
PRIN SPORTUL BE MASĂ, 
LA PERFORMANȚĂ

In sectorul 3, reușite acțiuni pentru cuprinderea elevilor 
cin licee in practicarea atletismului și a jocurilor sportive

MtOtETARI DIN TOATE TARILE UNIȚI V* I

Sezonul estival, de relaxare 
centru unii, rămîne — centru 
alții — un teritoriu al inițiati
velor. în rîndul cărora cele 
vizînd SDortul nu linsese. Iată 
o dovadă :

De mai multă vreme, o mină 
de crofesori de educație fizică 
din Sectorul 3 al Capitalei se 
străduiește să vină în întîm- 
c'narea unui mai vechi (dar 
permanent) deziderat, cel le
gat de descoperirea continuă, 
prin activități sportive de 
masă, a unor viitori perfor
meri. Astfel s-a ajuns la cu
prinderea într-un sistem com- 
petitional de... cursă lungă a 
elevilor din 16 licee. Discipli
nele de întrecere : atletismul 
— obligatoriu și, la alegere — 
două ..jocuri sportive", in 
funcție de specializarea cadre
lor didactice si a condițiilor 
materiale (terenuri amenajări) 
existente.

în acest fel a fost lansată o 
veritabilă divizie școlară des
fășurată sub egida CEFS, a 
Inspectoratului școlar, a comi
tetului U.T.C., cu sprijinul co
misiilor municipale de resort 
(atletism baschet, handbal si

Centre care se afirmă in inotul românescfrumoasele
Recentele întreceri ale Balca- 

n adei înotătorilor ne-au arătat, 
din nou, că în mai multe cen
tre din țară cu zeci și zeci de 
tehnicieni remunerați, munca 
desfășurată anul acesta a fost 
de slabă calitate.‘fără perspec
tive. Orașe cum sint Timișoara, 
Galați. Constanța nu au avut 
nici un reprezentant în echi
pele naționale, iar cei prezenți 
din secțiile existente în Brăila, 
Cluj-Napoca. sau Oradea au a- 
vut evoluții mai mult decît 
modeste. In evident contrast, un 
alt centru — Ploieștiul — con
tinuă să ne ofere satisfacții, să 
contribuie efectiv la dezvolta
rea înotului românesc.

în ultimele două decenii, mai 
precis de la apariția antrenoru- 

Campionatele naționale de pentatlon modern

NICI UN CONCURENT 
CU PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRIE!

I t

volei) si al unor cluburi — 
Metalul, Olimpia. CSA si Vo
ința. care au pus la dispoziția 
elevilor bazele și instalațiile 
necesare. Practic, pentru reuși
ta acestei frumoase initiative 
au conlucrat TOȚI factorii 
interesați.

La ramurile de sport sus-a- 
mintite s-au prezentat numai 
elevi nelegitimati. Dar o clauză 
a apărut obligatorie : în for
mațiile pentru .'.jocuri" să fie 
prezente cel puțin cite două e- 
lemente cu o anumită talie : 
peste 1,95 m la baschet (b), 
peste 1,90 m la baschet (f) ; 
peste 1,80 m la handbal si vo
lei (b) șl peste 1,75 m la hand
bal si volei ,(f).

Nu insistăm asupra rezulta
telor tehnice. Vom semnala. în 
trecere, doar faptul că între 
atlete s-au desprins cîteva a- 
lergătoare (Elena Ilie, Liceul 
ind 21 cu 65 secunde — 400 m, 
Ir na Moise. Lie. jnd. 5 cu 11.9 
sec — 100 m și Mariana Tratidan, 
Lie. ind. 18 cu 2:22,0 — 300 m)

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

TRADIȚII ALE
(APATĂ NOI

lui Mihai Mitrofan în ..orașul 
aurului negru", Ploieștiul a fost 
un furnizor constant de tineri 
înotători talentați. Să ne 
reamintim doar de Camelia Ho- 
tescu, Irinel Pănulescu, Vale
ria Vlăsceanu, Mihai Mandache, 
Flavius Vișan, multipli cam
pioni naționali și balcanici, unii 
dintre ei cu bune performanțe 
la întrecerile de mare amploa
re, cum sînt campionatele eu
ropene de seniori și juniori, 
Un iversiada.

Cînd Mihai Mitrofan a pă
răsit orașul, trecind la o nouă 
muncă de pionierat, la Brașov, 
mulți credeau că Ploieștiul va
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TINERII LUPTĂTORI PROMIT SĂ PREIA CU SUCCES 
„ȘTAFETA" MARILOR SUCCESE AEE SENIORILOR

• Bilanțul de la Leipzig atestă o intensă preocupare pentru „schimbul de miine* • O 
treime dintre sportivii noștri — pe podiumul de onoare O Un titlu european Ia „libere* după 
...10 ani de așteptare I • Avem juniori valoroși, dar (incă) prea puțini Medaliile se cer onorate 

cu o temeinică muncă de pregătire, pentru obținerea unor rezultate superioare.
Spre satisfacția iubitorilor de 

sport din țara" noastră, tinerii 
luptători români, participanți 
la campionatele europene de 
juniori de la Leipzig, au reali
zat un bilanț remarcabil — 5 
MEDALII, DINTRE CARE 
DOUA DE AUR — făcind pe 
deplin dovada unor progrese 
evidente. Succesele lor, obți
nute într-o competiție oficială

PL01EȘTIULUI 
DIMENSIUNI 

dispare încetul cu încetul de 
pe harta înotului românesc. 
Mai ales că, în conti
nuare, nimeni nu a în
țeles că la o bază sportivă cum 
este piscina acoperită din lo
calitate este necesară și o sală 
de forță, cu toate aparatele ne
cesare lucrului pe uscat, factor 
determinant în obținerea per
formanței. Asta și explică de 
ce, pe rind. înotătorii talentați 
din oraș au preferat să-și con
tinue activitatea în cluburi 
bucureștene.

Dar. previziunile celor pesi
miști nu s-au adeverit. Au ră1- 
mas totuși în Ploiești cîțiva 
antrenori entuziaști, dornici de 
afirmare, care s-au grupat la 
Clubul sportiv școlar, singura 
unitate cu secție de înot, i-am 
numi printre aceștia pe Vio
rel Vasiliu, Toma Milițescu, 
Mihai Gothe și Gheorghe Ior- 
gulescu. Nu le-a fost deloc 
ușor să ia totul de ta început...

Adrian VASILIU

(Continuare in vag 2-3)
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de mare dificultate, atestă, în 
același timp, preocupările con
stante ale colectivelor de an
trenori, de la loturile reprezen
tative, de la cluburi, ale fe
derației de specialitate pentru 
temeinica pregătire a unui va
loros „schimb de miine”.

Avem, ne-am convins încă o 
dată, juniori talentați, care, 
iată, și-au cîștigat dreptul de 
a candida la selecția și chiar la 
titularizarea in echipele repre
zentative de seniori. întrecerile 
continentale de lupte greco-ro- 
mane au adus, astfel, în prim- 
plan pe Gheorghe Savu (cat. 
57 kg.), care ne-a reamintit că 
ultimul titlu european a fost 
cucerit, la acest stil, de Ion 
Draica în 1978..., Mihai Cișmaș 
(cat. 52 kg.), pe care antrenorii 
îl consideră „secundul" lui Ște
fan Marian, titularul categoriei 
în echipa de seniori, Sorin 
Ilerțea (cat. 82 kg.), un talent 
de mare perspectivă, Ion Gri- 
goraș (cat. 100 kg.), sportiv cu (Continuare In pag 2-3)

Gh. Savu obține victoria in intilnirea cu E. Radew (Bulgaria), 
cucerind titlul european la cat. 57 kg. (greco-romane)

Vineri 23 iulie 1982

multe disponibilități, și pe în
că neexperimentatul Iulian 
Mavlea (cat. 68 kg.). După cum, 
turneul de lupte libere a a- 
dus, prin Nicu Hîncu, acestui 
sport titlul șl medalia de aur 
după... 10 ani de la realizarea 

"unei performanțe asemănătoa
re. Au confirmat, de asemenea, 
Laszlo Gergely (cat. 68 kg.). 
Claudiu Tămăduianu (cat. 74 
kg.), Ciprian Radu (cat. 90 kg.). 
Viitorul — apropiat, credem 
noi — va arăta dacă acești ti
neri (sau alții) vor fi cei care 
vor prelua de la seniori ștafe
ta marilor performanțe care 
aureolează, de peste două de
cenii, sportul luptelor din țara 
noastră. Important ni se pare. 
Înainte de toate, faptul că la 
această oră se poate aprecia, in 
mod realist, că, spre deosebire 
de ultimii ani, in direcția de-

Dan GARLEȘTEANU

S-a încheiat prima probă a 
camp onatului national de pen
tatlon modern, cea de călărie, 
desfășurată în două manșe : 
două serii miercuri dimineață, 
iar una ieri dimineață, cu doar 
patru concurenti. Faptul că

oferit particinantilor la cam
pionatele noastre naționale. 
Deși multi au fost destul de a- 
nroape de rezultatul maxim 
(1 100 p) nici unul dintre pen- 
tatlonisti nu a reușit, totuși, 
sâ-1 atingă. Mai mult chiar,

Tamas Halasz, cu Năzdrăvan, pe parcursul probei
Foto : Ion MIHĂICA

nici unul dintre sportivi nu a
realizat punctajul maxim posi
bil (aceasta însemnînd par
curgerea traseului in cel mult 
1:43,0, fără nici o penalizare 
la obstacole) reclamă cîteva 
observații. După cum subliniam 
si în ziarul de ieri, parcursul 
probei de călărie a avut cîteva 
noutăți cu care pentatlon știi 
s-an acomodat, se vede treaba, 
mai dificil. S-a concurat
pe un. teren 
iar itinerarul a

de zgură, 
fost amena

jat pe un spațiu foarte 
restrîns ambele solicitînd
la maximum atenția sporti
vilor. Intr-un fel se conduce 
calul oe un parcurs amenajat
pe teren gazonat. cu spatii mari 
între obstacole, si altfel pe cel

dintre cei patru concurenti 
care au evoluat ieri, numai 
Tudor Smeu s-a apropiat, cu 
cele 1 040 p. de cei mai bine 
clasați ieri. în aceste condiții, 
clasamentul probei este urmă
torul : Eugen Pop (Universita
tea Timișoara II) 1 098 p. Ta
mas Halasz (Universitatea Ti
mișoara II) 1 070 p. Drâgoș Pă- 
trui (Steaua) 1 054 p, Tudor 
Smeu (Olimpia II) 1 040 p Lu
cian Țintea (C.S.Ș. nr. 1) 1030 
p. Dumitru Spîrlea (Olimpia I) 
1 028 p. Pe echipe a cîștigat 
Universitatea Tim. II — 3 178 p.

