de alta, 
punînd la grea încercare nervii 
micilor sportivi. Iată desfășu
rarea : Tiugan — Maneschi 1—2 
(15. —20, —13). Florea — Na- 
nonni 2—0 (17, 21), Florea. To
ma — Maneschi, Nannoni 1—2 
(21. —16, —19), Florea — Ma
neschi 2—0 (22. 16) și Tiugam — 
Nanonni 2—0 (17, 17). Pentru 
locurile 3—4 : U.R.S.S. —
Cehoslovacia 3—1.

La juniori, în turneul pen
tru locurile 9—12, echipa noas
tră a fost învinsă cu 5—1 de 
cea a Finlandei. In semifina
le. Cehoslovacia — U.R.S.S. 
5—0 și Suedia — Anglia 5—2. 
In partida pentru locurile 9—10- 
România — Austria 5—3.

La junioare, formația Româ

răspundere pentru soarta aces
tui sport prioritar I), fără con
trolul organelor C.J.E.F.S. de 
specialitate etc.

Potrivit regulamentului, la 
acest concurs aveau dreptul să 
participe primii 32 clasați în 
bilanțul fiecărei probe în anul 
1981 (cîte 24 la sărituri și a- 
runcări), primii 8 clasați la 
concursurile de primăvară ale 
seniorilor și juniorilor I. pri
mii 6 clasați la campionatele 
universitare, la cele școlare și 
ia Cupa F.R.A. Ei bine, ieri, 
pe stadionul „23 August", la 
100 m fete au fost prezente 
doar 7 alergătoare!!, la 100 m bă
ieți — 15, la 400 m fete — 
12, la 110 mg — 11 etc.

Este neîndoios că în acest 
fel competiția nu poate nici 
pe departe să-și atingă sco

In clteva centre de inițiere
la înot din Capitală

cîteva centre din Capitală.

- activitate rodnică, la „Școala 180“ - absențe
tru două săptămîni. peluzele 
proaspete de verdeață și ba
zinele Rata pregătite oentru 
primele lecții

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3) 

niei a pierdut cu 1—3 la cea 
a Angliei, jucînd apoi în tur
neul pentru locurile 5—8, ală
turi de Ungaria. Iugoslavia și 
Suedia. în semifinale. U.R.S.S. 
— Anglia 3—1 și Olanda — 
Polonia 3—1. In meciul pentru 
locurile 7—8. România — 
Iugoslavia 0—X

Cadetele noastre au mai 
pierdut un meci,' în fața olan
dezelor la limită, ce e drept ;
2— 3! în semifinale. Ceho
slovacia — Ungaria 3—0 si 
U.R.S.S. — Suedia 3—0. Pentru 
locurile 7—3, România — An
glia 3—1.

Astăzi e zi de pauză, cam 
pionatele europene reluîn- 
du-se miine. cu probele indi
viduale.

Alte rezultate, juniori : Aus
tria — R.F. Germania 5—2. 
Suedia — Iugoslavia 5—0. An
glia — Ungaria 5—2, Ceho
slovacia — Franța 5—0. 
U.R.S.S. — Olanda 5—1 ; juni
oare : U.R.S.S. — Bulgaria
3— 1. Iugoslavia — Polonia 
0—3. R. F. Germania — Sue
dia 1—3 ; cadete : Anglia — 
R.F. Germania 1—3 

pul, cheltuielile neavînd ast
fel acoperire. Și aceasta toc
mai acum, cu puține zile 
înaintea finalelor campio
natelor seniorilor (31 iulie și 1 
august) și cu 3 săptămîni 
înaintea Jocurilor Balcanice de 
la București (13—15 august), 
căci ae Campionatele euro
pene de la Atena ce să mai 
vorbim? Continuăm să ne 
plîngem că atleții noștri n-au 
suficiente concursuri într-un 
an, dar iată că atunci cînd 
sînt (și sînt totuși destule I) 
acestea sînt tratate cu o cra
să și supărătoare superficiali
tate! Pînă cînd ?...

Romeo VILARA

(Amănunte și rezultate de Ia 
cele două concursuri — în pag. 
a 4-a).

La centrul de inițiere de la Ștrandul Tineretului.
Foto : Vasile BAGEAC

La „23 August" și „Obor", condiții foarte bune. 
Ele pot fi, Insă, folosite mai eficient!

Bazinele complexului spor
tiv „23 August" sînt cunoscute 
ca locuri de antrenament pen
tru performerii in inot ca 
gazde ospitaliere Ue unor mari 
întreceri interne și internațio
nale. Dar — poate nu toți 
bucurestenii știu — tot aici

Concediile și vacanța mare 
sînt în toi. Și ele pot fi pe
trecute în fel și chip, fiecare 
fiind specialist în alcătuirea 
programului.

Mai sînt insă ș< băieți te
ribili de ambițioși . care 
nu-și petrec concediul „ca 
toată lumea". Ei își sa
crifică o parte din -vară 
pentru a străluci doar nouă 
minute pe ringul de box. O 
ambiție tinerească cu dor de 

glorie îi face să accepte pro
gramul riguros al antrenori
lor Teodor Niculescu, Iosif 
Mihalic și Nicolae Negrea. 
I-am văzut pe tinerii sportivi 
aliniațl la „raport" înainte de 
antrenament. La 18—19 ani se 
vor, și chiar sînt. bârna ți. 
Sportul pe care l-au îndrăgit 
nu mai este o simplă joacă, 
o hîrjoană în curtea scolii 
Faptul că cei mai mulți dintre 
ei sînt de acum „internațio
nali", adică au susținut me
ciuri peste hotare, îi face să 
privească pregătirea cu se
riozitate. O seriozitate justi
ficată de un obiectiv apro
piat. foarte important pentru 
ei — campionatele europene ie 
tineret, care vor avea .oc 
in septembrie, la Schwerin 
(R.D.G.). în priviri le joacă 
o sclipire de mîndrie. Și cum 
să nu fie așa cînd ei au fost 
„cei aleși". Aleși pe criteriu] 
valorii și al muncii. ,.Se- 
mimijlociul" Nicolae Vînătoru 
(Steaua), de exemplu, are. la 
19 ani. un palmares care pro
mite : 3 titluri de camp;on
național de juniori. două 
titluri balcanice și un prețios 

loc I la turneul „Prietenia", la 
Gera, în R.D.G. ; Doreî Jia- 

nu (Dinamo), un „cocoș" pro
venit de la Cluj-Napoca și 
..semimijlociul" Dănilă Bum
bac (Electromureș Tg. Mureș) 
au ocupat de curînd primul 
loc în turneul de Ia Balaton 
(Ungaria), iar .„semimusca" 
Marian Rotaru (Rapid) s-a 
întors de la „Cupa Prieten‘a“. 
organizată in Cehoslovacia ’a 
Usti nad Labem. cu o meda
lie de argint. Lor 11 se adau
gă Gheorghe Iana (C.S.Ș. Cra
iova). Sandu Leca (B. C. Bră
ila), Marian Nicola (C.S.M.

funcționează și unul dintre 
cele mai solicitate centre de 
inițiere in acest sport. Si 
cum să nu fie căutat ciad

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3) 

Drobeta Tr. Severin). Tudorel 
Fîșie (Steaua). Ilarie Pelreseu 
(S. C. Muscelul). Mihail Vasi- 
lache (I.M.G. București). 
Gheorghe Joița (C.S.Ș Ran. 
Vîlcea). George Sandu (Rapid). 
Aceștia sînt campioni «au 
vicecampioni național de ju
niori. Experiență puțină dar 
ambiție și putere dr munci 

mari... „Uneori chiar cu ex
ces de zel" — îi... pîrăște asis
tentul medical Nicolae Li urea, 
„responsabil cu sănătatea", cum 
îl spun. între ei. băieții

Se pregătește un sch'rnb 
boxerilor cpnsacrațl. Un schimb 
de „băieți teribili" care-și sa
crifică vacanta sau concediul 
pentru un vis de glorie. Un 
vis care poate deveni realita
te în septembrie la campio
natele europene de tineret din 
Republica Democrată Germa
nă.

Petre HENT

COMPORTĂRI REMARCABILE
ALE ȘAHIȘTILOR ROMÂNI
• Mihai Șubă și Marina Pogo- 
revici printre fruntași în tur

neele interzonale
• Eugenia Ghindă - lideră in 

competiția de la Nalenchowe
• Constantin lonescu - pe lo

cul doi
Reprezentanții țării noastre 

continuă să aibă o bună com
portare în turneele interzonale 
de șah.

La Las Palmas, în întrecerea 
masculină, runda a 6-a i-a a- 
dus un nou succes marelui 
maestru Mihai Șubă, învingă
tor în fața lui Pinter. Ribli a 
cîștigat la Bouaziz. în timp ce 
partidele Timman — Smîslov, 
Sunye — Tukmakov și Brown 
— Karlsson au fost remize. 
S-au întrerupt întîlnirile Psa- 
his — Larsen și Mestel — Pe
trosian. In clasament : Tukma
kov 4 p (1). Ribli 4 p, Petro
sian 31/, p (1). Șubă șl Smls- 
lov 31/, p. Timman 3 p etc.

La Bad Kissi ngen. în inter
zonalul feminin, s-a disputat 
runda a 7-a. Marina Pogorevid 
(după ce a remizat Întrerupta 
cu Stherenberg) a întrerupt cu 
Belle. Alte rezultate : Lema- 
ciko — Stherenberg 1—0. Ga- 
prindașvill — Arbunic 1—0, 
Ivanka — Maksim o vid 1—0, 
Litinskaia — Semenova remi
ză. Conduce Lemaciko cu 51/, 
p, urmată de Pogorevid și 
Klimova cu 4'1, (1), GaPrin- 
dașvili. Semenova și Ivanka 
4'1, etc.

