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Aseară, in meci de verificare, la fotbal

LOTUL REPREZENTATIV - SLASK WROCLAW 4-1 (0-0)
stadionul „23 Au- 
timp ploios. în 

r___ 3 000 de veritabili
prieteni ai fotbalului. Lotul re
prezentativ a susținut ultimul 
îneci de verificare din actuala 
sa ..campanie". Parteneră, echi
pa poloneză Slask Wroclaw. 
Fotbaliștii noștri au în
vins cu 4—1 (0—0) du
pă o partidă în care au domi
nat copios (raportul suturilor 
19—4, cel al cornerelor 10—3) 
dar. mai ales în prima repriză, 
nu au reușit să depășească a- 
părarea (cvasi-permanent in 9— 
10 oameni) a oaspeților. Ocazii 
de gol au existat la poarta lui 
Kostizewa, cele mai clare fi
ind cele ale lui D. Georgescu 
(min. 20: „cap" peste bară; 
min. 24: „cap", minge respinsă 
de portar, reluare a balonului 
și din nou intervenție excelen
tă Kostizewa) și Balacî (min. 
30: șut peste bară la 
respins de portar; min. 
puternic si precis, la 
unei frumoase acțiuni, 
fiind respinsă în corner 
tar). După pauză.

Aseară, pe 
gust“. pe un 
fața a peste

ale lui D. Georgescu, din prima

balonul 
33; șut 
capătul 
mingea 

______________ ____  de por- 
~_ “ ____ 1, „tricolorii**

se desprind. Ei deschid scorul 
(min. 53) prin D. GEORGESCU, 
la o centrare a lui Țicleanu si 
îsi măresc avantajul opt minu
te mai tîrziu prin CUSTOV, 
după o lovitură liberă executa
tă de Bălăci. In min. 70 va fi 
3—0 pe tabela de marcaj, după 
o frumoasă acțiune Gabor — 
REDNIC. materializată de al 
doilea. In fine. 4—0 pentru lot 
(min. 79). autorul golului TUR- 
CU. printr-o frumoasă lovitură 
cu capul la o lovitură de colt 
executată de Bălăci. Oaspeții 
vor realiza golul de onoare în 
penultimul minut de joc la un

Una dintre numeroasele acțiuni 
repriză, la poarta lui Kostizewa.

frumos atac pe aripa stîngă. 
concretizat de TARASIEWICZ.

Arbitrul Cr. Maghiar a con
dus satisfăcător. Au evoluat
următorii jucători: LOTUL
REPREZENTATIV: Moraru — 
REDNIC. ȘTEFĂNESCU (min. 
61 Andone). Iorgulescu Ungu- 
reanu (min. 46 Bogdan) — Ti- 
cleanu (min. 61 Balint). BO- 
LONI. Klein (min. 46 Custov), 
BĂLĂCI — GABOR (min. 80 
Văetuș), D. GEORGESCU (min. 
61 Turcu). SLASK WROCLAW: 
KOSTIZEWA (min. 75 Jednyak) 

MAJEWSKI, Kovalczyk, 
Kopycki. KROL. Faber (min. 
66 Tarasiewicz), Pekala, Prusik, 
Szarek. Nocko (min. 53 Sobie- 
siak). Ptak (min. 51 Socha).

Eftimie IONESCU

Campionatul național de pentatlon modern

DUPĂ PROBA DE SCRIMĂ, 
RĂDUCANUUN NOU LIDER: CEZAR

pentru
Cu for- 

proaspete 
cu mai

Foto : Ion MIHĂICA

Demarajul prompt pe care 
l-au avut acțiunile sportive 
initiate in vacanta mare este 
continuat, in aceste zile, cu 
multiple activități înscrise sub 
genericul mobilizator al „Da- 
ciadei" si la care iau parte nu
meroși copii-școlari si pionieri. 
O precizare : toate aceste acti
vități sint destinate să asigure 
un conținut mereu mai bogat 
marii recreații a vacantei, să 
o facă tot mai plăcută si mai 
atractivă 1

ATLETI BUCUREȘTENI, 
LA MUNTE Șl LA MARE !

Elevii atleti reprezentind 
Clubul sportiv școlar nr. 8 din 
București — „cei mai meri
tuoși. cu rezultatele cele mai 
bune înregistrate în acest an** 
cum ne asigură prof. VI. Si- 
mionescu, directorul clubului, 
vor face popas de tabără la 
Borsec si la Tuzla. Cu acest 
prilej, tinerii atleti bucuresteni 
vor organiza cîteva concursuri 
demonstrative si vor lua parte 
la întreceri organizate pe plan 
local.

PESTE 1 200 DE ELEVI 
LA SNAGOV

Continuă activitatea sportivă 
a elevilor în tabere. în cele

centrale îndeosebi, initiate d 
organizate de Ministerul Edu
cației si Invătămintului. în co
laborare cu C.N.E.F.S. La Sna- 
gov. de pildă. îsi desfășoară 
activitatea de tabără elevi 
handbalisti. Vor urma elevi 
specializați în baschet, caiac- 
canoe etc. In totaL în tabăra 
amplasată chiar pe unul din 
malurile pitorescului lac din a- 
propierea Capitalei se vor afla 
— pînă la 10 septembrie — mal 
bine de 1 200 de elevi si eleva 
din întreaga tară, reprezentind 
unități de învătămint specia
lizate.

MICII FOTBALIȘTI SUCEVENI, 
IN PLINA PREGĂTIRE

După frumoasa ..deschidere” 
făcută la meciul amical Româ
nia — Japonia, programat In 
Suceava, minifotbaliștii de la 
C.S.M.. supravegheati de pro- 
fesorul-antrenor Florentin Nițu, 
îsi continuă activitatea — an
trenamente si jocuri demonstra
tive — în cadrul centrului si
tuat în vecinătatea Sălii spor
turilor. Se evidențiază. prin 
sîrguintă. îndeosebi pionierii 
Paul Brumca, Viorel Mitei $1 
Vasile Buta. Centrul de copii 
de pe lingă C.S.M. Suceava 
cuprinde mai bine de 100 da 
viitori fotbaliști.

Sezon plin de competiții

CARAVANA CICLISMULUI NOSTRU ÎSI CONTINUĂ 
-FĂRĂ RĂGAZ-DRUMUL

Ștefan Cozma (cu fața) se pregătește pen
tru un nou asalt Foto : Ion MIHĂICA

Sala Floreasca 2 a găzduit 
ieri proba de scrimă, care a 
pus la serioasă încercare, deo
potrivă. capacitatea tehnică și 
fizică a participanților la cam
pionatul de pentatlon 
dern. Spre deosebire de 
întreceri, numărul redus 
concurenți i-a determinat 
organizatori să programeze cîte 

aceiași 
cronica 

probă 
desem- 

deoarece

mo- 
alte 

de 
pe

două asalturi între 
sportivi. Spuneam în 
precedentă că această 
poate fl decisivă în 
narea campionului, 
punctele cîștigate se obțin în-

------ la dauna altui
că scrima 

măsură 
fruntași 
doua a

disputei 
întîi etate, 
țe mai 
în final, 
multe asalturi cîș
tigate la sportivii 
clasați pe 
de frunte. 
Cozma a 
victoria în 
chiar în 
tur, deși 
vreme se 
că Cezar 
nu și Iuliu Galo
vici sînt cei mai 
autorizați candi
dați la victoria în 
probă. Dar. Galo
vici (4 înfrîngeri 
în ultimul tur !), 
și Răducanu n-au 
avut forța să se 
mențină pe pozi
țiile fruntașe. ~ 
locul 5 — 
tru Spîrlea. 
surprinzător 

mulți sportivi mai 
Pe echipe prima s-a 
Olimpia I cu 2.916 p. 
două probe, clasamentul 
următorul : Cezar Răducanu 
2 064 p, Eugen Pop 2 056 p, 
Ștefan Cozma 2 018 p. Dumitru 
Spîrlea 1 944 p.

Azi la bazinul complexului 
„23 August" — proba de nața- 
ție, iar mîine, la poligonul Tu
nari (dimineața) — tirul și îr 
pădurea Călugăreni (la prinz) 
— crosul. (Ct. M.).

locuri 
Ștefan 

obținut 
probă 

ultimul 
multă 
părea 

Răduca-

Pe 
Dumi- 
învins 

de 
slabi, 
clasat 
După 

este

i 
i

totdeauna în 
curent, astfel 
șează într-o 
mai mare pe 
din partea a 
mentului.

Cele aproape 5 ore 
curs au relevat, pe de 
mai buna pregătire a 
fan Cozma, Cezar ~ 
Eugen Pop și Iuliu 

care s-au aflat 
permanență în

de

. con- 
deta- 
mult 

! cei 
clasa-

de con- 
o parte, 
lui Ște- 

Răducanu, 
Galovici, 

aproape în 
prim-planul

Stimulat de bunele perfor
manțe realizate de tricolori tn 
„Cursa Păcii** și Campionatul 
Balcanic, sportul nostru cu 
pedale își accelerează continuu 
ritmul, programînd non-stop 
starturi în competiții oficiale 
și amicale. Țelul este, desigur, 
contribuția permanentă la creș
terea valorii generale a ci
clismului nostru și promova
rea de noi tinere talente în 
primul pluton. Se adaugă spe
ranțele în realizarea unor per

formanțe, la nivelul acestui se
zon, în „Turul Bulgariei", în
trecere internațională tradițio
nală, care se bucură de partici
parea unor reale valori din- 
tr-un mare număr de țări. Pro
gramat între 19 și 26 septem
brie „Turul Bulgariei", poa
te și trebuie să însemne pen
tru reprezentativa ciclistă a 
României un nou prilej de 
afirmare.

Referindu-ne la programul 
întrecerilor de ciclism din a- 
ceastă perioadă vom începe cu 
concursul final al Juniorilor 
mici în probele de șosea, care 
a și... început la Iași. El se 
va încheia la 29 iulie, după 
ce cei mai tineri aspiranți la 
„tricoul galben" se vor fi în
trecut în probele de fond 
(100 km), contratimp indivi
dual (15 km). semifond (40

Cițiva dintre performerii ciclismului nostru in acest sezon. In 
monom se află Ionel Gancea, Cornel Nicoiae ș£ Constanțin_ Că
ruțașii, iar alături Olimpiu’ Celea.
km) și contratimp pe echipe 
(30 km). Imediat, la 1 august, 
sînt programate — pînă la 8 
august — finalele campionatelor 
naționale de pistă. Se vor în
trece, pe velodromul Dinamo 
din Capitală, seniorii și junio
rii mari. Nici o clipă de răgaz: 
la 9 august debutează, tot pe 
velodromul Dinamo finalele

Foto : Dragoș NEAGU 
concursului republican de pistă 
pentru Juniori mici. în ziua in 
care se încheie aceste între-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 7-a)
. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^ IDin sumar:

Miine, la Cîmpina

Amatorii sportului cu motor 
din Cîmpina și localitățile în
vecinate vor urmări mîine în
trecerile unui atractiv concurs 
internațional de motocros. do
tat cu „Cupa Prietenia", 
tuala ediție a acestei

Ac- 
impor- 

tante competiții, ajunsă la a 
4-a etapă va z reuni primele 
echipaje (la 250 și 125 cmc) 
din Bulgaria, Cehoslovacia,

Miine, la Tg. Mureș

ROMANIA-POLONIA LA VOLEI (m)
Miine, duminică, în Sala 

sporturilor din Tg. Mureș se 
va desfășura întîlnirea interna
țională amicală de volei dintre 
reprezentativele masculine ale

României șl Poloniei care se 
pregătesc pentru campionatul 
mondial ce se va desfășura în 
luna octombrie în Argentina. 
Partida va începe la ora 11.

0 ATRACTIVA
• Gimnastica românească 
poate și trebuie să revină 
pe „podiumul" întrecerilor 
mondiale

(pag. 4-5)
R. D. Germană, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România.

Țara noastră, în calitate de 
organizatoare, va alinia cite 
două echipaje la fiecare clasă.