Astăzi, de la ora 8.30. la sala 
Floreasca II. se va desfășura 
proba de scrimă, cu mare pon
dere în desfășurarea viitoare 
a luptei pentru titlu. (Ct. M.)

ATLETISMUL NU ARE NEVOIE 

DE CEI CARE SE FAC CĂ MUNCESC
Că atletismul este un 

sport prioritar. în sistemul 
nostru de educație fizică, 
nici nu mai încape discu
ție. Toată lumea știe asta, 
toată lumea este de acord 
cu asta și credem că nu e- 
xistă ședință și mai apoi 
vreun plan de măsuri în 
care să nu se amintească 
de prioritatea atletismului, 
în concepție. în preocupări
le cotidiene. în bugetul 
cluburilor etc. Și totuși, 
iată că de la vorbe la fap
te este o distanță extra
ordinară... Prin fapte înțe
legem (așa cum air trebui să 
înțeleagă oricine!) și acti
vitatea competițională. Atî- 
ta timp cit calendarul com- 
petițional local, județean și 
central nu este respectat, 
atîta timp cît etapa preli
minară a diferitelor cam
pionate republicane, de ju
niori și seniori, nu este or
ganizată și peste ea se... 
sare ; atîta timp cît la une
le dintre cele mai impor
tante concursuri dintr-un 
an (care alcătuiesc coloana 
vertebrală a calendarului
competițional) 
este sub orice

participarea 
critică a-

tunci despre ce prioritate 
mai poate fi vorba ? Unde.
cînd și cum poate fi de
monstrată în fapte com
plexa activitate care se 
desfășoară (sau ar trebui 
să se desfășoare!) în unită
țile atletismului nostru. în 
toate județele țării. fără

excepție, in toate orașele 
mari și mici, ba și în me
diul rural căci și acolo 
există școli, există elevi și, 
evident, profesori.

Ultimele două mari com
petiții ale atleților seniori, 
„Cupa Federației" și acum 
Concursul republican Pe 
grupe de probe, au fost 
SLABE (cu excepțiile de 
rigoare !) pe planul per
formanțelor și FOARTE 
SLABE (fără excepții!) în 
privința participării.' Șl as
ta cind ? într-un moment 
de vîrf al sezonului de con
cursuri. sezon în care cei 
mai mulți dintre atleții noș
tri fruntași au la activ 
doar cîteva starturi. spre 
deosebire de numeroși atleți 
de peste hotare care trec, 
cu nonșalanță și rezultate 
excelente, dintr-un concurs 
in altul.

Practica a demonstrat cu 
tărie că oglinda muncii de 
fiecare zi a atletului este 
concursul, acesta arătîndu-i 
ce a făcut bine ce a făcut 
rău. ce trebuie să facă și 
cît etc. Și. în plus, mai a- 
les pentru tineri, concursul 
este principalul ..cîrlig". 
mai ales față de concurența 
jocurilor sportive cu etane 
și deci jocuri multe Cu 
toate acestea, după cum se 
constată în mod c’I Iibcrat

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

Astă-seară, pe stadionul

,,23 August“ din Capitală

LOTUL DE FOTBAL 
ÎNTÎLNEȘTE

PE S.K. SLASK (Polonia)
După dubla confruntare cu echipa 

Japoniei, lotul reprezentativ de fot
bal al țării noastre își continuă me
ciurile de verificare, susținînd azi 
o nouă partidă în compania unui 
partener de peste hotare. De data 
aceasta, „tricolorii" vor juca cu o re
prezentantă a fotbalului polonez, cla
sat pe locul 3 la campionatul mon
dial din Spania. Este vorba de for
mația S.K. Slask, ocupanta locului 2 
în campionatul Polonie*.

In vederea acestui meci, lotul re
prezentativ și-a continuat pregătirile, 
urmînd ciclul de antrenamente, din
tre care ultimul va avea loc chiar in 
dimineața zilei de azi. Ieri, compo- 
nenții lotului au- fost supuși unui 
control medical. Mircea Lucescu ne-a 
comunicat următoarea formație cu 
care intenționează să înceapă Parti
da : Moraru — Rcdnic. Ștefănescu, 
lorgulescu, Ungureanu — Țicleanu, 
Boloni, Custov Bălăci — Gabor, D. 
Georgescu. Rezerve : Speriatu (Ior- 
dache se află într-un tratament me
dical). M. Marian, Andone, Bogdan, 
Klein, Balint, Turcu, Văetuș. Geol- 
gău a devenit indisponibil.

Meciul va avea loc pe stadionul 
.,23 August", de la ora 20.



După campionatul de dîrt-track la perechi

PERFORMANȚELE TREC
PRIN MUNCA DE ATELIER...

„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE NOILOR 
PROMOVATE ÎN DIVIZIA „A" LA HANDBAL

Ilustrată - rugbyslică — dt

Fără doar fi poate că Între
cerile campionatului republi
can de dirt-track pe perechi, 
ediția 1982. încheiate duminica 
trecută, la Brăila, au marcat 
un evident salt calitativ, cele 
cinci etape fiind mult aprecia
te de către publicul spectator. 
Creșterea nivelului tehnic al 
cancurenților s-a datorat unui 
program suplimentar de pregă
tire efectuat de alergătorii 
consacrați sub impulsul... nou
lui val. care a dat o replică 
extrem de dîrză mai experi- 
mentaților lor adversari. Urma
rea 7 Luîndu-1 ca etalon pe 
motociclistul nr. 1 al țării, si- 
bianul Ionel Pavel (recent în
vingător în două concursuri in-

pleiadă de autentice talente, 
care supuse — ia continuare 
— unei atente instruiri sînt 
capabile de rezultate superioa
re. Metalurgistul Marin Dobre 
a avut ca partener pe tînărul 
Marian Gheorghe. Pregătin- 
du-și temeinic mașinile pentru 
concurs și constituind o pere
che omogenă, ei au avut o 
comportare valoroasă și con
stantă, metalurgiștii bucureșteni 
devenind, de fapt, încă înainte 
de încheierea competiției, vir
tuali campioni. Pe cea de-a 
doua treaptă a podiumului pre- 
miaților a urcat un tandem 
tînăr. format din steliștii Da
niel Stoica și Sarchis Halagian, 
(antrenor — maestrul emerit al

Campionii de dirt-track la perechi: Marin Dobre fi Marian 
Gheorghe (Metalul București).

sportului Gheorghe Voiculescu) 
clasat Înaintea mult mai expe
rimentalilor Eugen Botezatu — 
Stelian Postolache și Ionel Pa
vel — Alexandru Pis.

Bilanțul ar fi putut fi pozi
tiv și pentru alți tineri dacă 
unii dintre ei nu s-ar fi cul
cat, după părerea noastră, pe 
laurii succeselor anterioare. 
„Nicolae Puraveț, Stelian Pos- 
tolache. Anton Hack, Lucian 
Popovici și alții, ne spunea 
antrenorul lotului reprezenta
tiv, maestrul sportului Cornel 
Voiculescu, n-au respectat cu 
strictețe programul indicat de 
pregătire, avind o comportare 
sinuoasă, iar unii selecționabili 
au înregistrat chiar o scădere 
generală de randament".

Și o carență aproape comună 
tuturor participanților la cam
pionat : insuficienta atenție a- 
cordată întreținerii ___ ' ~
pentru concurs. S-a înregistrat 
un adevărat record de aban
donuri. numai in etapa finală 
au fost 8 asemenea situații de 
care, în mod hotărît, a depins 
Însăși configurația clasamentu
lui general. Cauza : așa-zisa 
„măruntă" neglijență (neverifi- 
carea siguranțelor, controlul 
bujiei sau bobinei de inducție, 
verificarea pneurilor, 
rea șuruburilor etc) 
răzbunat crunt chiar 
tocicliști fruntași ca 
vel. Eugen Botezatu i 
dru Pis, cărora 11 
mașinile dnd le 
mai dragă.

Avînd în vedere 
rind. urmează alte 
competiții interne ______
ționale, tehnicienii și elevii lor 
trebuie să acorde o preocupare 
sporită muncii de atelier care, 
efectuată cu multă conștiincio
zitate și răspundere, poate, 
scuti de eventualele surprize 
neplăcute în timpul curselor.

Tralon IOANIJESCU

ternaționale desfășurate în R.D. 
Germană), se poate spune că o 
serie dintre colegii lui de ge
nerație au început să-i atace 
poziția 
Marin 
veniire 
uneori 
Eugen 
vizibil 
alergători menționați.

Cum s-au comportat repre
zentanții generației tinere 7 A- 
firmăm, fără teama de a greși, 
că la ora actuală există o

Bucureșteanul 
evidentă re- 
1-a depășit 

iar brăileanul 
s-a apropiat 

doi

de lider.
Dobre, în 
de formă, 
pe sibian,
Botezatu
de valoarea celor

ȘTIRI DIN TENIS
• Campionatele europene de 

tenis pentru juniori se vor dis
puta anul acesta la Budapesta, 
în perioada 26 iulie — 1 au
gust. Biroul federației noastre 
de specialitate a hotărît ca la 
această competiție să participe 
(pe categorii de virstă) : Da
niela Moise și Teodora Tache, 
Emil Hnat și Florin Cbiru (18 
ani). Alice Dănilă și Ileana 
Trocan, Mihai Vanță și Marius 
Comăneseu (16 ani). Ei vor fi 
însoțiți de antrenorii Ecateri- 
na Roșianu și Gheorghe Boa- 
ghe.
• In săptămîna următoare 

campionatelor europene, deci In 
răstimpul 2—8 august, vor a- 
▼ea loc. la Cîmpina. campio
natele naționale de tenis Pen
tru juniori.
• Biroul Federației române 

de tenis, analizînd rezultatele 
concursului republican pen
tru copii, a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea activității cu 
copiii și juniorii la secția clu
bului Jiul Petroșani, a dat in
dicații pentru amenajarea și 
întreținerea bazei sportive din 
Valea Jiului, iar pentru lipsu
rile manifestate în activitatea 
secției a dat un ultim avertis
ment

mașinilor

strlnge- 
care s-a 
și pe mo- 
Ionel Pa

și Alexan- 
i-au oprit 
era lumea

că. ia cu- 
importante 

și interna-

CENTRE CARE
(Urmare din pag. 1)

Mai precis, s-a trecut mai în- 
tîl la organizare. Cu sprijinul 
forurilor competente din oraș 
au fost create clase de înotă
tori, majoritatea proveniți de 
la centre de inițiere. Aceasta 
era situația acum 4—5 ani...