în turneul internațional fe
minin de la Nalenchowe (Po
lonia). după consumarea a opt 
runde, în fruntea clasamentu
lui se află Eugenia Ghindă cu 
6 puncte, urmată de polonezele 
Bojena Sikora și Halina Ma- 
ziarka. fiecare cu 5,5 puncte. 
In runda a 7-a. Eugenia Ghin
dă a remizat cu Djasre Ha- 
dilkar (India) iar în cea de-a 
opta a cîștigat la Rohini Ha- 
dilkar, Sikora a învins-o pe 
Kasprczyk și a remizat cu 
Maziarka.

în turneul masculin ce se 
desfășoară în același oraș. 
Constantin lonescu dună ce în 
runda a 6-a a remizat cu po
lonezul Iasinkowski. în cea 
de-a 7-a l-a învins pe bulgarul 
Lukov, fostul lider al clasa
mentului. iar in runda a 8-a 
a cîștigat partida cu Peter Pe- 
tran (Cehoslovacia). Lider al 
clasamentului este polonezul 
Zbigniew Szimczak cu 5,5 
puncte, secundat de Constan
tin lonescu — 5 puncte.



PENTATLONIȘTII ÎNCEP CURSA
PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI

la București

MECIUL DE RUGBY
DUPĂ ABSOLVIREA ANULUI III LA POI
URMEAZĂ EXAMENELE... DE TENIS DIN

Astăzi si miine, — prima 
probă a unui nou campionat 
național de pentatlon modern. 
Întrecerea Ia tinele căreia vom 
cunoaște pe noii deținători ai 
titlurilor în slasamentele In
dividual și pe echipe. Azi. pri
mele două serii ale probej de 
călărie, iar joi cea de a 3-a 
(la stadionul „Olimpia"), vi
neri urmînd a se desfășura. In 
sala Floreasca, al doilea „exa
men" al concurenților — proba 
de scrimă. Sîmbătă, la bazi
nul de la Ștrandul tineretului 
este programată proba de înot, 
iar duminică — ultimele două 
„încercări" : dimineața, la po
ligonul Tunari — tirul, iar la 
ora prînzului. pe tradiționalul 
traseu din pădurea Călugăreni 
— crosul.

Campionatul din acest an 
reunește la start sportivi de 
la Olimpia București Univer

sitatea Timișoara, Clubul spor
tiv școlar nr. 1 din Capitală și 
după o ■ lungă întrerupere — 
Steaua, a cărei secție de Der- 
formanță in această disciplină 
a fost reînființată de puțină 
vreme.

Despre două prevederi ale 
regulamentului de concurs 
ne-a vorbit vicepreședintele

ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALĂ »

A B ASCHE TB A LIȘTILOR 
JUNIORI

Activitatea internațională la 
baschet continuă prin partici
parea echipei naționale de că
deți (juniori II) la două turnee. 
Primul este dotat cu „Cupa 
Start** șl are loc In Bulgaria, la 
Dimitrovgrad (de astăzi pînă 
duminică) ; al doilea va ti Cam
pionatul balcanic, găzduit de ora
șul iugoslav Valejo (27—31 iu- 
lie).

tn vederea acestor întreceri, au 
făcut deplasarea : Valentin Stă- 
nescu (1,94 m). Ovidiu Oană (1,86 
m) — ambii de la C.S.S. Tirgoviș- 
te. Gherasim Tsakis (1,81 m) — 
Dinamo București, Aurelian Mi
hai (1,94 m) — Clubul școlar de 
baschet București, Călin Șarlă 
(2.03 m) — Steaua, Cătălin Pin- 
tea (1,91 m) — Casa pionierilor 
3 — Dinamo București, Vasile 
Pascu (1,83 m) — Lie. „Bolyai** 
Tg. Mureș, Florin Hnat (1,81 m), 
Remus Bacalu (1,84 m) — ambii 
de la C.S.Ș. Cluj-Napoca, Mihai 
Chirie (2,00 m) — C.S.Ș. Con
stanța Marian Răscrăcea (1,85 m 
m) — C.S.Ș. Brașovia și Marius 
Mitei (1,87 m) — Carpați Bucu
rești ; antrenori : loan Valerian 
și Horațiu Giurgiu. 

federației, loan Mureșan i 
„Una se referă la numărul 
de concurenți admis într-e 
echipă și el a fost stabilit la 
trei, așa cum se procedează la 
toate competițiile oficiale, ca 
și în numeroase turnee inter
naționale organizate de țări eu 
veche tradiție in acest sport. 
Prin această măsură, se res- 
trîng, firește, posibilitățile de 
manevră ale cluburilor dar 
ea este menită să stimuleze 
valorificarea maximă a po
tențialului fiecărui concu
rent. De asemenea, s-a pre
văzut să concureze numai 
acei sportivi care efectuează și 
parcursul de călărie, pentru că 
în trecutele campionate erau 
mulți sportivi care. nepregă
tiți la călărie, participau de 
fapt, la un campionat de pen
tatlon.. redus la patru pro
be. Măsurile noastre vizează 
desigur, o mai mare exigență 
în privința pregătirii".

Una din „stelele'* de ieri ale Rapidului, Davila PLOCON, opinează:

„VOLEIUL GIULEȘTEAN
POATE RECUCERI ÎNĂLȚIMILE44
Giuleștiul a avut dintotdeauna 

„stelele" sale sportive pe care 
de-a lrn-gul anilor miile de su
porteri de ambele părți ale Po
dului Grant, în pasiunea lor fără 
seamăn, le-a purtat în slavă, 
împreună cu alte zeci sau poate 
sute de mii de simpatizanți ai Ra
pidului, răspîndiți pretutindeni 
în Capitală și în țară. Una dintre 
aceste stele" a fost, fără îndoia
lă, voleibalistul Davila Plocon, 
care a purtat culorile vișinii timp 
de apr-oape două decenii, în echi
pa atît de faimoasă a anilor ’50 — 
’60, care de la prima ediție a 
campionatului național pînă la a- 
pusul de carieră al „generației de 
aur" a lui Plocon se încununa de 
11 ori campioană națională și juca 
în 7 finale ale Cupei campionilor 
europeni, cîștigînd de trei ori tro
feul și pierzînd la limită pe cele
lalte patru. Dar, între „stelele" a- 
cestei mari echipe giuleștene, Da
vila (Dan) Plocon ocupă un loc 
aparte, pentru că el a rămas cel 
mai fidel clubului care l-a consa
crat. O fidelitate exemplară nu 
numai față de club, ci și față de 
sport în general

<1 După terminarea carierei 
sportive, ne spune Plocon, am 
rămas tot timpul alături de volei 
și de clubul meu- de Rapid, ab
solvind între timp I.E.F.S.-ul, dar 
rămînînd tot tehnician construc
tor și ocupîndu-mă, din 1969, de 
echipa feminină, ca antrenor 
plătit cu ora., t Cu ce rezul
tate ? • Trei titluri de cam
pioană națională și de alte trei 
ori vicecampioană în anii ’70. 
Acum, însă, traversăm o perioa
dă mai dificilă, o într-adevăr, 
în ul+imii ani, Rapidul stă cu

ROMÂNIA-FRANTA »
Tradiționalul meci de rugby, 

care în fiecare an, toamna, i- 
naugurează noua ediție a cam
pionatului european — F.I.R.A., 
dintre echipele României și 
Franței, principalele preten
dente la titlul continental, va 
avea loc la București, în ziua 
de 31 octombrie, un prilej de 
binemeritată revanșă pentru 
sportivii români.

• în prealabil, rugbyștii 
noștri vor avea ocazia să-și 
măsoare forțele cu puternica 
selecționată a provinciei irlan
deze Munster, care va între
prinde. între 10 și 20 septem
brie. un turneu de trei locuri 
în România, la Iași, Constanța 
și București. Amintim, de ase
menea. că în deschiderea se
zonului internațional rugbyștii 
constănțeni (Farul) vor întîlni 
reputata echipă a universității 
engleze Cambridge.

emoția retrogradării și la fete, 
căci echipa de băieți trăiește 
doar cu speranța... revenirii în 
„A". Care crezi că sînt cauzele 
acestei coborîri de ștachetă ? ® 
Pe de o parte, schimbul de ge
nerații, care creează probleme 
grele oricărei echipe de frunte, 
iar pe de altă parte, împuțina
rea tinerelor valori dispuse să 
opteze pentru tricoul vișiniu. Am 
spus-o și o spun cu regret, pen
tru că tare aș fi vrut să pot 
lucra ru un buchet de talente, 
să le duc la consacrare. Este a- 
devărat că nici condițiile ofe
rite de clubul nostru nu erau 
de natură să încurajeze aceast; 
opțiune. Acum, însă, avem o 
sală modernă pentru jocuri spor
tive. precum și un sprijin mai 
mare acordat de Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor. Ceea ce mă face să cred 
că, în curînd, cu cele cîteva ta
lente tinere pe care le avem și 
cu altele pe care sperăm să Ie 
cooptăm, Rapidul va deveni din 
nou o echipă de fruntea clasa
mentului. ® Ce credeți despre 
voleiul masculin giuleștean ? 
O Am încredere în posibilității^ 
băieților de revenire în „A" și 
în capacitatea antrenorului Mi
hai Chezan de a asigura, în a- 
cest eșalon, o ascensiune se
rioasă a echipei spre plutonu’ 
fruntaș. Aceasta, ca și în cazul 
echipei de fete, cu concursul im
portant al ministerului și — fi
rește — cu o mentalitate nouă a 
sportivilor noștri vizavi de pre
gătire, de dăruire și uneori de 
sacrificiu pentru volei și pentrv 
culorile clubului.