Traseul de pe dealul Musce
lului. situat la marginea ora
șului Cîmpina, a fost amena
jat după ultimele cerințe re
gulamentare. Alergătorii de la 
fiecare clasă ,își vor disputa 
întîietatea în două manșe a 
cite 30 de minute, plus două 
ture. Primul start se va da la 
ora 10. iar concursul va fi con
dus de un corp de oficiali. în 
frunte cu arbitrul principal, 
Nicoiae Cojocaru (București).

Printre oaspeți se află o se
rie 
in 
ce 
că 
putate și deosebit de specta
culoase.

de alergători bine cotați 
arena internațională. ceea 
ne îndreptățește să sperăm 
vom urmări curse viu dis-

• Baschetul nostru 
masculin urc datoria 
să urce spre adevărata 

performanță
(pag. 4-5)

Programul turu

lui
de

Diviziei ,,B“
fotbal, ediția
1982-1983

(pag. a 6-a)
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SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
IN ULTIMII ANI PUTERNIC REVIRIMENT

REZULTATELE POT FI, INSA, Șl MAI BUNE...
• Aviatorii au cale liberă spre performanțe superioare • De ce, 
in unele cazuri, modelismul In postura de „cenușăreasă** ? • Intre
virsta piomertei și majorat un gol nejustificat. Casele tehnicii

pentru tineret slnt chemate să-l umple cit mai repede!

Tinted seama de impetuoasa 
Hezvoltare pe care a cunoscut-o 
Știința șl tehnica In țara noas
tră, mal ales In ultimii 17 ani, 
ca șl de amploarea Înregistrată 
de mișcarea noastră sportivă, ne 
apare firească afluența tot mai 
mare a tineretului, teceplnd cu 
copiii, a oamenilor muncii de cele 
mal diverse vlrste șl profesii 
spre disciplinele tehnico-aplica- 
tlve, cum slnt numite, In regu
lamentul „Daciadei", aviația 
sportivă și modelismul, radio
amatorismul, kartingul șl motoci- 
clismul, turismul după hartă și 
busolă, alte ramuri adiacente. 
Cluburile șl secțiile profilate pe 
aceste sporturi, cercurile tehni- 
eo-apllcative de pe Ungă casele 
pionierilor șl șoimilor patriei și 
casele tehnice pentru tineret, 
care cuprind sute de mii de 
practlcanțl se constituie ca ade
vărate școli ale educației patrio
tice, cultivind dragostea de mun
că, pregătirea multilaterală a ti
neretului pentru viață, pentru 
apărarea patriei. In spiritul in
dicațiilor din documentele de 
partid și ale mișcării noastre 
sportive s-a creat o largă bază 
materială și un cadru organiza
toric adecvat pentru lărgirea ba
sci de masă a disciplinelor teh- 
nico-apllcative și ridicarea caU- 
tățU muncii de pregătire a tine
retului, a celor ce-și Îndreaptă 
pașii — prin aceste preocupări 
atractive, spectaculoase, recrea
tive — spre profesiuni tehnice 
dintre cele mal utile ta proce
sul de dezvoltare a economiei 
naționale. Ca să cităm cîteva 
exemple edificatoare, pe discipli
ne sportive, vom sublinia, de 
pildă, că aviația sportivă cu ra
murile ei — zbor cu motor, pla
norism, parașutism — dispune 
azi de cea mai bogată și mai 
modernă dotare tehnică din în
treaga el istorie. Șl rezultatele 
s-au materializat, ta ultima vre
me, în domeniul performanței, 
prin afirmarea sportivilor români 
In elită balcanică șl europeană, 
mai ales in acrobația aeriană cu 
avionul și In planorism. Este un 
progres, dar, față de condițiile 
create se așteaptă mai mult. Cit 
privește preocuparea pentru lăr
girea bazei de masă a aviației, 
pentru atragerea tineretului spre 
aceste sporturi, cel mai bun 
exemplu îl constituie organiza
rea de către Aeroclubul central. 
român, In colaborare cu C.C. al 
U.T.C. a unor tabere cu profil 
aviatic în toate aerocluburile din 
tară, dîndu-se posibilitatea, ast
fel, cîtorva mii de elevi și eleve 
■â facă primii pași te aviație, în 
aceste zile de vacanță.

Cît privește dezvoltarea mode- 
Msmului socotim grăitoare două 
cifre : în anul care a trecut au 
fost organizate, sub genericul 
.Daciadei", peste o mie de con
cursuri locale, județene și de

nivel republican, cu peste 80 000 
de participant!. Cluburile, secți
ile și cercurile de modelism din 
țară sînt asigurate cu 397 antre
nori, 385 instructori, peste 600 de 
entuziaști activiști obștești, de la 
generali In rezervă la profesori 
și tehnicieni legați cu sufletul de 
acest sport. Modeliștii noștri de

amatorismul (un sport minunat, 
cu largi aplicații) trăiește ud a- 
nonimat nemeritat pentru că fe
derația de specialitate face prea 
puțină propagandă pentru popu
larizarea lui, pentru atragerea 
tineretului spre radioamatorism. 
Ar mai fi și altele de spus, des
pre turism, alpinism și alte dis-

Pe aerodrom începe o nouă zi de zbor

If

MATEMATICA ȘI SPORTUL
DE MADE PEBFOBMANȚĂ

țin 6 recorduri mondiale, iar in 
ce privește baza de masă s-au 
dezvoltat puternice centre în ju
dețe ca Suceava (Clubul S.T.A., 
cu rezultate deosebit de frumoa
se), Dîmbovița (Pucioasa și Tîr- 
goviște), Arad („Strungul"), Ba
cău G. Victoria" și „Azur"), Ar
geș, Mureș și altele. Din păcate, 
modelismul este ta suferință, 
tacă, cu documentația tehnică și 
aici federația de specialitate ar 
trebui să depună mal multe efor
turi. Există județe ta care aceste 
discipline trăiesc ta postura de 
„cenușărese", cum ar ti te ju
dețele Vrancea, vaslui, Sălaj, Ca- 
raș-Severin, la care adăugăm 
faptul că ta Capitală, chiar, fiin
țează un club S.T.A. care În
ghite importante fonduri dar care 
nu produce aproape nimic.

Desigur, pot fi spuse multe 
lucruri bune *1 mai puțin bune 
și despre alte discipline. Motoci- 
elismul, de pildă, a cunoscut un 
puternic reviriment prin spori
rea producției naționale de mo
torete Mobra șl federația de spe
cialitate s-a străduit să inițieze 
piobe șl concursuri adecvate 
pentru tineret, tacă de la virsta 
de 10 ani. Dar alte organe cu a- 
tribuțll în acest domeniu se 
preocupă tn foarte mică măsură 
de acest sport aplicativ în cel 
mai strict sens al cuvtatului. 
Kartingul s-a dezvoltat vertigi
nos în cadrul caselor pionierilor 
șl șoimilor patriei, dar organiza
țiile U.T.C. preiau anevoios șta
feta (pentru Casele tehnicii pen
tru tineret, unde activează ti
neri după depășirea virstel cra
vatelor roșii cu tricolor). Radlo-

cipline. Ceea ce se cuvine subli
niat este că organele cu atribu
ții în acest domeniu, incepînd cu 
unele federații de specialitate, 
C.J.E.F.S., organe sindicale și de 
tineret trebuie să-și revizuiască 
optica prin care privesc aceste 
sporturi, să le acorde atenția ce
rută prin documentele de partid, 
să facă din ele școli ale educa
ției prin muncă pentru muncă șl 
viață, pentru apărarea patriei

Viorel TONCEANU

Strînsa corelație dintre 
matematică și sportul de 
mare performanță a fost 
testată destul de lapidar de 
cercetările experimentale e- 
fectuate la noi pînă acum ; 
dovadă numărul restrîns de 
norme, mijloace-standard, 
metode statistice și dina
mice, programe etc care o- 
perează în prezent In aria 
largă a activităților impli
cate în procesul făuririi 
performanței.

Or, în epoca noastră, e- 
poca marilor performanțe, 
prin introducerea unor no
țiuni noi biologice și mate
matice, a tehnicilor de in
formare electronică, prin 
folosirea metodelor statisti
ce și informaționale culese 
direct din antrenamente și 
concursuri se pot găsi pre- 
misele teoretice și practice 
cu aplicativitate largă In 
diferite ramuri și probe o- 
limpice.

„Eficiența și obiectivitatea 
in măsurătorile sportive, ca 
și raționalizarea mișcărilor 
la individ, ori la echipă, au 
devenit cerințe stringente 
ale performanței" — con
stata de curînd academi
cianul Nicolae Teodorescu, 
sportiv el însuși în tinere
țe. De Ta interlocutorul nos
tru am aflat cîteva date e- 
sențiale despre simpozionul 
național care se va des
fășura la Universitatea din 
Craiova în toamna acestui 
an, respectiv în zilele de 
7—8 octombrie, manifestare 
științifică pe care polispor
tivul de odinioară ne-a ru
gai să o popularizăm, pentru 
a atrage un număr cît mal 
mare de matematicieni, me- 
canicieni, informaticieni etc. 
la dezbateri sau cu inter
venții scrise.

Tematica ședințelor ple
nare și a celor cinci mese 
rotunde — preciza In con
tinuare academicianul N.

Teodorescu — vizează în 
general aplicații ale mate
maticii în sportul nostru 
de mare performanță ; pe 
scurt, „metodele statistice 
de studiere a fenomenului 
sportiv", „modelarea teore
tică a mișcărilor corpului li
man implicate în perfor
manța sportivă", „metodele 
dinamice de studiere a miș
cărilor", „calculatorul e- 
lectronic și programarea 
matematică în sportul de 
mare performanță" și „me
todele experimentale de stu
diere a activităților gene
ratoare de performanțe 
sportive".

După cunoștințele noastre, 
simpozionul de la Craiova, 
inițiat de prof. univ. Gh. 
Vraciu — președintele So
cietății de matematică — 
filiala Dolj (pînă In curînd 
și președinte de onoare al 
clubului Universitatea Cra
iova), este primul pe a- 
ceastă temă organizat la 
scara întregii țări. Inițiati
vei craiovene i s-au alătu
rat imediat alți factori 
(C.N.E.F.S., Societatea de 
științe matematice din 
România condusă de acad. 
N. Teodorescu) care consti
tuie dealtfel Comitetul de 
organizare a Simpozionului 
ce se vrea o grandioasă 
manifestare științifică de 
pe urma căreia sportul de 
performanță va avea mult 
de cîștigat.

Așadar, sînt așteptați cu 
lucrări (pînă la 15 septem
brie), cel puțin cei ale căror 
preocupări privind corelația 
enunțată în titlu le cunoaș
tem din presă și literatura 
de specialitate : Adrian Ga- 
gea, Mihai Căruntu, Vasile 
Dumitrescu, Mișu Ionescu, 
Dorin Leabu, Dan Lăzăres- 
eu, Adrian Dragnea, Horia 
M. ' Frazei, Petre Voicu, 
Vladimir Schor ș.a.

Nicolae POSTOLACHE

„CUPA CONSTRUCTORILOR" LA YACHTING
Frumoasele concursuri de 

yachting continuă, mai în fie
care săptămlnă, pe lacul He
răstrău. Ultima dintre aceste 
întreceri, dotată eu „Cupa 
Constructorilor", a reunit nu
meroase echipaje alcătuite din 
„optimiști" aflațl in vacanță, 
din tineri comsacrațl. La capă
tul a trei regate desfășurate 
pe un timp favorabil, cele

mai bune rezultate le-ay ob
ținut Veliștii de la A.S. Pro
iect București, Electrica și 
C.N.-A.S.E. Iată Învingătorii : 
clasa <70 — Radu Mânu, Io- 
nuț Pușpurică (A.S. Proiect) ; 
finn — Lucian Dragomir (A.S. 
Proiect) ; cadet — Cătălin Vi- 
șan, Denis Constantinescu (E- 
îectrica) ; optimist — Mircea 
Nicolai dis (Electrica).