Ceea ce a urmat putem con
stata cu ușurință astăzi, aju
tați fiind de cîteva explicații : 
Viorel Vasiliu : „Toată lumea 
s-a dedicat trup și suflet aces
tei activități". Mihai Gothe : 
•Am căutat să formăm echi
pe, mai mid sau mai mari, la 
fiecare categorie de vtastă". 
Tom» Milițescu : „Intrăm' dis 
de dimineață în bazin, pen
tru primul antrenament, astfel 
ca elevii să poată ajunge, în 
timp util, la cursuri ; după- 
amiaza sau seara mai facem 
un antrenament". Și iată cum, 
încet, încet au Început să apară 
în piscina ploieșteană noi per
formeri, noi recordmani fi 
chiar campioni de juniori fi se
niori. Cu foarte puțină șansă 
In plus ploieștenii ar fi putut 
avea anul acesta și un campion 
balcanic de seniorL.

In ediția a XXVI-a a Campio
natului Diviziei „A* la handbal 
(masculin : debutul la *9 august; 
feminin, la M decembrie, după 
terminarea Campionatului mon
dial, grupa „A", programat în Un
garia, între 1 șl 11 decembrie) 
vor activa patru „promovate", 
dintre care C.S.M. Borzești (m) 
este o mal vecne cunoștință a iu- 
bltorilar handbalului, celelalte trei 
Independența Carpați Mirșa (m). 
Chimistul Hm. Vilcea șl C.S.M. 
Sf. Gheorghe (f), aetivind pentru • 
prima oară In primul eșalon va
loric. Prezentăm, in rîndurile ce 
urmează, scurte „cărți de vizită" 
ale, celor patru formații.

MASCULIN
C.S.M. BORZEȘTI. Cu două se

zoane în urmă formația antre
nată de ion Zarzu a mai fost 
prezentă în prima divizie. A re
venit acum $1, după cum ne 
apunea antrenorul Zarzu. .cu 
țanse sporite de a rămîne în .A**, 
pentru că formația se va conso
lida, astfel ca pericolul retrogra
dării să nu mai planeze asupra 
noastră", iată, mai întU, lotul ju
cătorilor care au contribuit la 
promovare : A. Ionescu, d. Vieru 
și I. Țîru — portari ; A. Blaj, A, 
Bucioacă, A. Szemeș, A, Berbe- 
caru, M. Zsiga, G. Ci o cir lan, I, 
Gtrleanu, Gh. L&mășanu, V. Mo- 
goșescu, L Gaflța, L Pavel, C. 
Harapu — jucători de dmp. An
trenorul echipei scotea In eviden
ță faptul că toți jucătorii sînt lo- 
clanici, ceea ce constituie un a- 
vantaj la capitolul ^stabilitate", 
precum șl la cel — foarte impor
tant — al coeziunii sufletești. 
Deocamdată, Borzeștiul nu dispu
ne de sală, astfel că, atlt pentru 
antrenamente, dt și pentru parti
dele oficiale, echipa va trebui să 
se deplaseze la Bacău. .Sprijinul 
primit din partea conducerii Com
binatului petrochimic Borzești (di
rector general, ing. Dan Petre), 
precum șl din partea altor Iubi
tori al handbalului (Viorel Sita, 
șl Constantin Mierlușcă) a contri
buit decisiv la reintrarea forma
ției în prima divizie" — ne spu- . 
nea președintele asociației Cons
tantin Prăjișteanu.

INDEPENDENȚA CARPAȚI MÎR- 
ȘA. Antrenorul Olimpiu Savu ne-a 
făcut cunoscut lotul jucătorilor 
utilizați în cele mal multe dintre 
partidele prin ale căror rezultate 
formația a reușit să promoveze : 
E. Toma, H. Schenker, M. Manași 
— portari ; N, Tîlvîc, șt. Birtalan, 
G. Kicsid, W. Stockl, M. Clobanu, 
BL Heldauer, V. Bogdan, C. Be- 
jenariu, W. Kloos, M. Reger, Șt. 
Lbrincz — jucători de dmp. »A- 
vem o bază materială bună — 
ne spunea antrenorul echipei — 
iar jucătorii s-au dăruit echipei 
de-a lungul întregului campionat 
trecut, ceea ce a contribuit de
cisiv la promovare. Dorința tu
turor celor care se ocupă de 
destinele echipei este ca Inde
pendența, odată promovată in pri
ma divizie, să rămfnă dt mal 
mulțl ani In acest eșalon*.

pepinieră proprie, atit la C.S.Ș. 
Hm. Vilcea, cit și la Drăgășani și 
Horezu. Dealtfel am și promovat 
In echipă două jucătoare de la 
CJS.Ș. Hm. Vilcea: Dorina Bucur, 
de 17 ani, și Daniela Robu, de 18 
ani. In același timp, entuziasmul 
spectatorilor — care, la fiecare 
med, au umplut tribunele micu
lui nostru stadion — ne oferă ga
ranția că moderna sală a sportu
rilor va fi nelncăpătoare la me
ciurile ee le vom Juca acasă", 
lată șl lotul eu care formația 
Chimistul a promovat In pri
ma divizie : Cristina Lada
șl Nicoleta Boșlanu — portari : 
Georgeta Androuache, Hilda Po
pescu, Viorica Dudaș, Nicolița Bă- 
zărlncă. Maria Petre. Ioana Bn- 
reanu. Adriana Călin, Dorina 
Manta, Aurelia Dumitrana, Maria 
Mitrache, Mariana Chelărescu — 
jucătoare de dmp.

C.S.M. SF. GHEORGHE. L-am 
rugat pe corespondentul nostru 
Gh. Bnotă să ne furnizeze cîteva 
detalii privind formația antrena
tă de prof. Ștefan Jakabos. iată 
ee ne-a relatat : „Cindva o veș
nică candidată la retrogradare. 
C.S.M. Sf. Gheorghe a avut in 
acest sezon realizări remarcabile. 
Atașate handbalului și iubindu-șl 
echipa, tinerele jucătoare au reu
șit să obțină promovarea forma
ției lor In prima divizie. Antre
namentele s-au axat pc o bună 
pregătire fizică, pe indicații tac
tice șl tehnice valoroase, fapt ce 
a făcut, printre altele, ca in re
tur echipa să nu piardă nici' un 
med. Promovarea a umplut de 
bucurie pe toți iubitorii handba
lului din Sf. Gheorghe, existind 
toate premisele ea In campiona
tul Diviziei „A" echipa C.S.M. să 
se mențină la o valoare ridica
tă". Iată lotul : Elena Andriuc, 
Maria Florea, Olga Jakabos, Kin- 
ga Laszlo, Edith TOrBk, Eva An
ilor, Anna Vaszl, Eva Tako, Va
leria Kopacz, lulina Csillag, Eca- 
terina Marian, Ellsabeta Kolcza, 
Etelka Horvath șl piroska Fe- 
renczl.

în premieră, la

FARUL CAM

ce 
oval 
mai

FEMININ
CHIMISTUL RM. VILCEA. Un 

oraș fără tradiție In handbalul 
de performanță (Chimistul ae a- 
flă abia In al doilea an de dnd 
activează In Divizia „B") a reușit, 
grație unul tehnldan de mare 
profeslonalitate (l-am numit pe 
antrenorul emerit prof. Constan
tin Popescu), ea șl sprijinului pri
mit din partea organelor locale, 
a conducerii Combinatului chimic 
din Rm. Vilcea (director general. 
Ing. Ionel Mihal) șl a conducerii 
Centralei (director general, Ing. 
Grlgore VlrteJ) să formeze o e- 
chipă puternică, ce s-a impus cu 
autoritate printre formațiile din 
aceeași serie a Diviziei „B“. An
trenorul Constantin Popescu ne 
spunea : „Formația noastră poate 
face față onorabil tn prima di
vizie. Dar această singură idee nu 
ne satisface, dorința noastră fiind 
ca ajunși In Divizia „A" să ur
căm către vlrful clasamentului. 
Dispunem de toate condițiile pen
tru realizarea acestui scop. Ne 
bizuim nu numai pe formația de 
bază, d șl pe faptul că există o

SE AFIRMĂ ÎN ÎNOTUL ROMĂNESC
Am trecut în revistă rezul

tatele celor mai importante 
concursuri interne din acest an. 
Mai de fiecare dată plofeștenii 
s-au aflat în luptă directă cu 
băimăremii și dinamoviștii bucu- 
reșteni pentru primele locuri 
în clasamentele generale, pe 
echipe. Au contribuit la acest 
spectaculos come-back al îno
tului ploieștean Laurențiu Ni- 
colescu și Alexandru Moldo- 
veanu (11 ani), Tamara Cos
tache, o sprinteră care va par
curge în curînd ,,suta“ în mai 
puțin de 60 de secunde, și Iulia 
Mateescu, o spatistâ cu mari 
perspective (ambele au 12 ani), 
Marius Calalb (13 ani), Cezar 
Ciornea (14 ani), Cristian Ponta 
(15 ani), deja campion al țării 
la 400 m mixt, un prezumtiv 
finalist în dteva probe la cam
pionatele europene de juniori, 
și, în fine, frafii gemeni Bog
dan și Eugen Nan (16 ani). 
Ultimul a ajuns să înoate 1500 
m liber în 16 : 06,53, iar la re
centa Balcaniadă a seniorilor a 
scăpat printre degete titlul de 
campion ai .jnaratoniștilor".

Am subliniat succint cîteva 
din reușitele înotuhA ploieștean

pentru a le servi ca exemplu 
și altor centre din țara noas
tră, unde înotătorii au condiții 
de pregătire superioare, numă
rul antrenorilor este mai mare, 
dar performerii lipsesc eu de- 
săvîrșire !