Dumitru MORARU-SLIVNA

Tntr-un timp, Lucia Roma
nov „dispăruse" din rubrica 
de tenis a publicațiilor spor
tive. Suporterii săi nu-și ex
plicau această absență, cu atît 
mai mult cu cit o știau pe te- 
nismana noastră prezentă Ia 
mai toate marile concursuri 
interne și internaționale. De 
aceea, cînd „Luci" ne-a vizi
tat, zilele trecute, la redacție, 
am aflat ce a determinat-o 
să... ocolească terenurile cu 
zgură roșie și, implicit, com
petițiile.

— A fost, dacă se poate spu
ne ața, o „absență motivată", 
întrucît gîndurile mele, ca de
altfel și ale surorii mele, 
Mia, s-au concentrat asupra 
studiului. Aveam cîteva exa
mene foarte grele — cu Poli
tehnica nu-i de glumit ! — și 

a trebuit să învățăm mult 
pentru a le promova. Mai a- 
Ies că erau ultimele pentru 
absolvirea anului III. Acum 
totul s-a terminat cu bine și 
sintem studente in anul IV, 
ne-a spus Lucia Romanov.

— Ați fost prezentă la Ro
land Garros, apoi la Wimble
don. ca să numim doar două 
din cele mai importante tur
nee ale tenisului mondial. La 
campionatele internaționale ale 
Franței v-ați clasat printre 
primele 8. performanță care nu 
este la îndemîna oricui ! Spu- 
neți-ne ceva despre meciurile 
de pe celebrele courts-uri pa
riziene...

— Am... învățat pentru exa
mene, dar m-am și antrenat... 
Primele trei tururi, la Roland 
Garros, pînă am ajuns •în 
„16“-zecimi, au fost destul de 
grele (n.n. — le-a întrecut cu 
6—4, 6—3 pe englezoaica Anne 
Hobbs, cu 6—3, 6—1 pe tenis- 
mana din R. F. Germania 
Claudia Kodhe și cu 6—3, 6—4 
pe Billie-Jean King I), dar am 
simțit că sînt în formă. Fac o 
paranteză și vă spun că am 
stabilit și un record, înregistrat 

ca atare de organizatori, și a- 
nume am fost jucătoarea care 
am terminat prima... primul 
meci al ediției din acest an. 
In continuare, am ajuns prin
tre primele opt învingînd-o 
cu... 6—5 pe americanca Anne 
Smith. Trebuie spus că ea m-a 
condus cu 3—1 și 5—3, eu am 
refăcut handicapul, am ciști- 
gat setul, iar adversara mea 
a abandonat ! Apoi am fost 
învinsă de Chris Evert-Lloyd 
(n.n. — la a șasea sa partici
pare la turneul de la Roland 
Garros, dintre care de două 
ori la junioare, Lucia Roma
nov a înregistrat anul acesta 
cel mai bun rezultat al său, 
fiind a treia jucătoare român- 
că cu prezențe notabile, după 
Virginia Ruzici — cîștigătoare, 
și Florența Mihai — finalistă) 
dar în setul al doilea am re
făcut de la 0—4 (Evert a cîș- 
tigat cu 6—2, 6—4) și după 
meci celebra mea adversară a 
declarat că o lăsaseră... pi
cioarele I In sfirșit, tot la Ro
land Garros, am ajuns în se
mifinale in proba de dubli- 
mixt (cu Sherwood Stewart).

— Cine este această ameri
cancă, Zina Garrison, care v-a

eliminat 
bledon ?

— Are 
1981 Wi 
oare, are 
Goolagon 
sigur se

— Acu 
iarăși „îi 
spune — 
pune din 
de tenis 
bine, în 
program

— Nu 
că așa 
mai bini 
zint țara 
cială. D< 
gătit asi 
mea, su 
rului en 
pentru c 
întreceri 
și Camj 
cum și 
de senii 
unde da 
tlul. Ca 
pre ten 
ceea, o 
învățătu 
proiecta

BflADIJI VAMA - ÎN DIVIZIA
Pentru prima oară, în cam

pionatul Diviziei „A" de po
pice va juca o echipă din 
mediul rural. Este vorba de 
formația feminină Bradul Va
ma (județul Suceava), care, la 
recentele întreceri ale turneu
lui final al campionatului de 
•calificare, a produs marea sur-' 
priză, clasîndu-se pe primul 
loc dintre echipele din seria 
Nord, depășind net formații cu 
tradiție, care au mai evoluat 
în divizie, cum sînt Voința și 
Record Cluj-Napoca sau Vo
ința Mediaș.

Echipa Bradul din comuna 
Vama a luat ființă cu patru 
ani în urmă, din inițiativa u- 
nui mare Pasionat al acestui 
sport. Mircea Frunză — pe 
vremea acea instructor spor
tiv, acum antrenor calificat. 
De trei ani. Bradul Vama par
ticipă la campionatul republi
can de calificare pentru Divi
zia „A" și în 1981 a reușit să 
participe la turneul final, cla
sîndu-se pe un loc onorabil, 
iar anul acesta s-a dovedit a 
fi cea mai bună echipă din
tre cele 6 care au alcătuit se
ria Nord. Bradul s-a clasat pe 
primul loc cu 4606 p din două 
jocuri. întrecînd cu aproape 
100 p pe cea de a doua clasa
tă. Voința Craiova, promovată 
și ea în primul eșalon. Sex
tetul pregătit de M. Frunză a 
fost cel mai omogen în com
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ACȚIUNEA „DELFIN ’82“
u "

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE d
La „Tineretului" - activitate rodnică, la „Școala 190" - absențe

(Urmaie din pag 1)

Profesorii-antrenori își sta
bilesc grupele de inițiere și 
apoi, trec in ordine spre „țar
curile" repartizate. Este mul
tă ordine și disciplină. așa 
cum se și cuvine într-o ac 
țiune în care este angajată și 
federația de specialitate. Sub 
egida ei își desfășoară activi
tatea acest centru de inițiere 
în înot primul pe țară (iniția
tiva înființării lui datează de 
mai bine de un sfert de veac).

Antrenorul Paul Stroescu. 
care a avut bucuria de a ini
ția prima generație de... del
fini, acolo, la „Tineretului", 
este prezent, și acum, in ca
litate de coordonator al cen
trului. împreună cu un coleg 
mai tinăr. orof. Teodor (Dodo) 
Angeiescu. Este o activitate 
pe care și unul și celălalt o 
desfășoară cu pasiune, puuînd 
în valoare o experiență boga
tă și rodnică. Ce vrea să în
semne această activitate a 
centrului de inițiere de ia 
Ștrandul tineretului, după a- 
proximativ o lună de vacan
tă ?

Prof. Angeiescu, metodic 
cian îl cunoaștem, lasă cifre
le să dea... răspunsul : de Ia 
28 iunie și pînă în prezent, la 
acest centru au fost prezenți, 
pentru inițiere, 1 440 de copii 
și școlari, în patru cicluri — 
trei s-au încheiat, al patrulea 
se află în plină activitate. în 
aceiași timp, pînă Ia redeschi

derea cursurilor de invăță- 
mînt în toamnă, vor mai fi 
programate alte 1 cicluri, astfel 
că cifra celor „școlarizați", se 
estimează la aproximativ 
4 000 de delfini. Sigur, esti
marea celor care coordonează 
activitatea centrului are în 
vedere condiții normale, adi
că vreme însorită în șăptă- 
mînile următoare. Adică așa 
cum n-a prea fost pînă acum. 
Din acest motiv și numărul 
copiilor înscriși la cursurile 
de inițiere a fost cu mult 
sub cel planificat, iar frec
vența cursanților doar de 70 
la sută.

„Unii părinți nu și-au lăsat 
copiii să vină la cursuri, iu 
zilele cu mai puțin soare — ne 
mărturisea prof. Angeiescu — 
uitind un fapt esențial, acela 
că bazinul pentru inițiere dis
pune de instalație de încăl
zire a apei. Temperatura apei 
este constantă : 26 de grade..." 
Că temerea s-a dovedit ne
justificată o atestă și faptul 
că dintre toti copii p rezon ți
la cursuri NICI UNUL n-a con
tractat aici nici măcar un gu
turai banal. Cei aproape 40 de 
profesori-instructori. în ria
dul cărora am întîlnlt și din
tre aceia cu un vechi stagiu 
la acest ștrand (Nlcolae Dima, 
Gheorghe Gheorghiu), dar și 
mulți mai tineri, cum sînt 
soții Adriana și Gabriel Ban- 
taș, Măriuca Rotaru-Musteață. 
lulius Olac, Dumitru Teodo 
rescu. Aurel lonescu, Eugc*> 

Georgescu, au luat măsurile d» 
rigoare pentru ca la Ieșirea din 
bazin copiii să-și îmbrace ha
latele. să nu fie expuși tem
peraturii scăzute, să facă tot
odată exerciții de gimnastică. 
Și așa toată lumea a fost 
mulțumită !

Așa cum n-am găsit-o, în 
schimb, la Școala generală nr. 
190, acolo unde ființează un 
centru de inițiere în înot, cu 
participarea elevilor din șco
lile sectorului 4. După un start 
bun. în a doua jumătate a lu

La „23 August" șl „Obor", condiții foarte bune.

(Urmare din pag. I)

dispune de condiții excepțio
nale — bază materială și spe
cialiști —, cit și de un cadru 

pentru 
motivul 
respec- 
itine/a-

deosebit de atractiv 
cei mici. Acesta-i și 
pentru care centrul 
tiv nu putea lipsi din
rul nostru reportericesc.