MÎINE,
„PREMIUL DE
CONSOLARE"

4DI*1IMSTRATIA DE STAI LOTO PRONOSPORI INFORMEAZĂ
PENTRU FIECARE JOCUL PREFERAT!

NU SE MAI POATE FACE RADIOGONIOMETRIE...**
este de părere lOSir PAOLAZZO, secretarul E.R.R

Zilele trecute, profitând de des
chiderea campionatului național 
de radiogoniometrie operativă, de 
la Clmpulung Muscel, am invi
tat pe tovarășul Iosif Paolazzo, 
secretarul responsabil al Fede
rației române de radioamatorism, 
să ne răspundă la citeva Între
bări legate de această disciplină.

— Dintre ramurile radioama
torismului, radiogoniometrla o- 
perativă — numită și „vânzătoa
re de vulpi“ — ni se pare cea 
mai apropiată de noțiunea de 
■port...

— Intr-adevăr, această discipli
nă radio Îmbină armonios — mai 
exact spus, caută să îmbine — 
pregătirea tehnică de specialita
te (construcția șl exploatarea 
instalației) cu buna pregătire fi
zică necesară deplasării cit mai 
rapide tn teren, de obicei acci
dentat, în pantă, acoperit etc.

— Așa stând lucrurile, ce loc 
ocupă această disciplină tehni- 
eo-aplicativă în ansamblul activi
tății din radioamatorism din țara 
noastră ?

— Un loc principal, atrăgind. 
prin elementele sale specifice 
deosebit de stimulative șl pa
sionante, îndeosebi copiii sl tine
retul. Tn calendarul federației fi
gurează competiții zonale, cupele 
Moldovei. Banatului, Munteniei,

Maramureșului șl Transilvaniei, 
care s-au șl desfășurat, apoi 
Campionatul republican, organi
zat anul acesta la Clmpulung 
Muscel. La nivelul județelor ra- 
dlocluburile locale organizează șl 
ele competiții (de exemplu, Cupa 
Felix — Oradea, Cupa Decebal — 
Hunedoara șl altele). Există și 
un concurs național al pionieri
lor, cu o numeroasă participare, 
In organizarea C.N.O.P„ eu co
laborarea federației. In sflrșlt, 
In septembrie, la Gabrovo (Bul
garia) vor avea loc campionate
le europene șl mondiale, pentru 
care avem in pregătire un lot.

— Cum apreclațl rezultatele a- 
cestei ramuri 7

— Sub aspectul participării de 
masă, foarte bune. Sub aspectul 
calității tehnice se poate mai 
mult. Masa copiilor șl tinerilor 
participant! la numeroasele con
cursuri de tot felul se prezintă 
cu o aparatură departe de per
formanțele pieselor produse In 
țara noastră, ca șl de ceea ce 
se prezintă tn expozițiile crea
ției tehnice a copiilor și tineri
lor. Or, astăzi, cu un receptor 
oarecare și cu două sirmulițe nu 
se mal poate face radiogoniome
trie. E vremea ea toți cei ce În
drumă din acest punct de vedere 
pe copii și tineri să-i ajute să 
construiască montaje de perfor
manțe eare să-l stimuleze, să-l 
deprindă eu tehnica modernă, la 
urma-urmel acesta fiind scopul 
principal st acestui Joc... serios.

• Partlciipaințli oare doresc să 
afle „pe vtta" numerele extrase 
la TRAGEREA EXTRAORDINA
RA LOTO A VERH de mîine, 26 
talie 1982, slnt invitați la ora 16 
ta sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stei- 
covied nr. 42 ; în cursul serii, 
numerele câștigătoare vor 15 a- 
nunțate la radio și teîevtziiune • 
Agențiile Loto—Pronosport mal 
pot primi doar astăzi buleUnefle 
de participare la concursul Pro
nosport al acestei săptămlnă, 
care cuprinde meciuri atractive 
din penultima etapă a .,Cuipel de 
vară". Tinted seamă de frumoa
sele dștiguri atribuite la con
cursul precedent, se poate anti
cipa că cei mal inspirați iubitori 
de pronosticuri sportive vor ob
ține din nou frumoase satisfac
ții • Un prfflej de mari succese 
îl oferă, ea de obicei, șl Lozul 
ta pilc. Se reamintește că la se-

rille aflate ta vtazare, printre 
eare șl Lozul vacanței, se pot 
obține autoturisme „Dacia. 1300“ 
șl „Trabant 601", ctștiguri In 
bani de 50.008, 20.000, 10.000, 5.000, 
2 .000 lea etc. ÎNCERCAȚI SA VA 
NUMARATI ȘI dv. printre 
MARII CIȘTIGATORI AI SEZO
NULUI ESTIVAL !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 IULIE 1982
îs e 52

Ii-a : 25 89
1

FOND TOTAL DE 
GURI : 1.205.818 lei, din 
500.000 led report la < 
ria 1,

ASTAZ1 - ULTIMA Z! DE PARTICIPARE

?5 IULIE 1982'
TRAGEREA
EXTRAORDINARA

LOTO a VERII

Mircea RAHOVEANU

CÎȘTI- 
i care 
catego-

• 12 EXTRAGERI
ÎN 4 FAZE CU UN 
TOTAL DE 120 NU
MERE

• SE ATRIBUIE 
AUTOTURISME «Da
da 1300**, 
SUME DE 
variabile șl 
EXCURSII 
HOTARE, în 
Bulgaria sau 
Cehoslovacă

MARI
BANI, 

fixe, 
PESTE

R. P. 
R. S.

DE• BILETELE
25 LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRA
GERILE.

și dv. vi puteți 
număra printre ma
rii câștigători al ae- 
nonultil estival.

Încă nu s-au stins ecourile șl 
comentariile pe marginea desfă
șurării Derby-ului din acest an 
și iată că din nou caii de patru 
ani apar pe primul plan al eve
nimentelor hipice, mîine pe hi
podromul din Ploiești ei uisp 
tîndu-și «Premiul de consolare-. 
La startul acestei probe se vor 
prezenta 12 con cur enți, mai pu
țin Hemeius, câștigătorul Der
by-ului, care nu are dreptul să 
participe și nici motive de... con
solare I Alergarea se anunță 
deschisă, fiecare concurent păs- 
trînd o șansă de a cîștiga aceas
tă probă, datorită faptului că nu 
se va mai pleca de la egal, ca 
în Derby, ci caii vor fi eșalo
nați pe distanța de 60 metri, di
ferențele de valoare fiind aco
perite prin avantajele pe care le 
vor primi unii cai.

Tot în cadrul acestei reuniuni 
11 vom revedea șl pe Perjar. De 
această dată campionul turfului 
va trebui să confirme ridicata sa 
valoare pentru a cîștiga elevul 
lui V. Gheorghe acordând unor 
cal buni avantaje care merg plnă 
la 180 metri!

REZULTATE TEHNICE ale 
reuniunii de joi : Cursa I : L 
Turlcel (G. Solcan) 1:48,0, 2. He
matite. Simplu 8, ordinea închi
să. Cursa a n-a : 1. Fl on la (L 
Oană) 1:40,7, 2. Sunătoarea, 3. 
Turturica. Simplu 2,40, ordinea 
închisă, event 19, ordinea triplă 
919. Cursa a III-a : 1. Heroglit 
(L Florea) 1:40,8, 2. Simpozion. 
Simplu 1,80, ordinea 35, event 8, 
triplu dștlgător 330. Cursa a 
IV-a : 1. Dalba (EL Pașcă) 1:29,0, 
3. Efect, 3. Satiric. Simplu 3, 
ordinea închisă, event 22, ordi
nea triplă 1.348. Cursa a V-a: L 
Docent (Al. Nacu) 1:32,5, 2. So
lia. Simplu i, ordinea 65, event 
91, triplu dștlgător 190. Cursa a 
Vl-a i 1. sucă (V. Popa) 1:29,3,
2. Client, 3. Veridic. Simplu 1,40, 
ordinea 7, event 22, ordinea tri
plă 51. Cursa a VII-a : ț. supă
rate, (N. Nicolae) 1:29,2, 2. Satin,
3. Atală. Simplu 5, ordinea 20. 
event 25, ordinea triplă 914, tri
plu dștlgător 348. Cursa a Vin-a: 
1. Siderala (V. Molse) 1:34,4, X 
Negruț. Simplu 1, ordinea 10, 
event 11.

Constantin DUMITRIU
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PE STADIOANE Șl IN AFARA LOR - 
UN CLIMAT DE MUNCĂ, ORDINE SI DISCIPLINĂ 

7

RUGBYUL M-A ORDONAT Șl M-A
ÎNVĂTAT SĂ IUBESC COLECTIVUL...!

Dc vorbă cu fostul international ing. Cdu Melinte

7/

DIN DEPOZIT DE GUNOAIE,
UN „ORĂȘEL AL SPORTURILOR»

Un popas în orașul de 
sub Timpa ne-a pus față 
în fată cu Gelu Melinte, 
masiyul jucător de rug
by (130 kg), inaintaș-be- 
ton pește care n-au prea 
trecut multe „grămezi*, 
fost la Constructorul 
si Rulmentul Bîrlad. 
noi la Știința 
Politehnica) Iași 
fine, la Precizia 
Facem cuvenita 
zare : această 
de la o echipă la 
nu trădează un caracter 
instabil, ci a fost deter
minată de preocupările 
profesionale ale acestui 
om deosebit : la Bîrlad 
— muncitor, la Iași — 
student la „Agronomie*, 
la Săcele (de fapt la 
Brașov, unde locuia) in
giner, inițial la Prejmer, 
apoi la Rișnov și acum 
director al Trustului ju
dețean Gostat.

O fișă personală care 
spune mult, care atestă 
nu numai putere de 
muncă, ci și ambiție și 
vrednicie. Așa cum a 
fost și ca sportiv. Evo- 
cînd anii aceia frumoși 
din activitatea sa rug- 
bystică, sportivul de ieri 
face remarca : „Am trăit, 
printre altele, satisfacția 
de a promova trei echi
pe în prima divizie... Iar 
ca internațional, de a 
fi jucat alături de mari 
sportivi, ca Pircălăbescu, 
Irimescu. Castel Stănes- 
cu, Kramer. Mladin, 
Mircea Rusu, Zlătoianu 
și Titi Ionescu !“

Este de necontestat 
faptul că dacă ar fi ră
mas 
tivă 
Gelu

a-
(actuala 
Si. în 
Săcele. 
preci- 

trecere 
alta

numele printre 
din perioada 
ale rugbyului 

Ne mărtu- 
„N-am putut 

M-a chemat 
glia pe care 

anii 
de

în activitatea spor- 
de performanță, 

Melinte și-ar fi

inscris 
reușitele 
1960—1965 
românesc, 
risește : 
s-o fac... 
pămîntul, 
am indrăgit-o din 
copilăriei. alături 
toți ai mei, de tata, care 
era învățător la " 
de fratele meu 
și el tot inginer 
nom, la Rișnov. 
rugbyst, in prima 
țe, la Universitatea 
mișoara...". Și continuă 5 
„Nu regret, ci păstrez 
amintiri frumoase din 
rugby... Tăieturi din 
ziare și reviste, fotogra
fii, corespondențe cu 
foștii mei coechipieri, 
adversari sau... admira
tori. Dar, mai presus de 
orice păstrez pentru rug
by o prețuire de un fel 
aparte. Pentru ci acest 
sport, practicat mat întîi 
ca un simplu divertis
ment, m-a cucerit și m-a 
format ca om, m-a dis
ciplinat, mi-a ordonat 
munca și viața, m-a în
vățat sensul noțiunii 
de colectiv, si iubesc 
colectivul. Rugbyul te 
face să-ți înzecești r pu
terile, să te intreci cu 
tine însuți !"