Ion GAVRILESCU

Multe s-au spus si s-au scris 
pe seama rugbyului constăn- 
tean. Dar ..subiectul" e departe 
de a fi epuizat, fenomen dt Be 
noate de firesc, de vreme 
pe malul mării balonul 
este pe zi ce trece tot
mult la el acasă. Principala a- 
renă străjuită de buturi din
Constanta a devenit. în ultimul 
timo. mai impunătoare, mai 
modernă, iar pe locul unei fos
te gropi copiii Litoralului pot 
privi cutezător spre perfor
manta de mîine. acolo existînd 
astăzi un stadion pe care nu se 
sfiesc să-l numească „bijuteria 
noastră". Baza materială este, 
cu alte cuvinte, pe potriva ce
lei umane. Altă dată Constan
ța rugby stică trăia mai ales 
prin jucători de pe alte me
leaguri. pentru ca acum rapor
tul să se inverseze. Și înainte 
de a vorbi despre prezent, se 
cuvine să privim o clipă spre 
viitor : deunăzi, rugbyștii de 
14—15 arii ai valorosului C.S.Ș. 
2 au cîstigat in modul cel mai 
convingător „Cupa Litoralului", 
întrecînd categoric, in finală, 
reprezentativa celei mai bune 
grupări juvenile din tară, din 
ultima perioadă. C.S.Ș. Loco
motiva București.

Pentru echipa fanion (Farul), 
viitorul campionat va însemna
— obiectiv intrat în obișnuință
— o nouă cursă spre suprema
ție. De aceea, graba sa în în
ceperea pregătirilor nu poate 
apărea surprinzătoare. Antre
norul Mihai Naca si-a reîntîl- 
nit ..trupa" în prima zi din
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TINERII LUPTĂTORI PROMIT SĂ PREIA CU
(Urmare din pag. 1)

pistării și pregătirii tinerilor 
luptători, eu posibilități de a 
aborda marea performanță, s-a 
realizat o activitate de calita
te, cu eficiență crescută.

O „radiografie" a bilanțului 
de la Leipzig ne aduce și sa
tisfacția de a constata că ju
niorii români au reușit să se 
impună la AMBELE STILURI, 
„liberele" ținînd pasul cu lup
tele greco-romane. Și n-a fost 
ușor ! Să notăm doar faptul că 
din cele 20 de titluri continen
tale juniorii sovietid au cîști- 
gat 13 (!), celelalte revenind 
sportivilor dintr-un număr re- 
strîns de țări : România, R.F. 
Germania (dte două), Cehoslo
vacia, Bulgaria și Finlanda 
(dte unul). Buna comportarea 
celor două echipe de juniori 
este ilustrată și de faptul că 
5 dintre cei 15 sportivi români 
prezenți la aceste întreceri au 
urcat podiumul de onoare. Din 
discuțiile purtate cu antrenorii 
care au însoțit delegația țării 
noastre 
europene, a rezultat și o altă 
concluzie îmbucurătoare : ma
joritatea juniorilor români au 
lăsat o impresie excelentă prin 
stilul lor de luptă dinamică, 
cu folosirea unor variate pro
cedee tehnice, spectaculoase.

Cum spuneam, avem juniori 
talentafi și valoroși, dar — se 
cuvine să adăugăm — PREA 
PUȚINI ! Să nu uităm că nu 
s-a participat la toate catego
riile de greutate (90 și 100 la 
greco-romane, 57, 100 și +100 
la „libere") tocmai pentru că 
aceste categorii sint deficitare, 
In lipsa unor valori competiti
ve pe plan internațional. Des
fășurarea întrecerilor a mai 

. arătat că rămîn „în obiectiv" 
și alte categorii : 48 kg. și 74 
kg. la greco-romane, 52 kg. și 
62 kg. la „libere", la care fie

că titularii actuali nu se situ
ează la nivelul cerut de marile 
întreceri internaționale, fie că 
în urma lor există (încă) un 
gol considerabil. Ne exprimăm, 
însă, convingerea că, stimulați 
de succesele unora dintre ju
niorii participanți la campio
natele europene, antrenorii de 
la cluburile și asociațiile
secții/de lupte vor continua, cu 
răbdare și pasiune, să caute și 
să descopere noi talente care 
să sporească forța și valoarea 
„schimbului de mîine". După 
cum, așteptăm de la medaliații 
de la Leipzig, ca și de la alți 
juniori români cu rezultate bu
ne la aceste întreceri, să nu

cu

la aceste campionate

PRIN SPORTUL DE MASĂ LA PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

care — prin comportarea do
vedită — ar putea oferi unele 
concluzii profesorilor si antre
norilor. La fel se poate spune 
si despre sportivii prezenti la 
..jocuri". Nu reliefăm indivi
dualități. numele lor poate ră- 
mîne. deocamdată, in anoni
mat. Dar dacă această divizie 
se va relua în toamnă, cum se 
intenționează, si mai ales dacă 
vor fi cuprinși si elevii școlilor 
generale din sector, cum ne-au 
dat de înțeles oei doi activiști 
ai CEFS. profesorii Vlorel 
Coadă si Ion Trandafir, atunci 
de bună seamă că perspectivele 
ar căpăta dimensiuni noi.

Oricum. inițiativa meriilă

semnalată, sprijinită. încuraja
tă si extinsă. Pentru că dezvol- 
tînd gustul tineretului studios 
Dentru snort nu numai acum, 
în vacantă, d permanent. in 
tot cursul anului, vom avea 
singura certitudine în reușită. 
Peste ambiția profesorilor-an- 
trenori de a aduce ne stadioane 
loturi dt mai numeroase, do
rința elevilor de A FACE — 
PRIN SPORTUL DE MASĂ — 
TRECEREA 
MANȚA. Șl 
am subliniat, continuu, indife
rent de sezon. S-ax realiza ast
fel unul din obiectivele ma
jore ale ..Dadadei". sub în
semnele căreia se Înscrie, dealt
fel. această lăudabilă inițiati
vă.

LA PERFOR- 
aceasta, cum
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CEI CARE St FAC C
(Urmare din pag I)

atiețil (PRINCIPALII VI- 
NOVAȚI SINT INSA AN
TRENORII LOR !) evită 
concursurile, chiar și pe 
cele de importanță republi
cană, făcind inutile, intre 
altele, eforturile fizice și 
mai ales materiale ale or
ganizatorilor. Așa cuim se 
petrec lucrurile, cu con
cursuri formale, ar fi logic 
ca F.R.A. să renunțe la or
ganizarea unora sau altora 
din competițiile sale. Ar fi 
desigur o soluție, dar, cu 
siguranță, nu cea mai bu
nă^ Acestea ar fi, în primul 
rind, in avantajul celor 
care și așa nu-și duc mun
ca cum trebuie și care ar 
mai fi astfel absolviți de 
niște răspunderi... Părerea 
noastră este eă aceste con
cursuri trebuie să fie men
ținute. dar Federația și or
ganele competente să tragă
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Il 1 Vă prezentăm noile promovate In Divizia

a, I POLITEHNICA IAȘI VREA SA DEMONSTREZE 
CĂ ESTE 0 ECHIPĂ DE PRIMUL EȘALON
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Iată i pe fotbaliștii ieșeni, pe antrenorii, medicul și maiorul lor 
la citeva minute după ultimul joc... in divizia tecundă.
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3—4 ani la rînd. Politehnica 
Iași reușise să evite retrogra
darea aproape de linia de so
sire. Apoi, în 1979—’80 termi
na pe un nesperat loc 8, fapt 
ce a adus liniște în tabăra sa. 
O liniște care avea să coste, 
pînă la urmă, pentru că în 
campionatul următor (1980—81) 
Politehnica Iași termina cam
pionatul pe locul 16 și, împreu
nă cu F.C. Baia Mare și F.C. 
Galați, lua drumul diviziei se
cunde. Exact la 20 de ani de 
la promovarea în Divizia 
(perioadă în care 
daseră) studenții 
cite va nume sonore 
rile lor — Romilă, 
Ciocîrlan, Bucu — 
joace in „I _ .

^c.uni se întîmplă, de regulă, în 
asemenea situații, s-au luat și 
unele măsuri organizatorice. La 
conducerea tehnică a fost nu
mit Gheorghe Constantin, iar 
la 1 octombrie 1981 la conduce
rea clubului a fost adus Vasile 
lanul, cel care, în perioada 
1965—’75, a fost jucător de bază 
al acestei formații și, timp de 
nouă ani căpitanul ei.

Ca fostă divizionară „A", Po
litehnica s-a înscris din plecare 
drept una din pretendentele la 
șefia seriei I, alături de Gloria 
Bistrița și C.S.M. Suceava. Și 
calculele teoretice s-au con
firmat, Politehnica revenind 
doar după un singur an in pri
ma divizie. Desigur, reușita sa 
n-a fost deloc simplă, doar nn 
„galop de sănătate". Șl-a vă
zut visul aproape realizat In 
retur, cind a plaaat atacul de
cisiv ți cînd a obțfnut 11 
puncte tn primele sase etape 
ale sezonului de primăvară. Și 
desprinderea a fost decisivă, 
fără repHcâ partea ce
lorlalte partenere. JHopurUe" 
mai mari echipa eonelderă că

„A“ 
retrogra- 

ieșeni, cu 
In rîndu- 
Simionaș. 

aveau să 
,B“. Moment greu. Și

le-a trecut la Medgidia (2—0), 
la Tecuci (1—0), la Sf. Gheor- 
ghe (2—2).

Care ar fi explicațiile succe
sului final 7 Antrenorul Gh. 
Constantin ne apunea : „După 
greul moment al retrogradării, 
a-a analizat situația ți» cu spri
jinul organelor locale, s-au luat 
măsurile cele mai bune. În
tregul lot de jucători s-a an
gajat să se pregătească exem
plar, ceea ce s-a ți intimplat. 
Nu am avut cazuri de indis
ciplină. Incepind cu Simionaș, 
Romilă, Ursu, Anton, toți 
răspuns fără reproș la 
cerut. Cu lotul pe care

POLITEHNICA IAȘI

•u 
efortul 
n are.

țeanu, ca și revenirea lui Cioa
că". Ce spune Vasile lanul ? 
„Valoarea lotului nu poate fi 
pusă la Îndoială. Nu trebuia să 
retrogradăm. Apoi, venirea lui 
Constantin a constituit un 
mare cîștig, după care »e cu
vine să evidențiem promovarea 
cu succes a unor tineri jucători 
de perspectivă, cum slnt Pa
veliuc și Burdujan". O întine
rire, completăm noi, care tre
buie continuată dacă ne gîn- 
dim la faptul că Romilă și Si- 
mionaș au 32 de ani, Ciocîr- 
lan. Anton și Ursu — 29, jucă
torii care constituie nucleul de 
bază al formației studențești.