Cum intrăm, ne atrage aten
ția o rumoare specifică tri
bunelor cu spectatori. Se 
află, într-adevăr, acolo, cite- 
va rinduri de bănci sub um
brarele pomilor pe care așteap
tă femei în vîrstă, unele croșe- 
tînd, și bărbați cu tîmple 
ninse, lecturind ziare. Aveam 
să aflăm că este locul — foar
te bine ales — special ame
najat pentru însoțitorii copii
lor. La... bariera care vrea să 
însemne ..de aici încolo — nu

nii iunie, acum există o oare
care dezordine. La ora 13. nici 
măcar un profesor-coordonator 
nu se mai afla la acest cen
tru. Doar 3—4 copii (și ma
turi I ?) improvizaseră un fel 
de joc de polo, în timp ce pe 
unul din maluri, cîteva fe
mei — locatare din împreju
rimi — își luau dejunul la., 
iarbă verde. Directorul școlii 
era în concediu, iar cel c.-re 
îi ținea locul se afla ..puțin 
plecat", cum ne-a infomat. eu 
discreție, secretara. .

mai copiii, sportivii și pro
fesorii lor", o femeie se stră
duțe să explice cîtorva.. ne
înțelegători că „acolo, la apă, 
totul este in siguranță, acolo 
se predă o lecție și nu se poate 
intra". Apreciem atitudinea 
corectă a omului de ordine. 
Intr-o mică pauză stăm de vor
bă cu prof. Liviu Miron, instruc
tor al unei grupe de inițiere 
și, totodată, șeful bazei. „Ac
tivitatea de inițiere in înot 
se desfășoară. Ia noi, pe tot 
parcursul anului. Iarna-înă- 
untru, iar de Ia 1 mai, airi 
sub razele soarelui". Solicităm 
amănunte cu privire la acțiu
nea „Delfin ’82". Liviu Miron, 
om cu „cifrele in cap", ne in
formează : „Activitatea se des
fășoară in serii de cîte două 
săptămini, 1—800 de copii pe 
serie, de la 4 la 18 ani. Cen
trul este coordonat de federa

ția de resort, dar folosit șl asi
gurat cu profesorii de specia
litate îndeosebi de la Liceul 
de filologie-istorie nr. 2 cu 
profil de înot. Profesori. Nieo- 
lae Tot, Georgeta Cerbeanu (I 
alții". Totul este frumos mi
rat. atractiv

Dar condițiile de care dis
pune acest centru sînt folosite 
la potențialul maxim ?

„Nu“ —ni se răspunde. „Cred 
că dacă federația ar depune 
mai mult interes in folosirea 
Ia maximum a condițiilor de 
care dispunem ar fi putut în
văța aici de la 1 mai încoace, 
nu 2 500 de copii, ci cu 25 la 
sută mai mulți". Afirmația este 
fără echivoc, așa că o supu
nem atenției federației •’e 
specialitate...

...La Complexul „Obor". al 
C.S.Ș. nr. 2, vizita noastră 
coincide cu schimbul de sc
rii. Și aici gazdele au ame
najat un loc anume „de aș
teptare", la umbră, cu bănci 
și mese, astfel că nu ne ră- 
mine decît să apreciem plăcu
ta ospitalitate. Am stat de 
vorbă cu prof. Gheorghe Mu- 
tu, unu] din specialiștii clu
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Este desigur de apreciat faptul 
pricios din prima parte a sez, 
inițiere în înot organizate sub 

desfășoară o rodnică activitate. Fireși 
bun pe care l-a luat acțiunea „Delfir 
ritm și mai susținut, pînă Ia mijlocul 
există

La fel s-ar cuveni ca și centrele i 
burilor de vacanță să se înscrie mai 
vetare a cit mai multor copii ca ini 
însemne mai ordonat, cu mai mult * 
cum. din păcate, n-am intilnit peste
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RILESCU

Cu Începere din 1983/84

NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL 
VA CONTRIBUI LA CREȘTEREA 

CALITATIVĂ A FOTBALULUI

In vederea startului in noul sezon competițional
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In această perioadă fertilă 
din viața țării, toate domeniile 
de activitate sînt chemate să 
dea marca bătălie a calității.

Fotbalul nu se poate sustrage 
nici el mersului înainte al 
vieții noastre economico-socia- 
le. mai ales că acest atît de 
iubit sport bate de multă vre
me pasul pe loc, într-o medio
critate supărătoare. Pentru sal
tul de calitate al fotbalului ro
mânesc se caută soluții de 
esență, pe orizontală și pe ver
ticală, vizîndu-se competența, 
abnegația muncii și perspectiva 
activității la toate nivelele com- 
petiționale. Sigur, rezolvările 
nu vor fi făcute dintr-o dată și 
de la sine. Se cere o unitate 
de gindire și de acțiune, de la 
baza fotbalului pînă în vîrful 
piramidei. NOUA CALITATE 
trebuie întronată ea un impera
tiv categoric al fiecărei asocia
ții, mici sau mari, al fiecărui 
antrenor, emerit sau de la cen
trul de copii, al fiecărui jucă
tor, consacrat sau aflat la por
țile afirmării. Tocmai în acest 
sens se înscrie proiectul de 
restructurare a sistemului com- 
petițional, începind din anul 
competițional 1983—1984. Ziarul 
nostru a dezbătut pe larg ne
cesitatea și avantajele redu
cerii numărului de echipe la 
fiecare eșalon. Trecerea de la 
18 echipe Ia 16 în prima divi
zie, de la 54 de formații Ia 40 
in divizia secundă și de la 192 
la 108 formații în al treilea eșa
lon ar însemna un prim, dar 
mare pas in direcția concen
trării valorilor, risipite astăzi, 
fără noimă și fără perspectivă 
în atîtea echipe cu țeluri mă
runte, "care ani de zile se zbat 
și trăiesc numai și numai pen
tru evitarea retrogradării.

Această trecere nu va fi. fi
rește, privită cu ochi buni de 
cei care își văd periclitate 
„scaunele" călduțe ale medio
crității, de partizanii efortului 
minim. Unii’ susțin că reduce
rea este prea mare, în special 
în Divizia „C". Să nu uităm, 
însă, că eșaloanele inferioare 
au dat mult prea puțin, sensul 
existenței lor neliind, in multe 
cazuri, cel normal, de progres, 
de lansare a elementelor ta
lentate, ci de regres, de atrage- 
gerea și susținerea jucătorilor 
ratați, plafonați. Iar o schim
bare radicală, de atitudine față 
de muncă și față de adevărata 
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Posibilități multiple de mari succese la
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MMU SUCCESE LA 1NDEMÎNA 
TUTUROR !

I
După cu.m s-a mai. anunțat, în 
sezonul estival, alături de ce
le bait.e emisiuni de LOZ ÎN

PLIC aflate in vin zare, este pre

I
I
I

Consultați prospectul tragerii și procurați din timp bilete cu 
numerele dv. preferate !

performanță, nu se poate ob
ține decît prin măsuri radicale. 
Tocmai de aceea trebuie să 
privim reducerea echipelor ca 
un efort de strîngere a adevă
ratelor valori, ca o selecție din 
mers a talentelor autentice, 
ceea ce va avea ca implicație 
directă CREȘTEREA NIVELU
LUI ÎNTRECERII ȘI A SPEC
TACOLULUI FOTBALISTIC.

Optimizarea performanței, 
sinteza fiecărei divizii obligă, 
automat la o permanentă LUP
TA PENTRU CALITATE. PEN
TRU AUTODEPAȘIRE, OBLI
GA SA SE PRIVEASCĂ PISCU
RILE PERFORMANȚEI ȘI 
NU... COLACUL DE SALVARE. 
Baremurile aplicate in ultimul 
campionat a ridicat cota serio
zității majorității echipelor. Re
ducerea numărului de echipe 
va transforma ,,baremurile mo
rale" în haremuri de angajare 
totală pentru înalta performan
ță. redimensionînd optica des
pre efort, în antrenamente și 
în jocuri, în viața dinafara 
stadionului. La un număr redus 
de echipe, mai exact spus în
tr-o întrecere a celor mai bune 
echipe, superficialitatea se eli
mină, cei comozi și lipsiți de 
responsabilitatea revirimentului 
reclamat de fotbalul nostru 
fiind trecuți peste bordul cam
pionatului de ritmul și valoa
rea competiției într-o veritabilă 
„selecție naturală". Iar aseme
nea concentrare de forțe des
chide alte unghiuri șl reeva
luării juniorilor cu adevărat 
talentați și, foarte important, 
a activității internaționale, a- 
cuzată, nu o dată, că ar fi de
reglat campionatul. Pentru 
saltul pe plan internațional 
este necesar un campionat in
tern valoros, axiomă readusă 
în discuție și de ultimul El 
Mundial, far pentru un cam
pionat intern apt de progres 
se impune o singură conclu
zie : ORDINE ȘI DISCIPLINA 
din partea fiecăruia angajat 
în domeniul fotbalului, indife
rent de treapta pe care se 
află. EFORTURI SUSȚINUTE, 
EXIGENȚĂ ȘI PASIUNE. Din 
cauza intereselor mărunte, de 
club sau de orgoliu local, nu 
trebuie să nu vedem esența : 
NOUA CALITATE — IMPE
RATIV CATEGORIC și în fot
balul nostru ! Iată de ce optăm 
pentru noul sistem competițio- 
nal propus de F.R. Fotbal.

jocul dv. preferat l
• 12 EXTRAGERI 
IN 4 FAZE CU UN 
TOTAL DE 120 NU
MERE

• SE ATRIBUIE 
AUTOTURISME «Da
cia 1300“, MARI 
SUME DE BANI, 
variabile și fixe, 
EXCURSII PESTE 
HOTARE, in R. P. 
Bulgaria sau R. S. 
Cehoslovacă

• BILETELE DE 
25 LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRA
GERILE. La trage
rile extraordinare 
ale Revelionului și 
Mărțișorului, desfă
șurate după aceeași 
formulă, s-au atri
buit peste 200.000 de 
cîștiguri, Intre care 
48 autoturisme !