îl întreb pe ing. Gelu 
Melinte dacă mai are, cît 
de cît, o contingență cu 
sportul său îndrăgit. îmi 
răspunde : „Am, nu se 
poate altfel ! Am văzut 
deseori pe CFR Brașov, 
atunci cînd' a jucat in 
Divizia „A" ; mă mai re-, 
ped pe stadion, atunci 
cînd se pregătesc echi
pele de copii și juniori, 
incercind să le transmit

Brețcu, 
Ovidiu, 

agro- 
Și tot 
tinere- 

Ti-

cite ceva din ceea ce am 
învățat eu Ji poate chiar 
din pasiunea mea pentru 
rugby. Același lucru în
cerc să-l realizez cu fiul 
meu. Adrian, care deo
camdată oscilează între 
acest sport ?i judo. Ră- 
min încredințat, din- 
tr-o experiență proprie, 
că rugbyul reprezintă o 
școală care disciplinează 
nu numai mușchii ci. In 
primul rînd, spiritul, 
care îți creează conștiința 
propriei valori. Este un 
motiv in plus si pledez 
pentru practicarea aces
tui sport pretutindeni, 
printre angajații mai 
tineri din întreprinderea 
la care muncesc. Există 
in mediul rural multe 
elemente talentate, care 
s-ar dedica sportului eu 
balonul oval, dacă cine
va s-ar îngriji si le în
drume, să le călăuzească 
pașii...".

Reflecțiile ing. Gelu 
Melinte ar putea fi un 
prilej de... reflecție și 
pentru cei direct vizați I

Tiberiu STAMA

Un lăudabil
din

fOSît 
depozitat 
— un 
sportiv, 

aparține 
copii, unor

model oferit de pionierii 
Șimleu Silvaniei

în tabăra de la Snagov

SOARELE ÎNCĂLZEȘTE 
PÎNĂ NOAPTEA TÎRZIU..

A

• ••

în tabăra de la Snagov seriile se succed cu repe
ziciune, nimic nu trece mai iute decît frumoasele 
zile ale vacanței ! Întîi au fost mini-schiorii. disci- 

k. plina ți, perseverenți, mereu pe „rotile" în jurul la- 
, .ului, spre a nu pierde deprinderea alunecării pe ză- 
' padă. Apoi au venit handbaliștii. Acum, în căsuțele 

ascunse în livada cu atîtea poame gustoase, au po
posit atleții și baschetbaliștii. Viitorii performeri sînt 
de la cluburile sportive școlare din Adjud, Slobozia, 
Tirgoviște, Călărași (atleții), București, Ploiești, Tîr- 
goviște (baschetbaliștii). Ce e vechi : voia bună, pre
gătirea, concursurile de verificare, „scalda" — cum 
spun puștii — în unda răcoroasă a lacului Snagov. 
Ce e nou : programul cultural-artistic, cu „repetiții 
generale" mai în fiecare seară, plusul de materiale 
sportive, întrecerile — parcă mai ambițioase, mai 

atrăgătoare, din cadrul „Daciadei" („Crosul taberii*, 
„Ziua tînărului atlet" etc.). Ce e și mai nou, de ..ul
timă oră" : în tabăra de la Snagov soarele încăl
zește pînă... noaptea tîrziu !...

încălzesc mai întîi niște serpentine aflate sub 
„lupa" unor captatoare de energie solară, după care 
totul e simplu : apa scăpată din infernul dogoritor 
al soarelui din Siliștea Snâgovului fuge către dușu
rile puștilor, spre blocul alimentar, ori unde este 
„chemată" ! „Lucru deloc complicat", ne explică un 
mini-atlet, finalist al Olimpiadei de fizică : „Parti
culele de fotoni, prinlr-un firesc proces endoter- 
mic“... Mă rog, nu-i treaba reporterului I Cronicaru
lui îi stă bine cu faptele, cu rezultatele. Și rezultatul 
e că apa caldă nu mai are nimic comun cu motori
na, ci cu astrul cel atît de luminos, atit de darnie, 
Rezultat, în fond, al unei educații temeinice de a 
promova noul, de a-ți sluji semenii.

Ar mai fi de subliniat munca, priceperea, dragos
tea celor care administrează taberele sportive șco
lare ale M.E.I. de a oferi copiilor condiții tot mai 
bune de joacă, odihnă și sport. Este vorba de 
A.C.A.S.Ș. (director Dan Budișteanu) cu „filiale" la 
Orșova, Sf. Gheorghe, Ineu, Cîmpulung Muscel, Ră
dăuți ețc.

Așadar, acum în tabăra de la Snagov — serie de 
atleți și baschetbaliști. De partea administrativă se 
ocupă Ion Constantin (șeful bazei). De partea teh
nică are grijă prof. Gheorghe Predescu (directorul 
taberii), împreună cu alți competent! dascăli și pe
dagogi de sport : Georgeta Gheorghe, Cezar 
Constantin Moldovcanu, Dan 
nescu, Gheorghe Catrinescu, 
apa care se ..autoîncălzește" 
S-a terminat antrenamentul, 
captatoarelor de energie solară. Mîini 
rifică cît de „harnic" 
rălzit apa din țevi. Iar pentru o și mai bună verifi
care. se trece în vestiare : „Ei, altfel parcă e dușul 
cînd apa e încălzită de soare!...",

Ionici, 
Săndulache, Ștefan Io- 
Liviu Negriță ș.a. De 
se ocupă toată lumea ! 
toți copiii sînt în fața 

„expeirte* ve- 
e soarele, cît de tare s-a în-

Vasile TOFAN

„Dintr-un 
teren de 
gunoaie 
complex 
Isprava 
unor 
pionieri din orașul 
nostru..."

Relatîndu-ne a- 
cest fapt, prof. 
Marin Ștefan, pre
ședintele 
liulul 
Simleu 
pentru 
fizică si 
oferă si 
talii.»

Isprava aparține 
copiilor, școlari si 
pionieri din toate 
unitățile de invă- 
tămint ale 
lui de la 
Măgurii* ; 
mii. Locul 
cina, situat în ve
cinătatea i 
lui Cetății, 
transformat 
tr-un mare 
plex Sportiv.

Consi- 
orăsenese 
Silvani el 
educație 

sport, ne 
cîteva de-

„orasu- 
poalele 
cîteva 

cu pri-

parcu- 
s-a 
tn- 

com- 
un

„GRUPA MICA" INVATA 
DE LA CAMPIONUL OLIMPIC

orășel, 
o pistă

veritabil 
cuprinzînd 
pentru carturi, te
renuri de tenis cu 
zgură (altele sînt 
în plină finisare), 
porticuri de gim
nastică. un ștrand 
(33 X 15 m). spații 
de ioacă pentru 
preșcolari, o pistă 
aplicativă (cu două 
culoare), un lac de 
agrement (prevă
zut cu bărci cu 
vîsle si pedale), 
zid pentru antre
nament 
etc.

Simpla 
rare a
„Piese* care 
pun „orășelul spor
turilor* poate că 
ar avea o semnifi
cație limitată, dacă 
nu le-am asocia 
alte detalii : la 
tot ce s-a realizat 
acolo au fost ne
cesare mai bine 
de 4 000 de tone

la tenis
enume- 
acesitor 

com-

de umplutură (pie
triș si reziduri de 
vată minerală). 
Dește 240 de tone 
de zgură roșie (de 
la mina Ip. 15 km 
distantă de Șim- 
leu Silvaniei). cir
ca 3 000 metri li
niari de săpături 
de șanțuri pentru 
drenaj. S-au îm
pletit. de aseme
nea. mai bine de 
1 000 de metri pa- 
trati de 
plasă pentru 
preimuit. 
amintind 
..operațiile* 
anvergură.

în acest fel. 
piii orașului 
lăian au 
bucuria de a face 
sport. împletind-o 
cu aceea de a fi 
si vrednici con
structori. Ei si-au 
completat, 
spatiile 
ioacă si

sîrmă- 
îm- 

Firește, 
doar 

de
co-

astfel, 
pentru 

mișcare

existente la Școa
la generală nr. 1 
(cu teren de hand
bal — 
portic 
nastică, 
pentru __ „__
etc.) sau la baza 
sportivă din par
cul Cetătii. J 
bună măsură 
creația lor.

„Acum — 
preciza prof, 
fan — eopiii 
tri sint in măsură 
să desfășoare, in 
aceste zile de va
cantă. activități 
sportive multiple, 
crosuri si campio
nate de minifotbal, 
întreceri de hand
bal, volei si tenis, 
concursuri de
bărci. Ei au fost 
gazdele întreceri
lor din cadrul Cu
pei orașelor sălă- 
jene, acțiune spor
tivă. de masă or
ganizată in ospeție 
cu participarea a 
zeci si zeci de co
pii din întregul 
județ".

bituminat, 
de gim- 

sectoare 
sărituri

într-o 
tot

M
Ste- 
noș-

POATE CA... NU SE OBSERVA (! ?)

Leon Rotman, dublu campion olimpic 
Melbourne, împreună cu elevii lui pe pontonul 
clubului sportiv Olimpia... E „grupa mică" 
care se pregătește să înfrunte „întinderile" 
Herăstrăului. înainte, însă, de a porni spre 
larg, un sfat, un îndemn din partea acestui 
fost mare sportiv al țării, astăzi antrenor, pri
ceput pedagog.

Da, la baza nautică Olimpia din parcul He- 
răstrău elevii și-au făcut „sat de vacanță". 
Vin, zilnic, la clasele de caiac, ori de canoe 

ale antrenorilor Leon Rotman, Traian Nădă. 
șan, Pascu Dordea. Anghel Ivan, pentru a în
văța arta deloc ușoară a vîslitului. „Materia de 
bază" rămine, însă, MUNCA.

Secția nautică „Olimpia" e una din școlile 
noastre sportive in care se predă — cu pute
rea exemplului — ambiția, străduința, stăpi- 
nirea de sine, știința autodepășiril.
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Am 
timpul 
lenta 
finalei
handbal masculin 
„Cupei
lor de mașini", des- 

'făsurată la Brasov. în 
cadrul „Daciadei". 
S-au depus într-ade- 
văr. multe eforturi 
pentru a se asigura 
succesul deplin al a- 
cestei competiții, care 
a reunit echipe din 
București si din 12 
județe ale tării. Toa
te ar fi fost bune 
dacă nu s-ar fi găsit, 
însă, unii amatori de 
încălcare cu bună 
Știință a prevederilor 
regulamentare, a nor
melor de conduită, 
disciplină și corecti
tudine. Este vorba de 
practica. întîlnită si 
la alte finale ale u- 
nor întreceri sportive 
de masă, de a ..în
tări" echipele cu 
sportivi LEGITI
MAȚI. care, de fapt, 
nu au dreptul de 
participare la astfel 
de. concursuri.

La finala de la 
Brașov, echipa de 
handbal Dacia Pitești 
s-a prezentat cu spor-

tivi legitimați, soco
tind. probabil. că... 
nu se observă 1 Iată, 
însă, că s-a observat 

consecință, 
piteș- 

trimisi 
ce 

cîșțige

si. în 
handbaliștii 
teni au fost 
acasă ! Nu știm 
au vrut să 
sportivii si antrenorii 
acestei formații dar 
este sigur că au avut 
destul de... pierdut. 
Din păcate, n-a fost 
singurul exemplu de 
eludare a regulamen
tului pentru că tot 
la această competiție 
au fost depistați alți 
13 sportivi legitimați 
(din București si din 
iudetele Caraș-Sc- 
verin. Cluj, Timiș, 
Mureș si Sibiu) care, 
bineînțeles, au fost 
scosi din concurs.