Desigur lâ Politehnica Iași 
s-au făcut eforturi considera
bile, pe planul instruirii, al 
jocului, ca și în domeniul or
ganizatoric, și toate acestea au 
fost răsplătite de revenirea e- 
chipei în Divizia „A“. Surprin
zător apare un fapt, acela că 
eforturile de redresare, com
portarea bună din Divizia „B“ 
nu au găsit ecoul așteptat în 
marea masă a foștilor susți
nători ai echipei. Media spec
tatorilor a fost la Iași doar de 
5 000 de meci. De neînțeles 
pentru un asemenea oraș unde, 
altădată, tribunele stadionului 
din Copou se dovedeau neîncă
pătoare. E de așteptat ca la 
Divizia „A" publicul să revină 
Ungă echipă. E nevoie de a- 
portul său, atît cel moral cît 
și material. Antrenorul* Gh. 
Constantin, din diferite motive, 
nu mai antrenează pe Politeh-
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• And Infilnț&rH : 1946 • Președinte de onoare al clubului : prof, 
dr. doc. Ing. Oheorghe Chirițâ, prorector ol Institutului politehnic • 
Președinte retribuit : Vacile lanul • Președintele secției de fotbal : 
k*g. Alexandra Filîoreana • Antrenori : Gh. Constantin ți K. Gros • 
Medic : dr. D. Cobxeanu • Masor : M. Târlțâ • Lotul de Jucători 
folosiți : portari : Bucu — 29 de jocuri, Cimpeanu — 4, Naște — 3 : 
fundași ; Oprea — 9, Munteanu — 17, Cioclrlan — 32, Anton — 33, 
Ursa — 34 (singurul jucâtor core a jucat toate minutele), Agachi — 
3, C. lonesca — 15 ; mijlocași i Romilă — 27, Simionaț — 30, Florean 
— 31. Paveliuc — 29, Kereszl — 3, Burdujan - 27 ; înaintați : Nemțea- 
■a — 32, Cloacă — 33, M. Roda — 3, Cojocara — 9, Pachițeanu — 3,

Nemțeanu — 27, 
— 7, Paveliuc ți 
cite un gol. Alte 
prin contestație.

• Anvt tafiinJ&rH : 1946 £ Președinte 
doc. ing. Gheorghe Chirițâ, pro rect

Negri — 2, Gheorghiu — 1, Genoa — 1. GoIgeteri : 
Ooacâ — TC, Siuiionaș — W, Romilă — 8, Florean 
Burdujan — cMe 4, Cloctrian, Oprea ți C. lonescu — 
3 goluri slnt datorate cfștfyâril unul inw CV 3-0

DACA N-AM CLĂDI CEVA SOLID,

am...

Felitehnica poate face față in 
Divizia „A", iar dacă mai pro
movează an jueătar-dol de 
valoare, va pune multe pro
bleme partenerilor do Între
cere. Aș remarca aportul pe
rechii de fundași centrali. 
Urs»—Anton, apoi randamentul 
mijlocașilor șl atacanțller, efi
cacitatea exprimată prin orie 
T9 de goluri marcate. Aid tre
buie să-l evidențiem pe Nem-

in locul lui a fost nu- 
Motroc, care va lucra

niea și 
mit I.
cu K. Gros, de 10 ani la echi
pa ieșeană ți'din 197! secund.

Constantin ALEXE

NE-AM
întilnire ocazională pe cu

loarele federației de apectali- 
tate cu antrenorul-emerit Ni
colae Dumitrescu, reintrat In 
circuitul fotbalului după mai 
bine de doi ani de inactivita
te. La U.Ț.A.. bineînțeles.
• Cam lungă vacanță a avut 

Nicolae Dumitrescu... • Nu 
este chiar așa. Din "79 încoa
ce. cînd revenisem la U.T.A. 
pentru citeva luni, după care 
a retrogradat iar în Divizia 
„B“, eu tot în fotbal
trăit Privindu-1 și studiindu-1, 
pe el și pe „alb-roșii" impli
cit. Știți 
tră este
• Dacă 
fotbalul, 
mâți părerea asupra campiona
tului trecut... • înclin să spun 
că, după ce am văzut ceva pe 
viu și la televizor, campiona
tul nostru s-a plasat undeva 
în zona scăderii valorice. Cînd 
tac această afirmație mă gîn- 
desc că nu prea sînt cristali
zate problemele din punct de 
vedere tactic, pentru ca jucă
torii să poată răspunde bine 
la ambele momente ale jocu
lui. Parcă pînă la centru se 
iese cumva bine. însă de aici 
încolo jucătorii nu mai știu să 
se răspîndească, să circule, cu 
alte cuvinte, să ocupe pozi
țiile cele mai convenabile de 
manevră ; uneori se încurcă 
reciproc, iar pe unii li atrage 
prea mult mingea. Cel puțin 
U.T.A. a fost într-o astfel de 
ipostază, mai ales in _ 
disputate acasă. Și i-a fost fa
tal... • Chiar nimic Ia
• Au fost și excepții.
dă. mi-a plăcut mult acel meci 
televizat S.C. Bacău — Corvi- 
nul Hunedoara (n.n.. încheiat 
3—3), disputat în vină, cum se 
zice, cu arme moderne. Jocul 
tineresc practicat de aceste 
două echipe ne convingea, a- 
tunci, că și fotbalul 
poate să meargă pe 
fotbalului-spectacol. al compe
titivității — în ultimă Instan
ță. Cu condiția unui nemăsu
rat efort depus în procesul 
de instruire, pe care, fără dis
cuție» atît băcăuanii cît și Jju- 
nedorenii l-au și depus, 
știm mai demult, că 
ceva talente, dar n-ar 
să uităm, deloc, că
TUL nu »e poate afirma de-

doar. că meseria noas- 
o boală incurabilă... 
ziceți că ați „studiat" 
oe-ar fi să vă expri-

PĂCĂLI..."
cit într-un climat de ORDINE 
și MUNCA ÎNZECITĂ, și RES
PONSABILITATE TOTALA. 
Ei. aid este tot baiul, cum se 
zice pe la noi. Ați constatat 
ți dv. că, pe ici-pe colo, mai 
există antrenori care merg 
„mînă în mînă“ cu jucătorii, 
nu cumva să se supere unii cu 
alții. Și anii trec și fotbalul 
nostru — la nivelul campiona
tului, pentru că el este țj tre
buie să fie suportul progresu
lui genera» — rămîne mereu 
in stadiul dezideratelor. • Cam' 
așa este. Să auzim acum și 
ce face U.T.A., în prezent ? 
• Caută să-și vindece... răni
le. Cînd am fost reinstalat la 
conducerea 
discuție cu 
Duca dam, 
daș, Vaczi

jocurile

pozitiv? 
De Pil-

nostru 
drumul

Toți 
avem 
trebui 

TALEN-

tehnică am avut o 
„cărțile ne față" cu 
Coraș, Cura, Csor- 
și cu toți ceilalți, 

afară de Kukla, Marcu și 
Roșu — cărora le-am dat dru
mul să se transfere la alte 
echipe ; am analizat. împreu
nă, cu discemămînt, ce a fost 
rău și bine și am ajuns la 
concluzia că avem posibilitatea 
să ne... împăcăm rapid cu pu
blicul arădean, deși „U“ Cluj- 
Napoca și F.C. Baia Marp a- 
tacă și ele promovarea. Iată, 
media de vîrstă a U.T.A.-ei 
este de 23,6 ani ; excelentă — 
zic eu — pentru performanță. 
Și pretențiile mele se vor ra
porta la această capacitate ti
nerească. Vom lucra adică. îm
preună, la cataramă. Crezul 
meu 7 U.T.A. să învețe să joa
ce bine, frumos și cu randa
ment. Altfel nu concep. Dealt
fel, ne-am și păcăli dacă n-am 
clădi * ceva solid. • Altceva? 
• Au mai. fost și niște dis
cuții pe plănui consolidării or
ganizatorice ; s-a avansat i- 
deea formării unei ,,echipe-fa- 
nion" a orașului care să re
unească pe cei mai buni jucă
tori locali, a unei echipe 
speranțe și a uneia de 
niori ; s-au propus și 
soluții pentru întărirea 
materiale etc., etc., însă — din 
păcate — rivalitatea existentă 
pe plan local a amînat — pî- 
nă cind ?. nu știu — punerea 
lor în practică. Așa că o să 
încercăm să ne... descurcăm, 
repet — MUNCIND. ȘI IAR 
MUNCIND. • Mult succes 1

de 
ju- 

unele 
bazei
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MECIURI AMICALE • ȘTIRI
TG. 
Rm.

S.C. BACAU — F.CJH. BRA- 
1—1 (0—1). Golurile au

realizate de Șosu (min. 89) 
Boriceanu (mdru 35)

șov
fost
penitru S.C.
pentru WC-TA. JL IANCU, conesp.)

• C.S. TtRGOVIȘTE — T. C- 
AHGEȘ 0—0.

I
I
I

• TURNEU INTERNATIONAL 
LA BUCUREȘTI. In zilele de 39 
șl 31 Iulie va *ve* loc ki ca
pitală un turneu internațional 
organizat de clubul bucuneștean 
Steaua, cu participarea echipe
lor Vărwărts Berlin, Universita
tea Craiova, F.C. Olt șl Steaua. 
In 33 Iulie se vor disputa me-

&\\\\\\\\\\\\W^^

• MÎINE, LA 
taeeptad de la ora 
nana „A" locală va susține 
tractWA partidă amical* i 
etapa bucureșteană Steaua.

VKINmWm’h

ERI 
UN 
■TU- I

Ieri, pe terenurile Dinamo, 
Voința. Automecanica ți FJiJl. 
din Capitală s-au desfășurat 
partidele etapei a doua a Di- 

detuunoviadei internaționale 
juniori.