UHIMSÎILHIA Ot MAI 1010 PRONOSPORI INTORNtMĂ
zent și LOZUL VACANȚEI — 
emisiune specială limitată, cu 
cîștiguri suplimentare acordate 
de Administrația de Stat Loto— 
Pronosport din fond special. Așa
dar, participanților li se oferă in 
aceste zile posibilitatea de a ob
ține o gamă variată de succese, 
respectiv autoturisme „Dacia 
1300“ și ,,Trabant «601“, cîștiguri 
în bani de 50.000, 20.000, 10.000,
5.000, 2.000 lei etc. La munte sau 
la mare, agențiile Loto—Pronos
port, vînzătoril volanți, unitățile 
din comerț și cooperația de con
sum și oficiile poștale din în
treaga țară vă stau la dispoziție 
pentru a Încerca să vă numă
rați și dv. printre marii câștigă
tori !

încheiem astăzi turul de orizont făcut printre cele 18 divi
zionare „A" privind programul pregătirilor pe care ele îl par
curg în vederea startului în noua ediție de campionat. 1982—83. 
Ce au făcut, ce fac în prezent și în perioada care a mai ră
mas pînă la debutul stagiunii fotbalistice, din 7 august, precum 
și noutățile din loturile participantelor la Întrecerile primului 
nostru eșalon, în rîndurile care urmează.

® S. C. BACĂU După un 
stagiu de două săptămîni la 
munte, formația băcăuană și-a 
continuat pregătirile acasă. 
Antrenorii Nicolae Vătafu și 
Dumitru Chiriță au la dispo
ziție următorii jucători : Man- 
geac, Popa, Ursachi — portari; 
Andrieș, Cărpuci, Elisei, Lun
ca, Mareș, C. Solomon — fun
dași ; Artenie, Gheoane, Mo
vilă, Penoff, Șoșu, Vamanu — 
— milo'cași ; Antohi, Chitaru, 
Șoiman, Țiglariu (transferat de 
la „U“ Cluj-Napoca, în schimb 
cu Fîșic), Verigeanu — ata- 
canți. La pregătiri nu s-au pre
zentat Botez, I. Solomon și 
Viscreanu, despre care con
ducerea clubului băcăuan ne-a 
informat că au plecat, fără 
dezlegare, la Galați și, respec
tiv, Constanța.

Astăzi, de la ora 17, S. C. 
Bacău, va susține pe terenul 
său o partidă de verificare cu 
F.C.M. Brașov, urmînd ca 
sîmbătă să dispute revanșa la 
Brașov. Tot pe lista partidelor 
amicale mai figurează și întâl
nirile cu C.S.M. Suceava (la 
28 iulie) și Politehnica Iași (la 
31 iulie), ambele la Bacău.
® F. C. ARGEȘ Piteștenii au 
luat startul pregătirilor la 4 
iulie, după care s-au deplasat 
la Brașov, unde, pe lingă cele 
două antrenamente zilnice, au 
susținut și cîteva meciuri de 
verificare, printre care cu 
F.C.M. Brașov și Universitatea 
Crajova. Tînăra conducere teh
nică, Dobrin — Cîrstea, are la 
dispoziție următorul lot: Cris
tian, Istrate, Iliescu (de la 
Dacia Pitești) — portari, M. 
Zamfir, Nica, Stancu, Tulpan, 
Chivescu, Jurcă, Iovănescu (re
venit de la F.C. Olt), Radu II, 
Margelatu (venit de la C. S. 
Tirgoviște, în schimb cu Ka- 
lio), Ancuța (revenit de la 
F.C.M. Siderurgistul Galați), 
Ștefan, Simion (ambii de la 
echipa de speranțe), Aloman 
(de la Faianța Sighișoara). 
Țurcu se află în pregătiri cu 
Iotul reprezentativ, Bărbulesiti 
nu s-a prezentat la echioă. 
Băiufă este în examene. iar 
Ignat își satisface stagiul mili
tar.

Azi. F.C. Argeș va susține 
un meci amical la Tirgoviște, 
în compania C.S.-ului din lo
calitate, iar sîmbătă se va de
plasa la Tg. Măgurele, pentru 
un alt joc amical.
®F. C. BIHOR se antrenea
ză de la 13 iulie în localitate. 
Astăzi, de la ora 18,30, biho- 
renii vor susține primul meci 
amical, în compania formației 
Lokomotive Leipzig. In Program 
mai figurează partide amicale 
cu F.C. Magdeburg (28 iulie), 
Politehnica Timișoara (31 iulie) 
și Dinamo București (3 au
gust).

Antrenorul Gheorghe Staicu 
are la dispoziție următorul 
lot : Albu, Boitor (de la în
frățirea Oradea). Balaș (de la 
F.C.M. Brașov) — portari ; 
Nițu, Kiss, Dubovan (înfrățirea

TURNEU INTERNATIONAL
LA TG. MUREȘ

Marți, la Tg. Mureș a început 
un turneu internațional la care 
participă formația poloneză S.K. 
Slask și divizionarele „A44 F.C. 
Olt, Chimia Rm. Vîlcea și A.S.A. 
Tg. Mureș. Iată primele rezultate: 
F.C. OLT — A.S.A. TG. MUREȘ 
3—2 (1—1) ; au marcat : Pițurcă, 
State și Iamandi, respectiv Biro I 
șl Munteanu. S.K. SLASK — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—2 (1—1) ; 
au înscris : Pekala, Benkc și So- 
biesiak, respectiv Stanca și Gîn
gu. (S. ALBU — coresp.).

Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 21 iulie 1982, se 
desfășoară începind de la ora 16 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 ; numerele cîștiigă- 
toare vor fi anunțate la televi
ziune și radio în cunsul serii.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 IULIE 1982. 
Cat. 1 (1-1 rezultate) : 2 variante 
100% a 13.538 lei și 5 variante 
25% a 3.384 lei ; Cat. 2 (10 rezul
tate) : 10 variante 100% a 1.235 
lei și 131 variante 25% a 309 lei ; 
Cat. 3 (9 rezultate) : 107 variante 
100% a 193 lei și 1.216 variante 
25% a 48 lei 

Oradea), Zare, Rozsa, N. Mu- 
reșan, Bigan (revenit de la C.S. 
Botoșani) — fundași ; Bisok, 
Pușcaș, Kun II (revenit de la 
Unirea Valea lui Mihai), Piț 
(înfrățirea Oradea), Bucico — 
mijlocași ; Dianu, Lupău, 
Georgescu, Nedelcu (Politehni
ca Timișoara), Roatiș (Minerul 
Cavnic), Fodor (revenit de la 
Constructorul Timișoara) — 
înaintași.

• CORVINUL HUNEDOA
RA. Primele antrenamente s-au 
desfășurat în localitate, apoi 
din 10 iulie echipa a plecat la 
Geoagiu, unde s-a pregătit 
pînă ieri. In program mai fi
gurează un turneu în Iugo
slavia, la Zenița (oraș înfră
țit cu Hunedoara), la invita
ția clubului Celik.

La conducerea tehnică se 
află Remus Vlad și Florea 
Dumitrache (acesta din urmă 
totodată și jucător), ajutați de 
Octavian Cojocaru. Ei au la 
dispoziție următorul lot: Ioni- 
ță, Alexa, Alexoi (de la Vic
toria Călan) — portari ; Bucur, 
Gălan, Dubinciuc, Merlă (re
venit de la Aurul Brad) — 
fundași ; Oncu, Petcu, Nicșa, 
Bădilaș (de la Dinamo Victoria 
București), Dumitreasa (reve
nit de la Luceafărul București) 
— mijlocași ; Ormenișan (re
venit de la Șoimii IPA Sibiu), 
Tîrnoveanu, Vrînceanu (de la 
Dinamo București), Cojocaru 
(revenit de la Explormin Deva), 
Tănăiață (de la Metalurgistul 
Sadu) — înaintași, Rcdnic, Bog
dan, Andone, Klein și Gabor 
sînt la lotul național.’

• CHIMIA RM. VÎLCEA 
Startul pregătirilor s-a dat în 
data de 1 iulie. între 5 și 17 
iulie, echipa s-a, deplasat, în 
apropiere, la Voineasa, unde 
antrenorul Petre Gavrilă a a- 
vut la dispoziție următorul lot 
de jucători : Roșea, Pavel — 
portari ; Basno, Catargiu, Pre
da, Udrea, Boțonca, Cincă, 
Mardare (de la echipa de spe
ranțe) — fundași ; Savu, Ale
xandru, Carabageac, Stanca, 
Iovan (de la C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin), Dogaru, Strîm- 
beanu (ambii de la echipa de 
speranțe) — mijlocași ; Teleș- 
pan, Gîngu, Ciofîcă, Păuna (de 
la Steaua), Vergu (revenit de 
la F.C. Bihor), Văcariu (de la 
F.C. Olt). T. Petru (de la Di
namo) — atacanți. în aceste 
zile, echipa vîlceană se află la 
Tg. Mureș, unde va participa 
la turneul organizat de A.S. 
Armata. Pînă la startul cam
pionatului, Chimia a perfectat 
cîteva meciuri amicale, printre 
care cel cu Dinamo, precum și 
partidele din cadrul „Cupei 
municipiului Rm. Vîlcea".