Ce se poate spune 
despre munca educa
tivă desfășurată la 
aceste echipe cu spor
tivii, dar și cu... edu
catorii 7 Să mal a- 
mintim si importanta 
organizării temeinice 
a etapelor de masă 
ale competițiilor din 
cadrul „Daciadei" 7

Se impun, desigur, 
măsuri ! Le aștep
tăm...
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MEDALII DUSE PE APA SIMBETEI
Ne-a vizitat la redacție un citi

tor din Baia Mare. Citise articole
le despre fetița de la Constanța, 
al cărei tată crede că o poate 
pregăti fără un antrenor de pro
fesie, și a dorit să ne relateze un 
caz oarecum asemănător de la 
Baia Mare, din natație. „în cazul 
nostru, cum o să vedeți, paguba 
s-a și produs, fata de la noi reu
șind să ajungă ceva, dar fiind 
stopată tot dintr-o neînțelegere a 
tatălui ei...“

-în anii 1977—1978 cunoscutul 
șlefuitor de talente Gheorghe Di
meca descoperă la Baia Mare, a- 
cest oraș în care performanța 
sportivă se află în plin avînt, o 
fetiță deosebit de talentată pen- 
*-1 înot, eleva Anca Pătrășcoiu.țru
La Clubul sportiv școlar antreno
rul — 
ces
care îi . asigură tinerei înotătoare 
un progres evident, alert. După 
circa doi ani, în 1980, tatăl fetei, 
văzut adesea pe marginea bazinu
lui, decide fără drept de apel : 
„Nu mai las fata la Dimeca ! Asta 
o omoară, nu altceva !... O dau la 
Gica Deac și gata !“

S-a încercat să i se dovedească 
cu date obiective că fata suportă 
bine procesul complex de pregă
tire. că un sportiv „omorît" nu 
progresează constant. Degeaba...

Dimeca supune fata unui pro- 
de pregătire de înaltă ținută,

Spre bucuria generală, inclusiv 
a profesorului Dimeca, Gica Deac 
este o antrenoare bună. Fostă 
campioană națională de bras, 
muncitoare și pricepută, ea a asi
gurat continuitatea necesară pre
gătirii fetei, ducind-o la rezulta
te foarte bune : locul I în con
cursul „Prietenia", fiind prima fa
tă din țara noastră cu o aseme
nea performanță și locul 7, Ia cei 
numai 14 ani ai săi, în ierarhia 
celor mai bune „spatiste” din Eu
ropa (locul I Carmen Bunaciu) și 
locul 12 în lume. în anul 1981.

Pentrul anul 1982 era considera
tă principala favorită la europe
nele de juniori din august (In
nsbruck — Austria), cele mai bu
ne înotătoare de pe continent a- 
vînd 1—2 secunde în urma sa, 
dar... în luna mai a acestui an ta
tăl apreciază din nou : 
omoară fata ! Vreau s-o 
Marian Slavic, că e tot 
Mare !“.

Federația s-a opus, a 
medierea. Degeaba. Fata

,Gica îmi 
dau lui 
Ia Baia

încercat 
a fost 

oprită acasă, nu a mai venit la 
bazitn, tatăl crezînd că oficialită
țile vor ceda pînă la urmă, for
țate de valoarea fetei. Dar nu a 
fost așa, Anca Pătrășcoiu a fost 
exclusă din lotul olimpic și sus
pendată din activitatea de perfor
manță. Nu se putea face pe plao

■ ■■ 
unui părinte care dorea să hotă
rască în locul celor îndritulți să o 
facă. Au trecut zile, săptămîni.- 
Cînd a văzut 
că ordinea și 
chină în fața 
adus fata la 
dorința ca ea 
parte cu renumitul 
Gheorghe Dimeca...

S-a pierdut timp, desigur. Cro
nicarul nostru de specialitate, pe 
care l-au consultat în legătură cu 
acest caz. crede că s-a pierdut în 
mod cert o medalie la apropia
tele europene. Participînd totuși 
la Balcaniada de înot de la Bucu
rești (oare atît a ținut fermitate» 
organelor sportive de Ia Baia Ma
re și a federației ?) Anca Pă- 
trășcoiu s-a dovedit total nepregă
tită, departe de rezultatele de care 
era capabilă și cu care ar fi cîș- 
tigat chiar titlul balcanic.

Dar există speranțe că 
pierdut va fi recuperat, 
are un viitor frumos în 
cu condiția ca în ceea ce 
performanța, să hotărască 
liștii !

că nu e de glumit, 
disciplina nu se în- 
talentulul. tatăl și-a 
club, exprimîndu-și 
să lucreze mai de- 

antrenor

terenul 
că fata 
natație, 

privește 
specia-
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Totul depinde de modul și măsura în care vor fi valorificate
potențialul uman existent și cadrul organizatoric creat

I

Gimnastica noastră, aureolată de rezul
tate strălucite repurtate la campiona
tele europene (Skien — 1975, Praga — 

1977, Copenhaga - 1979, Madrid — 1981), la 
campionatele mondiale de la Strasbourg ți 
Fort Worth, la Jocurile Olimpice de la Mont
real și Moscova, a înregistrat la campiona
tele mondiale din 1981 un neașteptat insuc
ces, competiția de la Moscova fiind prima 
mare întrecere din ultimii ani în cursul că
reia sportivele ți sportivii noștri n-au obținut 
nici o medalie I Pentru un sport a cărui va
loare și forță au fost atestate în atîtea și atî
tea grele și importante încercări, campiona
tele mondiale de anul trecut pot fi socotite 
un nedorit accident, la nivelul federației de 
specialitate, al loturilor reprezentative, al clu
burilor fruntașe din întreaga ’țară manifes-

tindu-Se dorința și hotărirea de a se acționa 
cu toate forțele pentru revenirea cit mai ra
pidă pe „podiumul mondial".

Despre ce se întreprinde, ce măsuri or mai 
trebui luate pentru ca gimnastica româneas
că să se afle la viitoarele mari întreceri pe 
locuri fruntașe i-am solicitat să ne răspundă, 
în cadrul unei „mese rotunde", pe MARIA 
LOGIN, inspector general în Ministerul edu
cației și învățămîntului, președinta Federa
ției de gimnastică, MARIA SIMIONESCU, vice
președintă a Comitetului tehnic feminin al 
F.I.G., antrenoare federală, ELENA FIREA, de
can a I.E.F.S., arbitră internațională, și pe Nl- 
COLAE VIERU, secretar al F. R. Gimnastică, 
ale căror puncte de vedere le inserăm în rîn- 
durile de mai jos.

A.

Masa rotunda

Sportul

0 sarcină prioritară - valorificarea
a potențialului organizatoric și tehnic existent

integrală

Iată opiniile împărtășite de MARIA LOGIN
După părerea mea. reveni- , 

rea gimnasticii noastre la ni
velul fruntaș pe care s-a aflat 
o bună bucată de timp, cu 
succese remarcabile, uneori 
chiar strălucitoare, implică o 
acțiune vastă, de mare res
ponsabilitate. cu o multitudi
ne de aspecte.

Unul dintre acestea, foarte 
important dealtfel, este valo
rificarea integrală a potenția
lului organizatoric și tehnic 
existent la această oră în toa
te cluburile și secțiile de gim
nastică din întreaga țară, care 
Be poate realiza prin :
• sporirea exigenței față de 

calitatea muncii fiecărui spe
cialist, în care scop conduceri
le de cluburi au datoria să 
stabilească obiective anuale 
concrete de instruire pentru 
fiecare tehnician și fiecare an
trenor. Practica de pînă acum, 
aceea de a se stabili obiecti
ve globale, pe secții, nu mi se 
pare îndeajuns de stimulati
vă, deoarece, in acest fel, se 
acoperă deseori slaba activita
te desfășurată de mulți dintre 
antrenori. Iată de ce a încre
dința fiecărui specialist sar
cini concrete anuale, atît edu
cative cît și instructive, de 
pregătire tehnică, de obținere 
a unor performanțe, mi se 
pare mult mai judicios. O 
asemenea viziune asupra ac
tivității va permite dinami
zarea și urmărirea mai con
cretă a muncii fiecărui antre
nor în parte, aprecierea reală 
a activității și aportului fie
căruia :

• stabilirea. pentru secțiile 
de fete și băieți, a unor ha
remuri de structură, care să 
indice organizarea interioară 
a acestora, inclusiv ponderea 
diferiților specialiști (antre
nori. coregrafi, pianiști) în

raport cu numărul sportivilor 
existenți în secție :

• se impune un efort 
mare, mai multă rigurozitate și 
exigență față de modul în care 
se promovează sportivii 
Ia o grupă valorică Ia 
(de la o secție de nivel 
țional la una de nivel 
național sau la centrul 
pic). Din cauza 
nilor actuale, un 
cat de valori se 
pe traseul care 
la inițiere, trece 
de performanță și are ca 
ectiv superior centrul 
pic sau lotul reprezentativ.

O altă modalitate prin care 
se poate și' trebuie să se 
ționeze cu operativitate 
continuarea acțiunii 
fecționare a pregătirii 
categoriilor de specialiști : an
trenori. arbitra, coregrafi, pia
niști. Lărgirea schimbului de 
experiență și generalizarea, cu 
mai multă hotărîre și opera
tivitate, a noutăților interna
ționale — organizatorice, me
todice sau tehnice — constituie 
o sarcină de mare actualitate. 
Mi se pare că trebuie făcut 
mult mai mult decît pină acum 
pentru stimularea și sprijini
rea inițiativelor, a creatorilor 
de noi elemente, exerciții sau 
metode de antrenament. Insti
tuirea și decernarea, anual, cu 
prilejul campionatelor națio
nale ale maeștrilor, a unui tro
feu sportiv pentru cele mai 
originale și mai valoroase 
exerciții mi se par binevenite.

Federația însăși consideră că 
trebuie să facă mai mult in 
direcția îmbunătățirii stilului 
și a metodelor de muncă ale 
activiștilor săi, trebuie să îm
bunătățească și să sporească 
operațiile de îndrumare și con
trol -atît în secțiile fruntașe, 
cit și in ede rămase în urmă.
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concursurile trebuie folosite 
într-un mod mai rațional, 
astfel incit fetițele să nu a- 
jungă „epuizate" în momen
tul prezentării lor pe plan in
ternațional. Lansarea 
gimnaste talentate în 
mondială t 
multă grijă, 
țetepciune.

Pregătirea la lot. Din ex
periența practică cunoaștem 
toarte bine marea bucurie a 
sportivei în momentul selec
ției in lotul reprezentativ. 
Dar promovarea în lot, mo
ment care încununează o 
muncă asiduă de ani și ani, 
atît a antrenorilor cît și a 
sportivilor, trebuie să repre
zinte un eveniment ieșit din 
comun și e bine să fie reți
nute numai gimnastele sănă
toase, pregătite multilateral și 
corect din punct de vedere fi
zic și tehnic. Socotesc că un 
punct forte în proce-rd de

unor 
arena 

trebuie făcută cu 
pricepere și în-

pregătire la lot trebuie să-l 
reprezinte alcătuirea, pentru 
fiecare gimnastă în parte, a 
unor compoziții dinamice și 
spectaculoare, cu elemente o- 
riginale și de surpriză, sin
gurele care pot ..sparge" 
uneori „blocada" arbitrajului 
internațional. Exercițiile im
puse. acelea care hotărăsc de 
atîtea ori soarta unui con
curs, trebuie exersate la un 
nivel mult mai înalt, cu o 
mare exactitate a desenului 
fiecărei mișcări, de către toate 
gimnastele care alcătuiesc 
echipa. Iii același context, cred 
că trebuie să se Întreprindă 
măsuri eficiente pentru asi
gurarea unei mal mari stabi
lități a exercițiilor și a unei 
mari siguranțe în prezenta
rea lor în concurs.

Intrucît, de atîtea ori. s-a 
dovedit că rezultatele depind 
într-o mare măsură și de ca
litatea cadrelor de specialiști, 
apreciez că și această pro
blemă trebuie privită cu toată 
responsabilitatea. In acest sens, 
apreciez că tinerii antrenori 
care dovedesc pasiune și en
tuziasm trebuie sprijiniți să 
lucreze cu gimnaste de per
spectivă. iar centrele fruntașe 
din țară să beneficieze de cele 
mai bune forțe din rindurile 
tehnicienilor. După opinia 
mea, catedra de gimnastică de 
la I.E.F.S. trebuie să rămînă 
în continuare torul metodolo
gic principal de formare a 
cadrelor din gimnastica noas
tră.