GRUPA A
DINAMO (R.D.G.) - DINA

MO (U.R.S.S.) 2-1 (0-1)
Pe terenul Automecanica, cir

ca 3W0 de spectatori au asistat 
la o partidă plăcută. In prima 
parte, jucătorii sovietici au avut 
lungi perioade de dominare și 
spre sfîrșitul reprizei, tn min. 
38, au deschis scorul prin Dacia. 
După pauză, juniorii germani au 
jucat mult mai bine șl au ratat 
citeva situații dare. Totuși. ta 
min. M, Belga, cu un șut sec de 
la 18 m a egalat, iar, ta min. 
72, colegul său Penzel a marcat 
golui victoriei. A arbitrat toarte 
bine Ri R. Kinren (R.P.D. Co
reeană).

sumedenia de faze create, dar, 
din păcate, cel puțin jumătate 
de duzină ratate, am reținut pe 
cele ale autorilor golurilor: Wis
niewski (mln D. Mardniuk (min. 
21 șl 72), Szepanski (min. SC), 
Wroczawski (min. 79), respectiv 
Kozma (min. 75). A arbitrat 
foarte bine J. Veverka (Ceho
slovacia).

DIE 
Da- 
^RI 
jqi.
Ixe, 
'.TE

P.
S.

I
I
I

DE 
IPA 
RA- i

I

§ • Sezon preoompetlțional. E-
șg ehiipele stat ta febra pregă- 
Ș tlritar și a meclnaritar de ve- 

rificare. La Bistrița, de piMă. 
g am găsit ta aceste zile un 
Ș ajdevărat festival al sportului 

cu balonul rotund. Aici s-au 
pregătit o perioadă de timp 
două din echtacle noastre 
fruntașe, Dlpamo *1 Steaua, 
șt cum aprecia oondueerea 
tehnl'că a echipei oamptaane, 
condițiile de pregătire șl re- 
cuperare oferite de gazde au 
fost foarte bune. In aceste 
zile, la Bistrița ac desfășoară 
un reușit turneu, prilej eu 
care echipa noastră eamploa- 
nă — Dkiamo — are postbHl- 
taica să fac* mae verMicări. 
Miercuri am asistat la pri- 
mele douâ meciuri.: Gloria 

g Bistrița — Rzeszowfa (Polonia)

continua
Așadar, 

la Bta- 
oodtet.

I
I

O. GUȚU
GWARDIA (POLONIA) - UJ- 

PESTI DOZSA (UNGARIA) 5-1 
(2-0)

Fotbaliștii maghiari au pierdut 
șl cel de al doilea med, dispu
tat pe terenul F.R.B., de data 
aceasta la un scor șl mal cate
goric. Partida a fost la discreția 
jucătorilor de la Gwardla, care 
s-au impus prlntr-un joc tehnic, 
cu multe acțiuni pe aripi. Din 
—.     ———

a. paf Adie

GRUPA B
LEVSKI SPARTAK (BULGA
RIA) - RUDA HVEZDA (CE

HOSLOVACIA) 0-0
Pe terenul H de la complexul 

Dinam o, citeva sute de specta
tori au asistat la un meci atrac
tiv, încheiat cu un rezultat sur
priză, pentru că. după rezulta
tele precedente, formația »e- 
tlotă era favorită. Dealtfel, 
Levskl a dominat două treimi 
din med, dar nu a putut Învin
ge un portar (Kollar) In M ex
celentă. în min. 38, 39 șl 74, a- 
tesla a apărat mingi ce păreau 
* fi goluri sigure, in min. 12, la 
șutul Iul Galabov, l-a salvat bara, 
iar in min. 68 fundașul Pospi a 
salvai de pe linia porții. La

poarta bUlgarutuJ G. Iliev nu 
l-au înregistrat «ituațil pericu
loase șl rezultatul avantajează 
formația Ruda Hvezda. A arbi
trat bine L. Hartman (UngarnQ.

Al. G
AM- 

(R.P.D. COREEANA) 
3-0

primă repriză echill- 
__________angajament, în care 
ambele echipe s-au străduit să-și 
concretizeze perioadele de domi
nare, în min. 50, Pană a „spart* 
gheața printr-un șut puternic din 
marginea careului de 16 m. In 
min. 54, putea fi 2—0, dar Guda 
a irosit o bună ocazie. Peste uri 
minut, juniorii români Iși mă
resc avantajul, autor Guda, cu 
o lovitură de cap. Jucătorii de 
la Amnokan protestează, arbi
trul polonez N. Vuicek îi arată 
cartonașul roșu lui Ro Bf ' Hun, 
care nu vrea să părăsească te
renul, protestele continuă șl con
ducătorul partidei decide sfîrșitul 
meciului, consemnînd rezultatul 
de 3—0 In favoarea echipei Di
namo.

DINAMO (ROMANIA) 
NOKAN

După o 
brată, de

salvai de pe linia porții.

Astăzi, competiția continuă eu
(R.D. Germană) — Ujpesti . _
Amnokan (R.P.D. Coreeană) — Levski Spartak 
Automecanica, Dinamo (România)
— teren Voința șl Gwardla (Polonia) — Dinamo (U.R.S.S.) 
FJt.B. Toate partidele vot Începe la ora 17,30.

V. ADRIAN

meciurile etapei a m-a Dynamo 
Dozsa (Ungaria) — teren Dinamo IL 

‘ ‘ ’ (Bulgaria) — teren
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 

teren

ADMIMSTRAțIA DE SIAT LOIO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A MARI SUCCESE LA 1ND-E- 

MINA TUTUROR ! După cum s-a 
anunțat, la tragerea extraordina
ră Loto a verii se va utdliza a- 
cee^jși formulă tehnică avantajoa
să c»a și la tragerile RevelionuHui 
șl Mărțișorului din acest an, 
cînd s-au atribuit peste 200.000 
de cîștiguni, între care 48 de au
toturisme și numeroase excursii 
peste hotare. O formă de parti
cipare folosită cu succes de tot 
mai mulți iubitori de Lot-o o 
constituie variantele combinate 
și combinațiile „cap de pod“, a- 
chitate sută la sută sau In cota 
de 25 la sută, cu care se 
obține suite de câștiguri la mai 
multe categorii. Indiferent insă 
de forma de participare, „secre
tul* mariEor succese este pre
zența la această tragere deose-

pot

bilt de avantajoasă. Agențiile 
Loto—Pronosport vă mai stau- la 
■diSipofZ.Lție numai astăzi și mîine 
pentru a procura bilete cu nu
merele alese de dv.
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, 23 iulie 19S2, se televizează 
in direct, incepind de la ora 17,40.
• CÎȘTIG URILE TR.------

LOTO DIN 16 IULIE 1982.
1 : 1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300“ ; cat. 2: 10 variante 
25% a 17.131 lei ; cat. 3: 19,50 a 
4.641 lei ; cat. 4 : 33,75 a 2.681 lei; 
cat. 5 : 169 a 535 lei ; cat. 6 : 
365,50 a 248 lei ; cat. X : 1.859,75 a 
100 lei. Report la cat. 1 : 500.000 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la cat. 1. obținut pe un bilet ju
cat 25%, a revenit participantului 
CONSTANTIN STMACHE din 
Breaza, jud. Prahova.

TRAGERII 
Cat.

CONCURSUL DE PROMOVARE
A ARBITRILOR

Mîine și duminică va avea 
loc, in Capitală, concursul pen
tru ocuparea locurilor vacante 
in loturile divizionare ..A“ șl 
„B“ de arbitri. Candidații se 
vor prezenta sîmbătă, Ia ora 
8, Ia stadiqnul „23 August" (in
trarea de la tribuna a II-a). 
Reamintim cu această ocazie si 
noile haremuri la testul fiz c: 
la proba de alergare 12 minute 
— 2 800 m pentru lotul „A" și 
2 700 m pentru lotul ..B“; la 
proba de 400 m — 68 secunde 
și, respectiv, 70 secunde; la 3. 
m — 7,1 secunde si 7.3 secun
de; la proba 4X10 m — 11 se
cunde si 11.1 secunde.



C. E. da tenis de masă pentru juniori

AU ÎNCEPUT
Ducă o zi da n'uză. campio

natele europene de tenis de 
masă pentru juniori si cădeți, 
care se desfășoară în local la- 
tea austriacă Hollabrunn, au 
continuat cu întrecerile din ca
drul probelor individuale.

Primele au intrat în dispută 
dublurile mixte, la start nre- 
zcntîndu-se 102 cupluri. In ge
neral. reprezentanții noștri au 
avut o comportare bună. Ast
fel, Olga Nemeș (România). J. 
Persson (Suedia) au aiuns, de
ocamdată. între primii 16. de
pășind pe rînd pe Wirkner. 
Spengler (R.F.G.) cu 2—0 
(7.13) si oe Călin Toma, Kinga 
I.ohr (România) cu 2—1 (—20, 
5. 14), urmînd să întilnească 
sîmbătă puternicul cuplu ita
lian Manneschi, Zampini. La 
rîndul lor cadetli C. Toma si 
Kinga Lohr depășiseră pe A- 
merikanos, Doumeni (Grecia)

ÎNTRECERILE
cu 2—0 (14. 17) și pe Braun, 
Kasalova (Cehoslovacia) cu 
2—0 (16. 14). Paul Ilaldan, Ju
dith Borbely (România! au ju
cat direct în turul II cu ita
lienii Caggiano, Andreone ciș- 
tigind cu 2—0 (16, 20). dar au 
fost eliminați în turul urmă
tor de englez i Prcan, L. Be
llinger cu 0—2 (—19. —18). Va- 
sile Florea. Daniela Păduraru 
(România) se păstrează în 
cursă, ei întrecînd pe Noor, 
Jansma (Olanda) cu 2—1 (16, 
—19, 16) și pe Bauer. Avart 
(Austria) cu 2—0 (13, 12). ur
mînd să întilnească ne favori- 
ții nr. 2, J. Waldner (Suedia), 
K. Bolwari (Ungaria). Cristian 
Tiugan, Carmen Găgeatu (Ro
mânia) au fost depășiți de 
Moore, J. Bellinger (Anglia) 
cu 2—1 (—16. 11. 18).

La startul probei de simplu ■ 
juniori s-au aflat 100 de con- 
curenti. Paul Haldan a iucat

INDIVIDUALE
direct în turul II. depăsindu-1 
cu 2—0 (17, 14) pe Glanzcr
(Austria), iar Ferdinand Fc- 
renezi a trecut de Rasmussen 
(Norvegia) cu 2—1 (—12. 17, 17), 
în turul următor urmînd să 
joace cu Junasson (Danemarca) 
și Kaposzias (Ungaria). La ju
nioare (64 de sportive). Da
niela Păduraru — Pedersen 
(Norvegia) 2—0 (9, 16) si va ju
ca vineri cu L. Berllinger. în 
timp ce Judith Borbely a pier
dut cu Spengler (R.F.G.): 0—2 
(—16. —18).