Vineri, pe stadionul „23 August44
LOTUL REPREZENTATIV - S.K. SLASK [Polonia]

în continuarea pregătirilor 
pentru viitorul sezon interna
țional, (totul reprezentativ va 
susține o nouă partidă de ve
rificare in campania formației 
S.K. Slask (locul 2 in cam

Începe cea de a xiia ediție 
A „DINAMOVIADEI" JUNIORILOR

De astăzi pină duminică se 
va desfășura în Capitală cea 
de a XII-a ediție a competi
ției cu caracter internațional, 
„Dinamoviada", rezervată ju
niorilor. La această ediție, vor 
participa 8 echipe .repartizate 
în două grupe.

Iată programul de azi : de 
la ora 16 festivitatea de des
chidere și. de ia ora 17,30, 
Dinamo București — Levski 
Spartak (Bulgaria) — grupa B 
(stadionul Dinamo) ; Ujpesti 
Dozsa (Ungaria) — Dinamo 
(U.R.S.S.) — grupa A (terenul 
Automecanica. ora 18) ; Di
namo (R.D.G.) — Gwardia 
(Polonia) — grupa A (ora 18, 
terenul Voința) ; Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) — Amnokan 
(R.P.D. Coreeană) — grupa B 
(ora 18, terenul F.R.B.) ; joi : 
Levski Spartak — Ruda Hvez
da (terenul Dinamo II. ora
17,30);  Dinamo U.R.S.S. — Di
namo R.D.G. (terenul Autome
canica, ora 17,30) ; Dinamo

@ UNIVERSITATEA CRA
IOVA află, de la 9 iulie, în 
pregătiri, la Poiana Brașov. 
Antrenamentele sînt conduse 
de Constantin O(et, care a avut 
la dispoziție următorul Jot de 
jucători : Lung, Boldici, Negri
tă, Tilihoi, Ciupite, Beldeanu, 
Donose, Cioroianu, Ad. Popes
cu, Irimescu, I. Popescu, Cîr- 
țu, Ștefan (revenit de la Lu
ceafărul), Bîcu și Vlădoiu (ul
timii doi fiind promovați din 
echipa de speranțe a Univer
sității Craiova).

Lipsesc Ștefănescu, Ungurea- 
nu, Țicleanu, Bălăci și Gcol- 
gău, care, așa cum se știe, par
ticipă la pregătirile lotului re
prezentativ. Cămătarii se află 
la Craiova, unde urmează un 
tratament medical.

Săptămîna viitoare, joi și 
sîmbătă, Universitatea Craiova 
va juca in cadrul „Cupei 
Steaua", împreună cu formația 
organizatoare și cu echipa 
Vorwărts Berlin.

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA. Antrenorii Cicerone 
Manolache și Emerich Dem- 
brovschi au pornit la drum in 
noul sezon cu următorul lot : 
Moise, Suciu, Somoghy (de la 
echipa de speranțe), Mîndrea- 
nu (de la Nitramonia Făgăraș) 
— portari ; Murar, Șunda, Cîr- 
ciumaru, Păltinișan, Șerbănoiu, 
Palea, Crăciun, Nearnțu (ultimii 
doi de la echipa desp&ranțe), T. 
Nicolae, Vlătănescu, Manea, 
Suba (de la C.S.M. Suceava), 
Giuchici (de la Jiul), Angliei, 
Plăvițiu, Lehmann, Bocănici, 
Woltz și Trăistaru — jucători 
de cîmp.

In aceste zile, echipa de pe 
Bega parcurge perioada me
ciurilor de verificare. dintre 
care amintim pe cele cu Strun
gul Arad (miercuri), Lokomo
tive Leipzig (vineri). F.-C. Bi
hor (dublă întîlnire) și Șoimii 
Sibiu (în cursul săptămîni,i vii
toare).

O PETROLUL PLOIEȘTI, 
noua promovată în Divizia „A”, 
se află de cîteva zile la Sina
ia, cu noul ei antrenor Viorel 
Mateianu. Lotul deplasat : Ha- 
ralambie, Jipa, Mîrzca — por
tari ; Cojocaru, Toma, Butufei, 
Stanciu, Lazăr. Ioniță, Preda 
(fostul junior al lotului națio
nal. revenit de la Metalul Plo- 
peni), Cozarec, Pancu, Simaciu, 
Bratosin, Libiu, Toporan, Gri- 
gorc, Ștefănescu — jucători de 
cîmp. în lot mai figurează : 
Stăncioiu (de la Poiana Cîmpi- 
na). Ivan (de la Petrolistul 
Boldești), Crîngașu (de la Chi
mia Brazi, fratele lui Decu 
Crîngașu) și fundașul Popa 
(reîntors Ia echipă, după ce a 
jucat cîțiva ani la Olimpia Sa- 
tu Mare).

Zilele acestea urmează să se 
perfecteze cîteva jocuri de 
verificare.

pionatul Poloniei), aflată în 
turneu în țara noastră.

Meciul este programat pen
tru vineri 23 iulie, pe stadio
nul „23 August", cu începere 
de la ora 20.

Buc. — Amnokan (terenul Vo
ința, ora 17,30), Gwardia — 
Ujpesti Dozsa (terenul F.R.B., 
ora 17,30) ; vineri : Dinamo 
R.D.G. — Ujpesti Dozsa (tere
nul Dinamo II, ora 17,30) ;
Amnokan — Levski Spartak
(terenul Automecanica, ora
17,30) ; Dinamo Buc. — Ruda
Hvezda (terenul Voința. ora
17.30) ; Gwardia — Dinamo
U.R.S.S. (terenul F.R.B.. ora
17.30) . Sîmbătă este zi de o-
dihnă, iar duminică vor avea
loc finalele (Pentru locurile 
1—2, 3—4. 5—6 și 7—8. Intra
rea Ia aceste meciuri este gra
tuită.

• RECTIFICARE. Dintr-o re
gretabilă eroare, în programul 
tuiului campionatului Diviziei 
..A", ediția 1982-83 — publicat in
ziarul nostru de luni — al doi
lea meci’diin etapa a Xt-a, din 
16 octombrie, este POLITEHNICA 
IAȘI — C.S. TIRGOVIȘTE și nu 
Politehnica Timișoara — C. S. 
Tirgoviște cum greșit a apărut.



Campionatele mondiale de scrimă Arbitrul internațional R. Schilha despre:

EVOLUȚIE SUB POSIBILITĂȚI A FLORETISTELOR NOASTRE
Azi, intra in competiție formațiile de sabie

ROMA, 20 (prin telefon). Pro
ba masculină de floretă pe e- 
chiPe din cadrul C.M. de scri
mă a revenit reprezentativei 
U.R.S.S. în meciul decisiv, cu 
echipa Franței, scorul a fost 
egal, 8—8. dar floretiștii sovie
tici au avut o poziție mai bună 
la tușaveraj (68—55). Pentru 
locurile 3—4 Italia — Polonia 
9—6.

în Întrecerea echipelor fe
minine de floretă, o partidă 
foarte importantă pentru spor
tivele țării noastre, cea cu e- 
chipa Ungariei. întrecere echili
brată, în primele manșe (2—2,
4— 4), după care floretistele ro
mânce au slăbit ritmul, lăsîn- 
du-se depășite, cu 8—6 (Moldo
van 3. Guzganu 2, A. Dan 1 ; 
Weber a fost înlocuită cu Ru- 
parcsics. care nici ea n-a reușit 
să puncteze...). în aceste condi
ții. formația țării noastre a in
trat în turneul pentru locurile
5— 8. în primul meci, 8—8 cu 
Polonia, după o evoluție dra
matică a scorului: 6—3 oen'tj 
poloneze, apoi 8—7 pentru ro
mânce ! în ultimul asalt. We
ber — Dubrawska. ar fi fost 
necesare doar două tușe pentru 
cbținerea victoriei. Weber a

După a doua etapă din Alpi

HINAULT PASTREAZA TRICOUL GALBEN
PARIS, 20. Cea de-a doua etapa 

din Alpi, a 16-a pe harta actualei 
ediții a Turului Franței, a condus 
caravana cicliștilor de la Marlette 
Ia Alpe d’Huez. pe distanța a 
123 km. Ea nu a produs prea 
multe răsturnări de locuri în par
tea superioară a clasamentului, 
unde pozițiile rămîn în general 
neschimbate. Bernard Hinault 
păstrează tricoul galben, secondat 
de Joop Zoetemelk la 5:26, al trei
lea fiind acum elvețianul Beat 
Breu, cîștlgătorul etapei, la 9:04 de 
lider, iar Phil Anderson (revelația 
de pînă acum a „Marii bucle“) 
coboară pe locul patru, la 10:13.