Un obiectiv de seamă pentru 
cluburile sportive fruntașe tre
buie să-l constituie organizarea 
temeinică a unor acțiuni sis
tematice de selecție care ar 
putea fi intitulate, cum pro
punea profesoara Aurelia Bu- 
nea, „Acțiunea de selecție Na
dia Comaneci". Nu ne îndoim 
că acestea ar atrage mii și mii 
de fetițe și părinți, deopotrivă 
de interesați. Se impune, în 
context, elaborarea unui con
cept superior de selecție și pre
gătire, raportat la cele mai exi
gente cerințe internaționale. 
Cred că depistarea și pregăti
rea poate începe la vîrsta de 
6—7 ani, cu recomandarea ca 
în primii ani să se realizeze o 
bază temeinică, corectă, 
pregătire fizică, artistică 
tehnică. Trebuie insistat
deosebi pe învățarea corectă, 
de la bun început, a elemente
lor de bază, acțiune care tre
buie continuată pînă Sa 9—10 
ani. Deoarece 
tem deficitari 
tistică, cred 
să se pună un 
pe asigurarea 
tetice corporale și a mișcării, 
pe însușirea corectă a elemen
telor artistice de bază. în acest 
sens, antrenoarele ar trebui să 
aibă o pregătire coregrafică te
meinică și să asigure nemijlo
cit învățarea elementelor artis
tice.

O problemă deseori neglija
tă. dar 
este, după

Pje lingă

O imag 
să o vec 
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ționale ah

Punctele de vedere ale ELENEI FIREA :

Școala românească de gim
nastică s-a impus viguros pe 
plan internațional prin îndrăz
neala cu care a promovat și 
consolidat o nouă concepție 
privind selecția și pregătirea

de 
Și 

în-

în prezent sîn- 
la pregătirea ar
că este necesar 
accent mai marc 
expresivității es-

de mare importanță, 
părerea mea, nivelul

efortului, 
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multă muncă, este nevoie
spirit creator,
Iată ce ne-a spus

curaj, li
NICOLA

Exerciții dinamice, spectaculoase, originale, dificile - 
singurele care pot trece de „blocada", uneori, a arbitrajului

MARIA SIMIONESCU ne-a declarat următoarele :
Ridicarea, prin regulament 

internațional, a vîrstei mini
me în gimnastica feminină — 
la 15 ani în loc de 14 — atra
ge după sine reconsiderarea 
programelor de pregătire a 
sportivelor fruntașe, atît în 
secții cît și la loturile repre
zentative. După opinia mea, 
următoarele probleme trebuie 
tratate în mod prioritar, de 
ele depinzînd în cea mai 
mare măsură recucerirea po
zițiilor fruntașe pe care gim
nastica noastră le-a deținut, 
pină in 1981, pe plan mondial:

Selecția. Consider că e ne
cesar să sporim preocupările 
noastre pentru depistarea unor 
fetițe cu calități fizice, deose
bite, în special cu viteză de 
execuție, și motricitatea mare, 
corespunzător proportionate 
trupește pentru gimnastică, 
atît din grădinițe, cît și din 
primele clase ale școlilor ge
nerale.

Procesul de pregătire 
secții. Un accent deosebit 
bule să se pună In viitor 
pregătirea fizică, pe 
tatea de a face față 
perioade de concurs, dar nu în 
dauna pregătirii artistice și 
tehnice, cane joacă un rol atît 
de mare în evoluția sportive
lor. însușirea elementelor de 
bază la toate aparatele (atît a 
celor caracteristice, de obicei, 
a exercițiilor impuse, cit și a 
celor liber alese) reprezintă o 
cerință esențială a activității 
în gimnastică, dacă se doreș
te obținerea unor rezultate de 
nivel mondial. Pînă la vîrsta 
pubertății, gimnastele trebuie 
să învețe toate mișcările de 
mare complexitate și origina
litate, chiar și acelea care 
depășesc nivelul mondial ac
tual. Deqarece în activitatea 
noastră trecută s-au comis și 
greșeli, socotes: că, pe viitor.

în 
tre- 

pc 
capaci- 
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Alături de Cristina Grigoraș, 
Lavinia Agache, Mihaela Stănu- 
leț fi de alte gimnaste de frun
te ale țării, Ecaterina Szabo 
promite să devină una din com
ponentele de bază ale viitoarei 
reprezentative feminine

Eatimpurie a gimnastelor, 
este renumită și prin aceea că 
a creat un cadru organizatoric 
nou, cu multiple avantaje, o 
veritabilă premieră în sistemul 
de organizare a pregătirii spor
tive. ilustrat prin liceele de la

Onești și Deva, pe de o parte, 
ca și prin puternicele secții 
existente astăzi la București, 
Baia Mare, Sibiu, Constanța, 
Bacău, Focșani, Galați, unde 
accentul se pune pe îngemăna
rea organică a învățăturii cu 
pregătirea sportivă școlară. 
Concepția noastră de organiza
re a fost preluată și aplicată 
în numeroase alte țări, prin
tre care Bulgaria, Ungaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană și 
altele. Deci, teoretic și practic, 
sînt întrunite toate condițiile 
ca gimnastica românească să 
continue șirul strălucitelor 
succese repurtate în ultimii ani. 
In acest context, socotesc că 
rezultatele obținute în 1981, la 
campionatele mondiale de la 
Moscova, sînt sub nivelul po
sibilităților și valorii reale a 
fondului de sportive de care 
dispunem și aceste rezultate 
nu reprezintă o trăsătură ca
racteristică a gimnasticii noas
tre. Ele pot fi apreciate doar 
ca o etapă nereușită, dar tre
buie concomitent să ne atragă 
serios atenția asupra a ceea ce 
urmează să întreprindem pen
tru ca, în toate competițiile vi
itoare, maestrele noastre să-și 
valorifice pe de-a întregul po
tențialul valoric.

în acest sens, consider că 
trebuie să se acționeze în ur
mătoarele direcții principale :
• în mod prioritar, trebuie 

să se acorde o atenție maximă 
actualului eșalon fruntaș, că
ruia să i se asigure cele mai 
bune condiții de pregătire, 
exerciții de nivel internațional, 
concursuri de verificare judi
cios alese, pentru o evoluție 
„de medalie" la viitoarele cam
pionate mondiale, din 1983, de 
la Budapesta.
• Concomitent, să ne preo

cupăm mult mai serios decît 
pînă acum de pregătirea schim
bului de mîine, de lărgirea 
continuă a bazei de masă a 
gimnasticii, prin crearea unor 
pepiniere puternice în cît mai 
multe centre din țară, prin 
acțiuni de selecție continue și 
foarte riguros organizate.

neconcludentă aEvoluția 
echipelor noastre la campiona
tele mondiale din 1981, de la 
Moscova, a făcut obiectul a 
numeroase analize, cu care pri
lej Comitetul federal și alți 
tehnicieni au întreprins o te
meinică investigație în proce
sul de pregătire și în condițiile 
de prezentare în concurs a 
gimnasticii noastre. Cum era și 
Cresc, s-au luat măsuri menite 
să ducă la înlăturarea lipsuri
lor care au determinat insuc
cesele din noiembrie 1981, să 
relanseze gimnastica noastră, 
îndeosebi cea feminină, la ni
velul de vîrf al marilor com
petiții internaționale.

Atît la cluburi cît și la lotu
rile reprezentative au fost no
minalizați gimnaste și gimnaști 
cu calități certe și cu perspec
tive de a aborda cu succes 
înalta performanță. Ei urmează 
un program intens de pregătire 
— valoriCcind situația creată
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Revenirea gimnasticii noastre la 
înalt al performanțelor obținute in 
ani, îndeosebi incepînd cu campio 

europene din 1975, reprezintă o sarcină 
cele mai importante ale mișcării noastre 
tive, menționată ca atare in Mesajul pe ca 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul g 
al partidului, l-a adresat Conferinței 
mișcării sportive.

Dezbaterea noastră, organizată cu 
ți activiști sportivi de cea mai inaltă 
in acest domeniu, relevă hotărirea de 
tul, de a întreprinde, cit mai operativ, măs 
eficiență maximă care să ducă intr-un tin 
mai scurt la înlăturarea greșelilor comise i 
cut în procesul de pregătire și la obținer 
viitoarele mari intreceri, a unor noi poziții 
tașe in arena internațională. Ciștigarea d 
tre Lavinia Agache a două concursuri iri 
ționale in Franța, ca ți cucerirea de cătr< 
terina Szabo a trei medalii de aur la rec 
campionate europene de junioare 
constituie, fără îndoială, un start 
bun augur, în tentativa pe care 
gimnastica noastră.
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i gimnastica noastră, pe care am dori 
mai des fi la competiții de valoare 

jdimul de premiere — trei gimnaste ro- 
: trei locuri la Campionatele interna- 
:est an.
itin PARASCHIVESCU — Rm. Vîlcea
siho- sînt foarte „receptive" tocmai
itre- la asemenea exerciții.
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AFLAT, DE MULTĂ VREME, IN MEDIOCRITATE, 
BASCHETUL NOSTRU MASCULIN ARE DATORIA

SĂ URCE SPRE ADEVĂRATA PERFORMANTĂ!
Cu excepția locului 4 obținut la întrecerile de anul trecut 

ale Universiadei și a locului 2 realizat la Balcaniada dis
putată în anul 1980, la Cluj-Napoca. reprezentativa mas

culină de baschet a țării înregistrează, de mai mulți ani, rezul
tate mediocre și nesatisfăcătoare la competițiile internaționale 
Ia care ia parte, deși acestea nu sînt cele mai prestigioase din
tre cele organizate de F.I.B.A. (Federația Internațională de Bas
chet Amator), ca, de pildă. Jocurile Olimpice sau campionatele 
mondiale. Nivelul pretențiilor echipei române s-a limitat la 
grupa „B“ (Challenge-round) a campionatului european și Ia 
campionatul balcanic, întreceri la care a obținut rezultate cu 
care nu se poate mîndri. La Challenge-round, de exemplu. Io
tul țării noastre nu a obținut calificarea în grupa „A" la ulti
mele patru ediții (1977, 1979, 1981 șj 1982), iar la ultimele două 
campionate balcanice s-a clasat pe locul 4, adică penultimul...

Nota generală a nivelului mediocru al baschetului nostru 
masculin este dată și de reprezentativele de juniori, ale căror 
„.performanțe" lasă mult de dorit. Juniorii mari s-au clasat la 
campionatele balcanice pe locul 4 (1977 și 1981), pe locul 5 
(1979 și 1980) și doar în 1978 (la Tg. Mureș) au izbutit să urce 
pe treapta a doua a podiumului de premiere. La una din pu
ținele lor participări, la campionatele europene, juniorii români 
s-au clasat (în 1978) pe locul 11. iar la „Cupa Prietenia", ulti
mele ediții au reflectat și ele valoarea slabă a formației româ
ne care s-a clasat pe locul 8 în 1980 și 1981.

locul I în campionat nu trebuie să lie 
singurul obiectiv pentru steaua și Dinamo

Știm că nu este deloc ușor 
să revenim pe ,.podiumul mon
dial", acolo unde gimnastica 
noastră s-a aflat ani în șir. 
da1” știm la fel de bine că 
av m forțe umane valoroase, 
uft cadru organizatoric cores
punzător, care ne asigură con
diții pentru a ne atinge obiec
tivele propuse. La Deva. Onești, 
Sibiu, Constanța. Baia Mare, 
Bucureștii, Arad, Focșani, Ga
lați, Bacău există numeroși 
tehnicieni inimoși și un maire 
număr de sportive și sportivi 
talentați, care nu precupețesc 
nici un efort pentru ridicarea 
continuă a nivelului competițio
nal al gimnasticii noastre femi- 
nine și masculine. Rezultatele 
obținute recent la două mari 
întreceri de- tradiție, respectiv 
campionatele europene de ju
niori și „Cupa Prietenia", ne 
stimulează în pregătirile viitoa
re și ne dau încredere. Mi se 
pane necesar să subliniez că 
și în gimnastica masculină sînt 
semne vizibile că munca de
pusă în unele centre precum 
București, Brașov. Sibiu, Reși
ța va da în curînd roade. In 
aceste localități au apărut nu
meroși gimnaști valoroși, de 
perspectivă, dintre care unii 
s-au și afirmat în întreceri in
ternaționale fapt ce ne arată 
.V trebuie întreprinse măsuri 
pentru lărgirea continuă a ba
zei de masă a acestei disci
pline.