La cadete, Olga Nemeș nu 
a putut trece de Batorfi (Un
garia), pierzînd cu 1—2 (—20, 
20. —11) ! La cădeți, V. Florea 
— Nannuni (Italia) 2—0 (24, 
13), C. Toma — Rosskopf 
(R.F.G.) 0—2 (—12, —18), C.
Tiugan — Echanove (Spania) 
2—0 (18, 17) șl cu Kușkov 
(U.R.S.S.) 0—2 (—9, —15).

Campionatele mondiale de scrimă

SABRERII NOȘTRI PE UN MODEST LOC 7...
ROMA, 22 (prin telefon). Joi 

au continuat, la Palatul spor
turilor, întrecerile în proba de 
sabie pe echipe din cadrul 
Campionatelor mondiale pentru 
seniori. Pe planșe, formațiile 
calificate în sferturi de finală, 
în centrul atenției s-a aflat 
meciul dintre formațiile Româ
niei și Ungariei.

Sabrerii noștri au avut un 
start bun, au terminat la ega
litate (2—2) după ’prima man
șă, apoi au condus în manșa a 
2-a, cu 5—3, lăsînd impresia 
că își vor apropria victoria. 
Dar, în manșa următoare spor
tivii noștri au fost de nerecu
noscut pierzînd pe linie, ast
fel că scorul a devenit 5—7. 
Pînă la urmă meciul s-a înche
iat la egalitate de victorii, 
8—8 însă sabrerii unguri au 
promovat în semifinale avînd 
un tușaveraj ceva mal bun 
(67—64...). O primă concluzie 
după această nereușită : este 
foarte greu să depășești o cam
pioană mondială, cum este for
mația Ungariei (1981, Clermont- 
Ferrand), cînd intri pe planșă 
numai cu trei (în loc de pa
tru) trăgători. Fiindcă, alături 
de Pop, C. Marin șl Mustață, 
Chiculîță și mai ales Panteli- 
monescu aproape că nu s-au

văzut. (Au punctat : Pop 3 v., 
C. Marin și Mustață cîte 2 v„ 
Chiculîță 1 v.).

îri celelalte partide din 
„sferturi", U.R.S.S. — Bulga
ria 9—5, Polonia — Canada 
9—0 și Italia — Franța 9—5.

Ratînd victoria în partida cu 
Ungaria, sabrerii români s-au 
întîlnit cu cei bulgari, în tur
neul pentru locurile 5—8. Măr
eați de șocul nereușitei prece
dente, sportivii noștri n-au a- 
vut forța psihologică de a se 
regăsi, fiind întrecuți cu 9—7 
(Pop 3 v., C. Marin 2 v., Mus
tață și Chiculiță cîte 1 v.). Șl 
astfel echipa noastră a tras 
cu cea a Canadei, pentru lo
curile 7—8. în fine, victorie cu 
9—2.

în semifinalele probei : Ita
lia — Polonia 8—8 (pțjma e- 
chipă a cîștigat la tușe) și Un-

garia — U.R.S.S. 9—5. Titlul 
mondial se dispută întrp echi
pele Ungariei șl Italiei. Pentru 
locurile 3—4, U.R.S.S. va în
tâlni Polonia. ,

Proba individuală de spadă a 
revenit lui Jeno Papp (10—6 
cu Ph. Riboud — Franța). 
Pentru „bronz”, Kolczonay 
(Ung.) — Bellone (It.) 10—3.

Reprezentantul nostru Felix 
Nicolae a „rămas" în elimină
rile directe, după un prim a- 
salt cu Felisiaak (Pol.) pier
dut cu 10—4 și altul, în recali
ficări, cu Boisse (Fr.) de care 
a fost întrecut cu 10—5.

Vineri încep întrecerile de 
sabie-echipe. Formația Româ
niei concurează în grupa C, 
împreună cu cele ale Franței 
(cap de serie), Austriei și Lu
xemburgului.

Paul SLAVESCU

negata internaționala de canotaj de la Trebon

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN TOATE PROBELE!
Pe lacul Svet din Cehoslova

cia s-a desfășurat Regata in
ternațională Trebon, la care 
au participat ramere și vîsîașe 
din Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R.F. Germania, Iugo
slavia și România. Evoluind 
foarte bine, canotoarele noas
tre au cîștigat toate cele 6 pro
be cuprinse în program ! Iată 
echipajele victorioase în acest 
tradițional concurs : 4+1 rame 
(Lăcrămioara Teleucă, Aurora 
Darko, Elena Andrei, Mihaela

Armășeseu + Mariana Doro- 
banțu) 3:21.92 ; 2 visle (Maria 
Macoviciuc. Maria Trașcă) 
3:31,16; 2 fame ' (Elena Bondar, 
Olguța Onofrei) 3:54,67 ; sim
plu — Elena Moșneagu 3:59,66; 
4+1. visle (Maria Macoviciuc, 
Maria Trașcă. Florica Barbu, 
Maria Gligor + Mariana Doro- 
banțu) 3:28,15; 8+1 (Bondar, 
Darko, Teleucă, Onofrei, Ar- 
mășescu, Andrei, Pițigoi, Cor- 
paci + Dorobanțu) 3:16,89.

La „Cupa Prietenia44

BOXERII NOȘTRI AU AVUT EVOLUȚII APRECIATE
După cum se știe, zilele tre

cute s-a încheiat în Cehoslo
vacia încă o ediție a „Cupei 
Prietenia" Ia box. La întrecere 
au fost prezenți tineri pugiliști 
din 8 țări socialiste, printre 
care și România. Bilanțul spor
tivilor noștri a fost următosul: 
o medalie de aur. 3 de argint 
și una de bronz. La înapoierea 
în țară, l-am rugat pe secreta
rul adjunct al F.R. Box, Mi
hai Bădescu, să ne ofere a- 
mănunte despre competiție :

„Ca întotdeauna, și această 
ediție a „Cupei Prietenia" a 
fost extrem de disputată. Au 
fost prezente cu echipe com
plete de 12 boxeri Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, R.D. Ger
mană și Cehoslovacia care, ca 
țară organizatoare, a prezentat 
2 formații, iar România, Un
garia, R.P. Mongolă și R.P.D. 
Coreeană au avut sportivi nu
mai Ia unele categorii de greu
tate. Cele 12 titluri puse in joc 
au revenit pugiliștilor din 
U.R.S.S. 8, România, Cehoslo
vacia, R.D. Germană și R.P.D. 
Coreeană cîte 1. Sportivii noș
tri «u avut evoluții mulțumi

toare, iar Rudei Obreja (semi- 
ușoară) a lăsat o excelentă im
presie specialiștilor prezenți in 
jurul ringului, ciștigind locul 
1, după ce a dispus in finală 
de sovieticul E. Ciakinov, la 
capătul unei partide de toată 
frumusețea. Nicolae Rotaru 
(semimuscă) a fost și el 
foarte aproape de prima treap
tă a podiumului de premiere, 
dar a pierdut Ia limită finala 
cu sportivul K. Abramov 
(U.R.S.S.), preferat cîștigător 
pentru un final mai bun. Cei
lalți pugiliști români ajunși in 
ultimul act al competiției au 
fost întrecuți : Nicolae Florian 
(mijlocie mică) de către E. 
Walther (R.D. Germană) și 
Gavril Țențea (mijlocie) de 
sovieticul A. Kilimov. „Coco
șul" Cornel Silitră a fost 
întrecut în semifinale de I. 
Rișlik (U.R.S.S.) care a cu
cerit apoi locul 1. Se po ‘ 
aprecia că bilanțul sportivi).
noștri la această ediție a „Cu
pei Prietenia” este mulțumitor, 
că dispunem de cîteva elemen
te capabile de noi rezultate no
tabile în arena internațională".

JUNIORUL TITI VLĂDOIANU, 
CAMPION BALCANIC LA TRAP

ACTUALITATEA JAHISTĂ
• IN RUNDA a 9-a a tur

neului interzonal feminin, care 
se dispută la Bad Kissingen, 
Maria Pogorevici (cu albul) a 
întrerupt partida sa cu Maria 
Ivanka. Cîteva rezultate : Le- 
maciko — Belle 1—0, Hund — 
Erenska 1—0, Crotto — Mak- 
simovic 0—1. Litinskaia — 
Shterenberg 1—0, Gaprindaș- 
vili — Klimova șl Fatalibekova 
— Semenova întrerupte. în 
fruntea clasamentului a trecut 
Lemaciko (Bulgaria), cu 6‘/i p, 
iar Marina Pogorevici are 6 p 
(1). Urmează Klimova 5’/> p (2), 
Gaprindașvili și Semenova — 
cite S'/a p (1).
• CU UN rezultat de remiză 

s-a încheiat partida Mihai Șu- 
bă — Zoltan Ribli, întreruptă 
din runda a 7-a a turneului 
interzonal masculin de la Las 
Palmas. Smîslov l-a învins pe 
Psahis, iar Tukmakov a remi
zat cu Psahis și a cîștigat la 
Browne. Conduce Tukmakov, 
cu 5*A puncte, iar Ribli împarte 
locurile 2—3 cu Smîslov. amîn- 
doi avînd cîte 4 p. înaintea 
jucării ultimelor întrerupte, 
ordinea următoarelor locuri se 
prezintă astfel : -Șubă 4 p, 
Mestel, Petrosian și Timman — 
3V2 p (1). Bouaziz 3 p, Larsen 
2‘/a p (1), Browne și Sunye 
Neto 2'Ă p, Pinter 2 p (1) etc.

• ÎN TURNEUL de la Sanski 
Most (Iugoslavia), care se dispu
tă în sistem elvețian, cu 156 de 
concurenți, conduc Mestrovici, 
Kelecevici și Osmanovici cu 
cîte 3 puncte din tot atîtea po
sibile.

® ÎN TURNEUL de la Nalen- 
chcwe (Polonia), Eugenia 
Ghindă se menține lideră cu 
7,5 p. după 10 runde. Pe lo
curile 2—3 cu 7 p, se află po
lonezele Sikora și Wiese. în 
runda a 10-a, Eugenia Ghindă, 
avînd piesele negre, a remizat 
cu Nagrodska. Wiese a cîștigat 
la Krawczewicz, iar Sikora a 
învins-o pe Jurrinska.