Specialist recunoscut al cățără- 
rli. Beat Breu și-a asigurat de la 
start pozițiile cele mai bune în

„Doar" 6,92 m pentru uimitoarea Vali lonescu

PLOAIA A... SALVAT RECORDUL MONDIAL !
POIANA BRAȘOV, 20 (prin te

lefon). Nu, nu este o exage
rare. Capriciile Poenei i-au ră
pit acestei mari atlete, care este 
Vali Ioneseu, posibilitatea de a 
deveni recordmană mondială la 
săritura în lungime. Abia în
toarsă de la un concurs din 
R.F. Germania (unde a cîști
gat). Vali a onorat concursul 
pe probe, deși se simțea obo
sită. Se știa însă și în formă 
bună și era hotărîtă să obțină 
un rezultat de valoare. Con
cursul a început pe soare. E- 
leva lui Mihai Zaharla depă
șește prima săritură. De pe 
margine avem impresia că ul
tima urmă de nisip este din
colo de cubul de 7 m. A doua

REZULTATE MODESTE
în București, pe stadionul „23 

August“ au avut loc probele de 
alergări. Datorită specificului lor 
— chiar făcînd abstracție de... 
cronometre! — întrecerile au fost, 
totuși, la unele probe, spectacu
loase, dar atît, căci, vrem nu
vrem, nu uităm de cronometre...
Avem în vedere cursa feminină
de 1 500 m. la care Mitica Jun- 
ghiatu a condus, pe prima parte, 
cu un avans de cile va zeci de 
metri pentru ca, în final, ' să fie 
întrecută în apropierea liniei de 
sosire de cîmpulungeanca Ilinca 
Mitrea, sau disputa extraordinară 
dintre Giurgian și Palffy la 110 
mg, în care primul a obținut o 
frumoasă victorie. Prezentă la 100 
m. săritoarea în lungime Anișoa
ra Cușmir a obținut un dublu 
succes, cursa cu doar 7 concu
rente desfășurîndu-se în două e- 
t-ape, așa-zisa serie șt tot așa. 
așa-zisa finală !

Iată rezultatele : FEMEI : 100 m: 
Anișoara Cușmir (CSM Craiova) 
11,72, Gabriela lonescu (IEFS) 
11.96 ; 1 500 m : Ilinca Mitrea
(CSSA C-lung) 4:17.81, Mitica Jun- 
ghiatu (Metalul) 4:18,49 ; 400 m : 
Maria Samungi (Farul C-ța) 53.98, 
Natalia Caraioslfoglu (Rapid) 
54.04 ; 400 mg : Liliana Alexandru 

condus cu 1—0, apoi a fost 1—5. 
Egalitate perfectă, 8—8, și. de 
asemenea, la tușaveraj. A ur
mat un asalt de baraj, între 
Ruparcsics și Skapska. Repre
zentanta noastră a condus cu 
2—0. a fost egalată și apoi 
întrecută la limită, cu 5—4. La 
ora transmisiei acestei cores
pondențe. echipa României ur
ma să intre în concurs, pentru 
locurile 7—8. în campania for
mației Franței.

în semifinalele aceleiași pro
be. Ungaria — U.R.S.S. 9—7 și 
Italia — R.F.G. 9—6. în acest 
fel, titlul mondial se va de-

ROWDY GAINES REVINE ÎN PISCINĂ 
CU UN NOU RECORD MONDIAL

La Mission Viejo (Califor
nia) au început întrecerile 
concursului de selecție al îno
tătorilor americani pentru C.M. 
de la Guayaquil (Ecuador). 
Primele finale au prilejuit o 
serie de rezultate deosebite, 
printre care și două recorduri 
mondiale.

asaltul înălțimilor, cu concursul 
neprecupețit al coechipierilor săi. 
In ultima parte a cursei, pluto
nul din frunte era totuși destul 
de grupat. Breu nereușind să 
smulgă, la sosire, decît ceva mai 
mult de un minut liderului, care 
a controlat strict pe cei mai pe
riculoși dintre adversari. Clasa
mentul etapei : 1. B. Breu (Elve
ția) 3h 24:22 (medie orară 36,112 
km), 2. R. Alban (Franța) la 26 
sec, 3. A. Fernandez (Spania) — 
1:18, 4. R. Martin (Franța) — 
1:22, 5. B. Hinault (Franța) 1:26,
6. 3. Zoetemelk (Olanda) — 1:26,
7. P. Winnen (Olanda) — 1:26, 8. 
B. Vallet (Franța) — 2:12, 9. J. 
Van der Velde (Olanda) — 2:12, 
10. P. Nellens (Belgia) — 2:51 etc.

săritură este și ea depășită. 
Măsurată de la locul de bătaie 
ea arată 7,12 m, adică cu 3 
centimetri mai mult decît re
cordul mondial al sovieticei 
Wilma Bardauskiene. Cînd Vali 
se pregătea pentru a treia să
ritură, asupra stadionului se 
revarsă o ploaie tropicală. Pru
dentă, jenată. recordmana ță
rii sare 6,83 m. Apoi concursul 
se întrerupe pentru aproximativ 
30 de minute. La reluare, pista 
este udă, pragul alunecos. Vali 
este sfătuită să renunțe. Dar ea 
sare in continuare. O nouă „de
pășită". apoi un 6,92 m curat, 
al patrulea rezultat românesc 
din toate timpurile (7,05 Vali 
lonescu, 7,00 Anișoara Cușmir,

ALE ALERGĂTORILOR
(CSU Gl.) 62,64; BĂRBAȚI: 100 m: 
J. Schromm (Rapid) 10,84, V. Se- 
lever („U“ Cluj-Napoca) 10,93, 400 
m: Sig. Nagy (IEFS) 48,50, M. Bo- 
roiu (IEFS) 48,62; 1500 m: N. Voicu 
(Metalul) 3:45,46, N. Deamean 
(IEFS) 3:46,92 ; 110 mg : L. Giur
gian (Dinamo) 14,13, P. Palffy 
(„U* Cluj-Napoca) 14,15.

Concursul continuă astăzi, de la 
ora 16,30.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In ziua a treia a 

turneului masculin de la Sofia : 
Atena — Sofia II 87—83, Mosco
va — București 88—84, Sofia I — 
Paris 107—98 (după prelungiri).

CĂLĂRIE • Concursul de forță 
de la Royan a fost ciștigat de 
vest-germanul Michael Fervers 
care, la al patrulea baraj cu 
francezul Jerome Thomas, a 
trecut înălțimea de 2,15 m 1

FOTBAL • A început campio
natul in Brazilia. în cel mai im
portant med, Flamengo RI® de 
Janeiro — Campo Grande 5—2. • 

cide in urma meciului dintre 
Ungaria și Italia. în timp ce 
formațiile U.R.S.S. și R.F.G. se 
vor întrece pentru medalia de 
bronz.

Au intrat in competiție și spa
dasinii (131). Dintre concurenții 
români, bine s-au comportat, 
pînă acum (în Primele două tu
ruri preliminare) I. Popa și 
F. Nicolae. Bodoczi și Szabo a.u 
căzut în turul II, iar Zidaru 
chiar din primul tur. întrecerea 
continuă miercuri cu turul III. 
Tot miercuri începe și întrece
rea de sabie pe echipe. Forma
ția României se află în grupă 
cu cele ale Bulgariei și Vene- 
zuelei.

Paul SLAVESCU

Rowdy Gaines (23 ani), 
după șase luni de totală inac
tivitate competitională. a reve
nit în primăvara acestui an în 
piscină, entuziasmîndu-i acum 
pe specialiști. în finala cursei 
de 200 m liber (25,33—52.95 — 
1:21,25) el a parcurs ultimii 50 
de metri intr-un ritm infernal, 
cîștigînd în 1:48,93. timp ce 
corectează cu 23 de sutimi de 
secundă propriul său record al 
lumii. De notat că Gaines de
ține și recordul mondial al 
„sutei“ (49,36), stabilit anul 
trecut în aprilie, la Austin 
(Texas).

Un alt „veteran“ Steve 
Lundquist (21 de ani), a Izbu
tit o performanță asemănă
toare în proba de 100 m bras: 
29,44 pe primii 50 de metri și 
1:02.62 în finalul cursei. Ve 
chiul record aparținea vest- 
germanului Gerald Morken cu 
1:02,86, din 1977. După cursă. 
Steve a declarat : „De patru 
ani inot pentru acest record și 
abia acum am izbutit să-l ob
țin. Dacă nu plonjam prea a- 
dînc, Ia start, cred că rezulta
tul ar fi fost și mai bun".

Alte rezultate : Rick Saeger 
1:50,95 — 200 m liber. Jill 
Sterkel 56,21 — 100 m liber : 
Tracy Caulkins 4:44,78 — 400 
m mixt.

6,97 Vali lonescu). Ultima în
cercare. Vali aterizează la 
7,07 m în ciuda condițiilor gre
le. dar „ciupește" cu vîrful 
pantofului marginea de nisip. 
Păcat ! Oricum, bravo Vali !

Rezultate tehnice: FEMEI: — 
lungime : Vali lonescu (Rapid) 
6,92 m, Doina Anton (C.S.M. 
Pitești) 6.47 m. Gabriela Coteț 
(C.S.S. Focșani) 6,39 m ; disc : 
Florența Crăciunescu (Steaua) 
64.48 m, Mariana Ionescu-Len- 
ghel (C.S.M. Craiova) 62,28 m, 
Elisabeta Neamțu (I.E.F.S.) 
53,44 m ; greutate : Mioara Bo- 
roș (Dinamo) 17,52 m, Tatiana 
Mihalcea (C.S.U. Pitești) 16,67 
m. Silvia Comărniceanu (C.S.M. 
Craiova) 14,91 ; suliță : Mihae- 
la Stănescu (Muscelul) 55,82 m. 
Eva Zorgo-Raduly (,,U“ Cluj- 
Napoca) 55,24 m, Cristina Do- 
brinoiu (Muscelul) 54,72 m; BĂR
BAȚI: inălțime: Daniel Albu 
(Steaua) 2,20 m, Constantin Mi
litant (Steaua) 2.15 m, Silviu 
Stafiile (Steaua) 2,15 m; disc: 
Ion Zamfirache (Dinamo) 63,38 
m. Ioslf Naghi (Steaua) 63.26 m, 
Ștefan Korboș (Dinamo) 53,86 m, 
Stelică Turbă (C.S.S. nr. 4 
București) 50.88 m.