E nevoie acum, mai mult de- 
cît în anii anteriori, ca marele 
volum dc muncă depus să fie 
completat cu multă imaginație, 
spirit creator, curaj, îndrăznea
lă, rigurozitate și o perfectă 
disciplină în întreaga noastră 
activitate.

Numai îndeplinirea acestor 
iu’-ne cerințe de bază poate asigura
e de succesul atît de așteptat al
mă- gimnasticii noastre in viitoarele

>r — mari întreceri.

;rea la un nivel cit mai inalt și valori- 
ctualului fond valoros de sportive și 
le care dispune gimnastica noastră, 
le cit mai multe centre puternice, pe in- 
oriul țării - la băieți se resimte cu 
lipsa unei școli de gimnastică de „tip 
au ' „tip Deva" -, organizarea unor re- 
țiuni de selecție, care să se soldeze cu 
rea unor noi și talentate sportive de 
ă, o pregătire riguroasă, responsabilă, 
tă intr-un perfect cadru organizatoric 
nar, crearea unor exerciții de înaltă va- 
nică și spectaculară, care să aibă in 
ezvoltarea viitoare a gimnasticii, asigu
ri program competițional judicios pentru 
Fruntași, măsuri ferme pentru perfecțio- 
ntinuă a specialiștilor care lucrează in 
disciplină, care să ducă la cunoașterea 

a tuturor noutăților, ce apar pe plan 
pasiune și dăruire in muncă, iată ce- 
mare actualitate și responsabilitate pen- 
istica noastră, de a căror îndeplinire 
în cel mai înalt grad buna reprezentare 
sticii noastre la viitoarele campionate 

din 1983 și, cu deosebire, la Jocurile 
din 1984, de la Los Angeles.

dă realizată de Constantin MACOVEI

De fapt, avînd — de-a lun
gul anilor — selecționate de 
juniori lipsite de Personalitate 
și de performanțe, era. într-un 
fel, firesc ca și totul de se
niori să obțină rezultate ase
mănătoare, pentru că, elemen
tar, juniorii de ieri reprezintă 
naționala de seniori de azi. La 
fel de adevărat este că o echi
pă reprezentativă nu poate a- 
vea o valoare prea ridicată 
atâta vreme cit baza de selec
ție — adică cele 12 echipe din 
Divizia „A“ — nu oferă decît 
foarte puține elemente de nă
dejde și că însuși nivelul pri
mei competiții a țării trece 
prea rareori dc limita medio
crității. Campionatul țării con
stituie. de fapt, o întrecere a- 
nostă, fără sare și fără piper, 
cu jocuri (cele mai multe) ne
atractive, cu victorii dinainte 
cunoscute. Publicul — din ce 
în ce mai puțin la număr — 
asistă cu multă răbdare la Par
tide în care ritmul de joc a- 
mintește de cel al... cadrilu
lui ; componența (ca talie) a 
echipelor este foarte asemă
nătoare cu cea a formațiilor 
de acum 25—30 de ani (un 
jucător înalt și patru cu ta
lie normală) ; precizia aruncă
rilor la coș se apropie doar 
din cind în cînd de cea arătată 
cu ani în urmă de Andrei Fol- 
bert. Cristian Popescu, Radu 
Diaconescu, Horia Demian sau 
Nicolac Viciu. Doar meciurile 
Steaua — Dinamo oferă, une
ori. ceea ce ar trebui să ofere 
săptămînă de săptămînă cam-

Valoarca baschetului sc
aplicarea concepției moderne despre antrenament și joc

Cauzele calității necorespun
zătoare a baschetului practicat 
la noi au fost arătate de mul
te ori și în cotoanele ziarului 
nostru, totuși le vom reaminti 
pe cele mai importante.

• calitățile atletice ale ju
cătorilor nu sînt dezvoltate su
ficient, deși în baschetul inter
național necesitatea acestora a 
ieșit de multă vreme în evi
dență. ca. de pildă, prin apli
carea apărării agresive și a 
pressingului, elemente ale de
fensivei care la noi sînt fo
losite doar la totul național, 
la echipele de club, se poate 
spune că pressingul este cunos
cut doar... teoretic, deși, de 
exemplu, nu mai departe de
cît anul trecut, cu prilejul 
Universiadei, finala S.U.A. — 
U.R.S.S. a demonstrat din plin 
eficacitatea sa ;
• numărul și valoarea jucă

torilor cu talie înaltă sînt ne
satisfăcătoare, deși de ani de 
zile se arată că fără „giganți" 
nu este posibilă marea per
formanță internațională ; In 
ultimii ani s-au făcut oare- 
cari eforturi pentru depis
tarea acestora, s-au realizat 
și succese (cazul lui Opșitaru 
este evident), dar încă nu s-a 
făcut tot ce se putea face, îli 
primul rînd pentru că jucă
torii cu gabarit corespunzător 
existențl nu sînt supuși unui 
program riguros de antrena
ment individualizat, ceea ce 
duce la un progres lent sau 
chiar la rămînerea Pe loc ;
• disciplina Ia antrenamen

te și Ia meciuri Iasă încă de 
dorit ; rareori se adună toți 
jucătorii la., antrenamente și 
tot rareori acestea se desfă

pionatul țării, stîrnind intere
sul publicului. Din păcate, 
chiar și aceste fruntașe ale 
baschetului nostru s-au limi
tat vreme îndelungată la a-și 
disputa titlul de campioană a 
României și nu s-au preocupat 
ca ștacheta performanței să se 
ridice la un nivel internațio
nal. Deși au printre legitimați 
Pe cei mai valoroși jucători 
(pe unii încă de la vîrsta ju
nioratului). deși au avut con
diții bune de pregătire, sec
țiile celor două unități spor
tive nu și-au impus ca țel ma
jor în activitatea lor contri
buția Ia îmbunătățirea perfor
manțelor Iotului național, ci 
— repetăm — au luptat doar 
pentru titlu. Că se putea și 
altfel a demonstrat-o, în ulti
ma vreme. Steaua (de cînd la 
conducerea tehnică se află fos
tul ei echipier Mihai Nedef), 
în primul rînd prin ridicarea 
lui Roman Opșitaru pînă la 
nivel de pivot de talie euro
peană. Cit privește aportul ce
lorlalte divizionare „A", ce să 
mai vorbim... Unele dintre ele 
(I.C.E.D. și Rapid -București, 
C.S.U. Brașov) urmăresc să 
ocupe locul 3 (și doar atît), 
altele (Urbis și Carpați Bucu
rești, C.S.U. Sibiu, Dinamo O- 
radea și chiar Universitatea 
Cluj-Napoca, echipă cîndva de 
frunte în baschetul românesc) 
se luptă să scape de retrogra
dare. Așa că nu le prea mai 
rămîne timp să se gîndească 
și la lotul reprezentativ.

poale ridica doar prin

șoară între limitele maxime 
ale programului ; cit privește 
disciplina în timpul meciuri
lor, numeroasele greșeli teh
nice consemnate în fișele 
campionatului încheiat nu de 
mult dovedesc că și din acest 
punct de vedere lucrurile lasă 
de dorit.

Ca urmare a neajunsurilor 
arătate mai sus (și sînt men
ționate doar dteva), concepția

iâra a fi sprijinite
federației sînt

Totuși, nu se poate spune că 
nu au fost luate unele măsuri 
și nici că nu există perspec
tive pentru îmbunătățirea si
tuației. Federația s-a străduit 
să asigure un sistem competi- 
țional cît mai cuprinzător și, 
in acest sens, trebuie să men
ționăm că toate categoriile de 
virată ale celor care practică 
baschetul (pornind de la mini- 
baschet și ajungînd pînă la 
Divizia ,.A“) au un calendar 
competițional de durată. iar 
formula de desfășurare a cam
pionatului național de seniori 
asigură o perioadă îndelungată 
de activitate; a fost încuraja
tă și chiar stimulată (prin pre
mieri) străduința manifestată 
de unii antrenori pentru depis
tarea și instruirea juniorilor 
cu talie înaltă ; s-a impus 
(prin regulament), ca, înce- 
pînd din sezonul 1982—1983, 
toate divizionarele „A" să aibă 
(și să folosească) cîte trei ju
cători cu talie de peste 2 m ; 
au fost sancționate, cu destulă

„TERMEN DL REVENIRI : 1984..."
interviu cu antrenorul federal o. Chiraleu

— Stimate tovarășe antrenor federal Chiraleu, v-aș ruga să-mi spu
neți CIND a înregistrat baschetul nostru reprezentativ masculin ULTIMA 
performanță buna ?

— Dacă facem abstracție de locul 4 obținut la Universiada de la 
București, ultima oară cînd naționala masculină de baschet s a situat 
între primele 12 echipe ale Europei a fost in 1975...

— Acum 7 ani, deci. Și pe ce loc s-a situat ?
— Pe locul 11, in finala disputata în Iugoslavia.
— De acest loc 11, vă amintiți ca de un... succes ?
— Intr-un fel, da, pentru că de atunci echipa noastră masculină nu 

a mai figurat nicicînd printre primele 12, adică în prima grupă va la» 
rică europeană.

— Tovarășe Chiraleu, iubitorii baschetului nostru înregistreacă, on 
de an,. derby-ul Dinamo — Steaua sau Steaua — Dinamo, citate în 
ordine în raport cu valoarea din ultimul deceniu, să t/cem, un derby 
de mare atracție și nu de puține ori de reală valoare. Nu vi se pare 
însă că unica problemă Steaua sau Dinamo ..acoperă", din păcate, 
infinit z mai importantul obiectiv ol reprezentării la un nivel cît mai 
ridicat a baschetului românesc în luai» ? Cu atît mai mult cu cît 
Steaua și Dinamo din baschet nu sînt — valoric vorbind — ceea ce 
sînt Steaua și Dinamo din handbal, de pildă, echipe de clasă con
tinentală...

Să știți un lucru t echipele Steaua și Dinamo cuprind mareo ma
joritate a componențllor lotului masculin reprezentativ de baschet. Apoi, 
în ediția care a trecut Steaua și Dinamo s-au întîlnit de 9 ori...

—... lată ’’a» plic it un răspuns care confirmă, într-un fel, ipoteza noas
tră. Dintr-vn mijloc, derby-ul Steaua — Dinamo a ajuns un scop. Pe 
plan național, e de înțeles. Dar noi vorbim — și aceasta este pro
blema care v-o supunem I — despre reprezentarea baschetului românesc 
In lume. Acest scop s-a cam pierdut in spatele mijlocului de lucru, 
competițional^

— Vreau să scot în evidență ideea că avînd un singur meci tare 
In campionatul nostru, celelalte echipe luptă, de fapt, pentru un sin
gur lucru : să nu retrogradeze I De unde atunci valoare de reprezen
tare, cind pînă și Steaua și Dinamo se pregătesc numai pentru meciul 
|or direct, restul partidelor fiind ca și cîștigate ?...

— Vă rog să-mi răspundeți CLAR la următoarea întrebare : contra- 
performanțele baschetului nostru masculin exprimă valoarea reală a 
sportivilor noștri ? Nu putem mai mult ?

— Clasamentele și rezultatele mă obligă să răspund clar, cum ziceți. 
Asta-i valoarea I Deși la ultimele doua turnee cm înregistrat anumite 
progrese și puteam sâ trecem în prima grupă valorică.

— In care însă nu ați trecut...
— Din păcate I La ultima ediție am scăpat chiar calificarea printre 

degete, nouă lîpsincfu-ne nu mai puțin, de 5 titulari.
— E adevărat, dar istoria sportului se scrie prin fapte, prin rezultate. 

Baschetul nostru feminin, de pildă, pere înscris pe o altă spirală, 
ascendentă, recentul turneu internațional de la Constanța fiind șî el 
o demonstrație — pozitivă — în acest sens. Paralela baschetului nostru 
feminin cu cel masculin nu vă spune ceva ?