TURUL
SAINT PRIEST, 22. Cea de-a 

18-a etapă a Turului Franței, des
fășurată joi pe distanța Morzine — 
Saint Priest, 233 km, a fost cîș- 
tLgată de rutierul olandez Adrie 
van Houwelingen în 6h32:51. 
După trei etape muntoase, a- 
ceastă a 18-a etapă a fost, pen
tru fruntașii cursei, un prilej de 
relaxare, tn afara unei buscula
de ale cărei victime au fost aus
tralianul Phil Anders om, fran
cezul Bernard Vallet și italianul 
Alfonso dai Pian, nimic intere
sant nu s-a petrecut pînă la ki
lometrul 1j60, cînd van Houwe- 
limgen și-a încercat șansia. Cla
sat doar pe locul 51 în clasa
mentul general, el a scăpat aten
ției fruntașilor, și-a mărit trep
tat avansul față de pluton și a 
sosit la Saint Priest cu un a-

FRANȚEI
vans de 10:32 asupra iirfl.au de
zunii Sean Kelly (purtătorul tri
coului verde al liderului, sprin
terilor). care a cîștigat sprintul 
plutonului in 6h43:22 (cu boni
ficație 6h43:02). In continuare, 
olasamentufl. etapei : 3, Leo van 
Vlifet < Olan da) 6h43:22 (cu boni
ficație 6h43:12), 4. Stephan Mu
tter (Elveția), 5, Eric McKenzie 
(Noua Zeelandă), 6. Johan van 
dor Velde (Olamda) și un pluton 
de peste 20 de alergători, toți în 
același timp, 6h43:22. tn clasa
mentul general nu s-au produs 
modificări : 1. Bernard Hinault
(Franța) 81h39:49, 2. Joop Zoete- 
melk (Olanda) la 5:27. 3. Peter 
Winnen TOlanda) la 7:13, 4. Jo
han van der Velde (Olanda) la 
8:06, 5. Beat Br>eu (Elveția) la
9:05 etc.

TELE SANTANA VA
PÎNĂ LA 31

RIO DE JANEIRO, 22 (Ager- 
pres). — Un purtător de cuvînt 
al Confederației sporturilor din 
Brazilia a declarat că antreno
rul de fotbal al echipei Bra
ziliei, Tele Santana, va rămî- 
ne la cîrma acestei echipe pînă 
la 31 decembrie 1982 cînd îl va 
expira contractul. In conti
nuare acesta a spus : „Elimina
rea echipei Braziliei din Cam
pionatul mondial recent înche-

ANTRENA BRAZILIA
DECEMBRIE

iat în Spania nu este un motiv 
suficient de desfacere a con
tractului lui Santana".

Tele Santana se ocupă de 
pregătirea echipei Braziliei de 
la 1 martile 1980. De atunci și 
pînă astăzi echipa braziliană 
a susținut 36 de meciuri, din
tre care a cîștigat 27, a obți
nut 6 meciuri egale și a pier
dut 3 întîlniri.

$

Caleidoscop
In voluminoasa carte a sportului exista și un 

capitol al finalurilor ratate I Ratate, dintr-un 
motiv sau altul... Caleidoscopul de astâzi vâ va 
prezenta unele dintre dureroasele povești ale 
sportului internațional.

• Ciclistul francez RogSr Riviere, cîști
gător în 1956 al ,,Turului Europei", în 1958 
recordman mondial al orei (47,347 km) a 
suferit un groaznic accident în timpul tu
rului Franței ’60 (a căzut 1? m într-o pră
pastie !) suferind mai multe fracturi grave, 
între care și cea a bazinului. După ce a 
abandonat ciclismul. Riviere a devenit un 
vicios nărăvit și apoi comerciant de dro
guri în lumea interlopă. După ispășirea u- 
nei pedepse cu privațiune de libertate. Ri
viere a intrat într-un „gang* cu care a 
făcut mal multe tîlhării, devenind astfel un 
bandit căutat asiduu de poliție. Sfîrșitul, 
deocamdată, dincolo de gratiile închisorii !
• 5 septembrie 1970 La Monza are loc 

ultimul antrenament dinaintea startului în 
Marele premiu de automobilism al Italiei. 
Pe pistă, gonind nebunește, la volanul unui 
„Lotus *72“, pilotul austriac Jochen Rindt.

ți localitatea Sarajevo (Iugo
slavia), oe desfășoară Balcania
da de tir pentru probele de talere. 
Ieri a avut loc proba de talere 
aruncate din șanț, care s-a În
cheiat cu un frumos succes al 
juniorului Titi Vlădoianu, clasat

pe primul loc cu 143 t, din 150. 
La seniori, proba a revenit iugo
slavului Marian Stolar cu 1971, 
pe locul 2 situîndu-se reprezen
tantul nostru Mihai Ispasiu cu 
196 t.

TELEX 3 TELEX 9 TELEX • TELEX © TELEX
ATLETISM • Pe noul stadion 

atenian are loc meciul Grecia — 
Iugostavia (63—53 p după prima 
zi) : 100 m : Stratos (G) 10,50,
1500 m : Zdravkoviel (I) 3:40,07,
400 m : K nap ici (I) 46,50 lungi
me : Dellfoitâs (G) 7,64 m, înăl
țime : Minudos (G) 2,17 m.

BASCHET * Turneul masculin 
de la Sofia s-a Încheiat cu vic
toria echipei Moscovei, urmată de 
Varșovia, București, Sofia I, 
Atenia eitc. in ultima zi : Bucu
rești — Sofia I 83—80, Moscova— 
Varșovia 70—57.

BOX a Mexicanul Salvador 
Sanchez, * campion mondial 
(WBC) la cat. pană, și-a apărat 
cu succes centura. învlngîndu-1 
prin abandon in rep. 15 pe șa- 
Langerul său Azumaih Nelson 
.(Ghana). Meciul a avut loc în 
fața a 10 000 spectatori la Madi
son Square Garden din New 
York.

ÎNOT e în ziua a treia a 
campionatului S.U.A., la Mi
ssion Viejo, Rick Carrey a dști- 
gat 200 m spate — 2:00,72 iar 
Tiffany Coehn a Învins la 400 
m liber (f) : 4:09,61 (cel mat bun 
rezultat mondial 1982), La 100 m 
fluture (f) s-a clasat prima Sue 
Walsh în 1:03,76 9 Campiona
tele Suediei, la Stockholm : Per

Johansson 100 m liiber 50,33 — 
record naționali.

POLO • Intre 11 și 17 august 
la Puerto de la Cruz (Tenerife), 
va avea loc un mare turneu in
ternațional ou participarea echi
pelor : U.R.S.S., Ungaria, R. F. 
Germania, Iugoslavia, Franța, 
Italia, Olanda și Spania. Este 
posibil ca în 1983 C.M. de polo 
să se desfășoare în Tenerife.

TENIS o După 33 de I: ,e 
situația în Marele premiu FIL’I i > 
Connors 2305 p, Vilas' 1793 p.' Wi- 
lander 1020 p, McEnroe 945 p, 
Lendl 870 p 0 Hifversun : £n
turul doi, Iile Năstase — Junie 
Chatman 6—4. 5—7, 6—1, H.
Gilnthardt — Potier 6—4, 3—6,
6—4, Sundstr&m — Smid 4—S.
6—4, 7—5 • Kiitzbuehl : Higueras 
— Rinaldini 4—6, 6—1, 6—2, Ho- 
cevar — Leconte 3—6, 6—1, 7—6. 
Vilas — Handler 6—3, 6—1. iar la 
femei : Skroniska — Lueten 3—6, 
6—3, 6—3, Huber — Kra.pl 6—3, 
6—3, Kanelopoulos — Novakova 
6—3, 7—6 e Santa Clara. re
zultate din competiția feminină 
pe echipe „Cuipa federației” : M. 
Britaitle — Italia 2—1, S.U.A. — 
Indonezia 3—0, Filipine — Sene
gal 3—0, Israel — Austria 2—i.
Mexic — Belgia 2—1, Brazilia — 
Franța 2—1, Cehoslovacia — Ca
nada 2—1

FINALURI
Chiar dacă pînă la terminarea sezonului 
de concursuri, mai erau încă de disputat 
trei Mari premii, acesta de la Monza și cele 
de la Montreal și Ciudad de Mexico, Rindt 
are în clasamentul general un avans impor
tant de puncte care-1 fac, de pe acum, 
campion al lumii. Deși știa bine acest a- 
mănunt, care l-ar fl putut face, cel puțin, 
mai prevăzător, pentru că „Lotus* avea 
nevoie de încă un succes iar el de o no»uă 
victorie 
adus !), 
lidulul 
stăpîni 
și cade 
spre spital... La 25 octombrie, pe autodro- 
mul Magdalena Mixhuca din Mexico, de la 
premierea celor mai buni automobiliști ai 
anului 1970 lipsea tocmai... campionul !
• Apropo de acest final. Atunci, la Ciu

dad de Mexico, cînd festivitățile acordării 
premiilor erau pe sfîrște, impresionat la 
culme, un om cu nervi și voință de oțel, 
cum era australianul Jack Brabham a de
cis dintr-o dată să abandoneze automobi
lismul : ,,Am 44 de ani, am 3 copii, am fost

(și implicit de banii care i-ar fl 
Rindt hărțuiește caii putere al bo- 
său. într-un viraj nu mai poate 
volanul, mașina derapează, zboară 
zdrobindu-se. Rindt moare în drunț

„Cade cine n-a știut 
să se suie sau 
reazime I*

NICOLAE 
istoric, scriitor,

pe ce
pînă unde poate 
se cuvine sâ se

(1871—1940)IORGA 
publicist și om politic

de 3 ori campion al lumii... ajunge ! E prea 
mult și atît cit am alergat
• Primo Camera, uriașul de 2,02 m (a- 

proape 120 kg), a pornit sărac și flă- 
mînd din Italia să cucerească lumea. A 
ajuns la Paris și din întîmplare a .devenit 
boxer, evident, profesionist. Aceasta se pe
trecea în 1923. Camera a urcat apoi treaptă 
cu treaptă ierarhia boxului pînă la titlul 
mondial, pe care l-a deținut doar un an, 
în 1934, cînd a suferit o grea înfrîngere în 
fața lui Max Baer. A fost începutul sfârși
tului... In 1967,-------------------- ------- '
cînd plecase de 
bolnav, Camera 
tul natal. La 29 
viață. Era ziua 
urmă, ,,Colosul"

la fel de sărac ca atunci 
acasă, dar bătrîn șl foarte 
a revenit la Sequals, sa- 

îunie Camera s-a stins din 
în care, cu 34 de ani în 
cucerise titlul mondial...

Romeo VILARA
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