Vladimir MORARU

In campionatul U.R.S.S. conduce 
Dinamo Minsk cu 21 p (14 jocuri), 
urmată de Ararat Erevan 21 p 
(16), Dinamo Tbilisi și Dinamo 
Kiev cu dte 17 p (13).

șah > Turneul de la Amster
dam are doi cîștigători : ceho
slovacul Vlastimil Hort și engle
zul Nigel Short, ambii cu 7 p.

TENIS • Turneul de la Kitz- 
btihel (Austria), turul I : Segăr- 
ceanu — Frawley (Australia) 
6—4, 7—5, Kuharsky — Ocleppo 
6—4, 6—2, Handler — Kary 6—3, 
4—6, 6—2 ; Eva Krapl (Elv.) —

MARILE SURPRIZE Șl NOUA IERARHIE 
ÎN POLO-UL MONDIAL

La Belgrad și Budapesta s-au 
desfășurat, recent, două mari 
turnee internaționale de polo— 
„Trofeul Tasmajdan" și „Cupa 
Tungsram" — care au reunit 
majoritatea celor mai bune e- 
chipe din lume. în capitala 
Iugoslaviei, ordinea primelor 
trei clasate a fost : 1. S.U.A.,
2. Iugoslavia, 3. Ungaria, iar 
la Budapesta — 1. Olanda (!), 
2. U.R.S.S. și 3. S.U.A. Prezent 
la cele două mari competiții, 
arbitrul nostru internațional 
Rolf Schilha, care a condus 
12 partide, printre care S.U.A.— 
U.R.S.S., Iugoslavia — Ungaria, 
R.F.G.—Olanda, Italia—S.U.A., 
ne-a furnizat citeva amănunte 
interesante și unele explicații 
ale noilor ierarhii, acum cînd 
au mai rămas mai puțin de 
două săptămîni pînă la startul 
în cel de al IV-lea campionat 
mondial de la Guayaquil (E- 
cuador).

„Prima constatare — afirmă 
R. Schilha — este că la ora 
actuală s-a produs o perfectă 
nivelare între cele mai bune 
echipe din lume. Cea mai bună 
dovadă : la Budapesta a învins 
Olanda — întrecută categoric 
de echipa României, în luna 
mai, la Tbilisi —, iar pe ultimul 
Ioc (opt) s-a situat formația 
Iugoslaviei (!). Mai precis, ori
care din cele opt echipe parti
cipante — practic a fost un

0 DECIZIE AȘTEPTATĂ
DE LUMEA HOCHEIULUI EUROPEAN...

Nu cu mult timD in urmă, 
la Nisa, forul diriguitor al ho
cheiului mondial (F.I.H.) și-a 
desfășurat lucrările obișnuitului 
congres anual. Am aflat că 
discuțiile au fost lungi și au 
îmbrățișat o arie largă de pro
bleme. Majoritatea dintre ele 
de rutină, vizînd mai ales mo
dificările unor articole din sta
tut, chestiuni de delegări si alte 
asemenea lucruri.

Dintre rezoluțiile Congresului, 
foarte importantă ni se pare 
decizia referitoare la validarea 
competițională a jucătorilor cu 
dublă cetățenie, element care 
— utilizat ingenios, la limitele 
legilor — a transformat, peste 
noapte, selecționate naționale 
de valoare medie și submedie 
din Europa în echipe puternice, 
fruntașe in grupa B (Olanda. 
Austria) sau cu rezultate meri
torii chiar in grupa A (Italia). 
Care era secretul unor aseme
nea „minuni" ? îm Statele Uni
te și, mai cu seamă. în Ca
nada, hocheiul Pe gheață are 
o mare dezvoltare, existînd mii 
de jucători, in mod deosebit 
tineri, multi dintre ei descen- 
denți din emigranți italieni, 
olandezi, austrieci sau aparți- 
nînd altor naționalități europe
ne. Acești hocheiști. negăsin- 
du-și un „debușeu" în hocheiul 
profesionist nord-american sau

„CONCURSUL PRIETENIA" LA TIR
In cadrul „Concursului Priete

nia* la tir, desfășurat recent la 
Suhl (R.D. Germană) ttnărul 
Laureoțiu Banu B-a clasat, în 
proba de pistol viteză, pe locul 
4. cu 593 p. nou record perso
nal. V. Tlrtan a ocupat poziția 
a 7-a, cu 568 p, la pușcă stan
dard 3X20 f, iar M. Dragomires- 
cu, pe locul 8, la pistol liber, cu 
548 p.

Lucia Romanov 6—2, 6—0, Skrons- 
ka — Pollet 6—1, 6—2, Kanelopou- 
los — Brzakova 7—6. 0—6, 7—6.
• Guilermo Vilas a cîștigat tur
neul de la Boston învingîndu-1, 
în finală, cu 6—4, 6—0 pe ameri
canul Mel Purcell La dublu au 
cîștigat Meister. Wittus : 6—3. 6—3 
cu Sauer, Merwe. • „Cupa Elve
ției" (competiție pentru echipe 
de cadete). un adevărat campio
nat european, a fost cîștigată de 
U.R.S.S. : 3—2 în finala cu Fran
ța. Pentru locul 3. Suedia — Ita
lia 4—1. • Pentru turneul final 
al ,.Cupei Jean Borotra* (echipe 
cădeți), de la Le Touquet, în fi- 

campionat mondial neoficial — 
poate cîștiga, sau pierde, în 
fața oricărei adversare, in 
ziua respectivă. învingătorii, 
poloișlii olandezi, nu au evoluat 
cil mult mai bine decît la 
Tbilisi, dar au avut cea mai 
constantă comportare, fără că
deri ; în plus, au beneficiat de 
forma excepțională a lui Van 
Belkum, cel mai bun jucător al 
turneului, și a lui Landeweer. 
Celelalte echipe, pe rînd, au 
fost cînd irezistibile, cînd de 
nerecunoscut".

— Ceva noutăți în jocul a- 
cestor formații ?

—Aproape toate pun un 
mare accent pe jocul în per
manentă mișcare. Un „centru 
fix", de pildă, trece acum foar
te repede prin fața porții ad
verse, apoi dispare, făcînd loc 
coechipierilor pentru pătrun
deri în forță, decise.

— Despre arbitraj ?
— Fără excepție, toți colegii 

mei au sancționat cu maximă 
severitate jocul dur sau in
tențiile de joc pasiv, simulă
rile.

— O ultimă întrebare : pe 
cine considerați favorite la 
C.M. ?

— U.R.S.S. și S.U.A. Surpri
ze pot veni însă și din partea 
Italiei, Spaniei sau Olandei.

Adrian VASILIU

canadian, emigrează spre Euro
pa, adică spre echipele profe
sioniste din Olanda, Austria. 
Elveția. Italia și mai recent 
Franța, Spania sau Danemarca, 
în acest moment a apărut... 
„ideea". Unii conducători de fe
derații din țări europene cu 
astfel de echipe au refăcut 
ultrarapid cetățenia a doua ( !) 
celor mai buni dintre acești 
hocheiști (acolo unde, firește, 
legile o permiteau !) și brusc, 
prin selecționarea lor, echipele 
respective au realizat un spec
taculos salt valoric. Iată cum 
se explică faptul că în grupa 
B a C.M. de la Galați (1979) 
antrenorul echipei Olandei tre
buia să vorbească englezește 
pentru a se face înțeles de ju
cătorii să și ei... olandezi 
(Olanda a cîștigat grupa), că 
în 1981 la Val Gardena selec
ționata italiană (primul loc în 
grupă) cuprindea în majorita
tea ei jucători canadieni sau 
nord-americani și că, în primă
vară, la Klagenfurt, echipa ță
rii gazdă a prezentat o forma
ție cu 7—8 nord-americani. ceea 
ce i-a adus locul III în grupa 
B, după R. D. Germană și Po
lonia.

Cum problema putea să de
vină acută, importul de jucă
tori luînd proporții, iar rezul
tatele fiind din ce în ce mai 
neconforme cu realitatea, cu 
valoarea hocheiului din țările 
respective, la Congresul de 1» 
Nisa s- a stabilit — pe baza 
unor propuneri ale federației 
noastre — ci in echipele na
ționale nu mai pot fi selecțio
nați pentru competițiile oficiale 
decit jucători cu minimum trei 
ani de rezidentă in tara in 
cauză, interval de timp in care 
să fi jucat în mod continuu in 
campionatul național respectiv. 
Desigur, o asemenea rezolvare 
nu poate fi considerată ca de
plin mulțumitoare. Dar. oricum, 
este un pas înainte și sperăm 
că în viitor se vor găsi alta 
mijloace, mai drastice, de frî- 
nare a unei asemenea... .me
tode* de a obține performanțe.

Călin ANTONESCU

✓
nalele zonale au fost înregistrate 
rezultatele : în Suedia : Suedia
— R.F.G. 3—2 ; Spania : Spania
— Cehoslovacia 3—2 ; Italia : Is
rael — Italia 3—2 ; Austria : 
Franța — U.R.S S. 4—i. a în cla
samentele generale ale campiona
telor mondiale de juniori, după 
turneul de la Wimbledon situa
ția este următoarea : băieți — 
Guy Forget (Franța) 335 p, Tarik 
Benhabiles (Franța) 265 p, Martin 
Jaite (Spania) 255 p ; fete — Car
ling Bassett (Canada) 225 p El- 
vyn Barrable 210 p, Hei an a Ol
sson (Suedia) -180 p.
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