— Ba îmi spune multe. La fete, avem 5 echipe bine pregătite, care 
se bai pentru titlu, întrecerea este foarte echilibrată și campionatul are 
olt nivel, mult mai ridicat. Echipa națională feminină este, la rîndul 
•i, fructul acestui campionat mult mai tare și mai elevat.

— Cine credeți că poartă vina slabei reprezentări a baschetului nos
tru masculin pe plan internațional ?

— In primul rînd antrenorii, care-și pregătesc slab elevii, iar în 
partidele, directe cu Steaua și Dinamo echipele for aproape că nu 
opun rezistență. De vină sînt însă și antrenorii de la Steaua și Dina
mo care, practic, iși pregătesc doar întîlnirile directe. Și atunci de 
unde progres ?

— Dar federația, ea, nu are vină ?
— Are că nu a controlat riguros și eficient munca echipelor.
— Dumneavoastră, ca antrenor federal, nu vă reproșați nimic ?
— Același lucru. Că nu am făcut controlul necesar.
— Ce măsuri preconizați ?
— 1) Cluburile școlare să lucreze pentru a lansa valori. 2) înființarea 

a doua centre naționale de juniori, unul de băieți și unul de 
fete. 3) Renunțarea in cadrul „echipei mari“ Ia „batrîni** 
cu nume, dar care nu au făcut performanță. Numai cu nu
mele lor nu ne putem mulțumi. Uitați-vă, ta marele premiu de la 
Sofia am trimis o echipă tinâră, talentată și ambițioasă și rezultatele 
ei ne confirmă orientarea.

— Ne puteți oferi un TERMEN pentru reînscrierea baschetului nostru 
masculin In circuitul valorilor adevărate europene ?

— Da. 1984. Atunci sper să trecem în prima grupa valorică, de 12.
Marius POPESCU

despre jocul de baschet suferă 
o influență nefastă directă, 
care nu îngăduie practicarea 
unui baschet modern, bazat pe 
apărări atletice, agresive, tena
ce, pe acțiuni de atac în care 
viteza mare de deplasare a 
jucătorilor, numărul și preci
zia aruncărilor la coș să se 
afle permanent in prim-plan. 
Din păcate, așa se petrec lu
crurile și la formațiile noastre 
de club, ai căror cei mal buni 
componenți vim la lotul națio
nal cil racile pentru a căror 
eliminare, sau măcar dimi
nuare trebuie să se munceas
că mult (în loc să se facă alt
ceva)...

ți controlate, măsurile 
simple vorhe...
severitate, cazurile de indisci
plină. mai cu seamă cele ivite 
în cadrul loturilor reprezenta
tive etc.

Dar aceste măsuri au fost 
oare și sînt ele suficiente 7 E- 
vident — NU ! Oricum, față 
de ceea ce s-a Întreprins — 
cât s-a întreprins — roadele 
(îmbunătățirea performanțelor) 
întârzie să apară. Pe de o par
te pentru că măsurile — cîte 
sînt — luate de federație nu 
au fost sprijinte de unitățile 
sportive cu secții de baschet, 
despre care nu știm — abso
lut despre nici una ! — să-și 
fi sancționat antrenorii pentru 
activitate necorespunzătoare, 
ineficientă. Iar rezultatele a- 
cestei mărinimii, lipsită de 
sens, se văd... Pe de altă par
te, însă, de starea mediocri
tății baschetului din (ara noas
tră se face vinovată însăși — 
și în primul rînd 1 — federa
ția de specialitate, care nu a 
controlat îndeplinirea măsuri
lor luate. La ședințele Birou

lui F.R. Baschet se alcătuiesc 
planuri de muncă, se formează 
brigăzi de control la antrena
mentele loturilor naționale și 
ale echipelor de club, dar, în 
fapt, bunele intenții rămîn pe 
hîrtie, de cele mai multe ori... 
Chilar și atunci cînd unul din 
loturi se află într-un ■ stagiu 
de pregătire în Capitală, doar 
activul remunerat al federației 
poate fi văzut la antrenamen
te, în operația de control și 
îndrumare, deși unii membri 
ai Biroului federal (teoreti
cieni recunoscuți. dealtfel) se 
angajaseră să contribuie, prin 
capacitatea tor, la bunul mers 
al treburilor. Mal considerăm 
că F.R. Baschet nu s-a stră
duit (este drept ,nici nu a fost 
ajutată în acest sens) să curme 
abuzul de legitimare a celor 
mai valoroși jucători la sec
țiile cluburilor Steaua șl Di
namo. din care cauză decalajul 
de valoare dintre aceste echi
pe și celelalte participante la 
Divizia „A“ a crescut de la 
an la an.

Aflat într-un moment de 
cumpănă, baschetul are. cre
dem. totuși, capacitatea să a- 
jungă competitiv pe plan in
ternațional, dar numai dacă 
larga sa dezvoltare pe orizon
tală și condițiile de care se 
bucură vor fi dublate de O 
MUNCĂ ÎN PROFUNZIME, 
SUBSTANȚIAL ÎMBUNĂTĂ
ȚITĂ CALITATIV.

Baschetul nostru nu duce 
lipsă de talente ! Trebuie, în
să. ca acestea să fie șlefuite 
prin instruire modernă, cu
prinzătoare și intensă, așa 
cum se petrece la alte disci
pline, ale căror performanțe 
cinstesc mișcarea sportivă din 
țara noastră.

Dumitru STANCULESCU



PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI „B“ DE FOTBAL, EDIȚIA 1982-1983
SERIA I • -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ -

ETAPA I (duminica 15 august)
Unirea Din. Focșani
Oțelul Galați 
Ceahlăul P. Neamț
Glcria Bistrița 
Viitorul Mec. Vaslui
Prahova Ploiești 
F.C.M. Prog. Brăila 
C.S.M. Borzești 
Min. G. Humorului

— C. S. Botoșani
— C.S.M. Suceava
— Dunărea Călărași
— C.S.M. Sf. Gheorghe
— I.M.U. Medgidia
— Gloria Buzău
— Viitorul Gheorgheni
— Dunărea CSU Galați
— Delta Tulcea

Oțelul Galați — Dunărea CSU Galați
C.S.M. Suceava — Min. G. Humorului 
Viitorul Gheorgheni — Unirea Din. Focșani 
C. S. Botoșani — C.S.M. Borzești
Delta Tulcea * — Ceahlăul P. Neamț
F.C.M. Prog. Brăila — Dunărea Călărași 
I.M.U. Medgidia — C.S.M. Sf. Gheorghe

Dunărea Călărași — C.S.M. Suceava
C.S.M. Sf. Gheorghe — Viitorul Mec. Vaslui 
Dunărea CSU Galați — I.M.U. Medgidia 
Unirea Din. Focșani — Delta Tulcea
F.C.M. Prog. Brăila — Oțelul Galati

ETAPA A X-a (duminica 17 octombrie)

F.C.M. Prog. Brăila — Prahova Ploiești 
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Mec. Vaslui

ETAPA A XIV-a (duminica 14 noiembrie)

ETAPA A Vl-a (duminica 19 septembrie)

ETAPA A ll-a (duminica 22 august)
Dunărea CSU Galați — Min. G. Humorului 
C. S. Botoșani —- Ceahlăul P. Neamț
C.S.M. Suceava — Unirea Din. Focșani
Gloria Buzău — Oțelul Galați
Viitorul Gheorgheni — C.S.M. Borzești 
Dunărea Călărași — Viitorul Mec. Vaslui 
Delta Tulcea — Prahova Ploiești
C.S.M. Sf. Gheorghe — F.C.M. Prog. Brăila 
I.M.U. Medgidia — Gloria Bistrița

Dunărea Călărași 
Gloria Buzău 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Borzești 
Dunărea CSU Galați 
Ceahlăul P. Neamț 
Unirea Din. Focșani 
Min. G. Humorului 
C. S. Botoșani

— I.M.U. Medgidia
—• Delta Tulcea
— Viitorul Gheorgheni
— C.S.M. Sf. Gheorgh#
— Viitorul Mec. Vaslui
— Oțelul Galați
— F.C.M. Prog. Brăila
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Suceava

I.M.U. Medgidia 
C. S. Botoșani 
Prahova Ploiești
Gloria Bistrița 
Dunărea CSU Galați 
Delta Tulcea
C.S.M. Suceava 
Viitorul Gheorgheni 
Viitorul Mec. Vaslui

— Unirea Din. Focșani
— C.S.M. Sf. Gheorghe
— Ceahlăul P. Neamț
— Dunărea Călărași
— F.C.M. Prog. Brăila
— Oțelul Galați
— C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău
— Min. G. Humorului

I.M.U. Medgidia 
Viitorul Mec. Vaslui 
Oțelul Galați 
Prahova Ploiești 
Ceahlăul P. Neamț 
Dunărea Călărași 
Gloria Buzău 
Unirea Din. Focșani 
C.S.M. „Sf. Gheorghe

— Delta Tulcea
— C. S. Botoșani
— Viitorul Gheorgheni
— Dunărea CSU Galați
— C.S.M. Borzești
— Min. G. Humorului
— F.C.M. Prog. Brăila
— Gloria Bistrița 
—- C.S.M. Suceava

ETAPA A XV-a (duminică 21 noiembrie)

ETAPA A Xl-a (duminica 24 octombrie)

ETAPA A Vll-a (duminica 26 septembrie)

ETAPA A lll-a (duminica 29 august)
Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Sf. Gheorghe 
Unirea Din. Focșani — Gloria Buzău 
Prahova Ploiești — I.M.U. Medgidia
Dunărea Călărași — C. S. Botoșani
Min. G. Humorului — Oțelul Galați 
Dunărea CSU Galați — Delta Tulcea 
F.C.M. Prog. Brăila — C.S.M. Suceava 
Viitorul Mec. Vaslui — C.S.M. Borzești 
Gloria Bistrița — Viitorul Gheorgheni

F.C.M. Prog. Brăila
C.S.M. Borzești 
Ceahlăul P. Neamț 
I.M.U. Medgidia
C.S.M. Sf. Gheorghe
Gloria Bistrița
Oțelul Galați 
Viitorul Gheorgheni 
Unirea Din. Focșani

— C. S. Botoșani
— Dunărea Călărași
— Min. G. Humorului
— Gloria Buzău
— Delta Tulcea
— Viitorul Mec. Vaslui
— Prahova Ploiești
— C.S.M. Suceava
— Dunărea CSU Galați

Oțelul Galați 
Dunărea Călărași 
Min. G. Humorului 
Gloria Buzău 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.M. Sf. Gheorghe 
Viitorul Gheorgheni 
F.C.M. Prog. Brăila 
Gloria Bistrița
ETAPA A Xll-a (duminica 31

— C.S.M. Borzești
— Prahova Ploiești
— C. S. Botoșani
— Viitorul Mec. Vaslui
— Unirea Din. Focșani 
—- Dunărea CSU Galați
— Delta Tulcea
— I.M.U. Medgidia
— C.S.M. Suceava

octombrie)
— viitorul Gheorgheni
— C.S.M. Suceava
— Gloria Bistrița
— Ceahlăul P. Neamț
— C. S. Botoșani
— F.C.M. Prog. BrăUa
— Oțelul Galați
— Dunărea Călărași
— Min. G. Humorului

C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea 
Dunărea Călărași 
C. S. Botoșani 
Viitorul Gheorgheni 
Gloria Bistrița 
Min. G. Humorului 
F.C.M. Prog. Brăila 
Dunărea CSU Galați

— Prahova Ploiești
— Viitorul Mec. Vaslui
— C.S.M. Sf. Gheorghe
— Oțelul Galați
— I.M.U. Medgidia
— Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Din. Focșani
— C.S.M. Borzești
— Gloria Buzău

ETAPA A IV-a (duminica 5 septembrie)
Oțelul Galați — Dunărea Călărași
Viitorul Gheorgheni — Dunărea CSU Galățî 
C.S.M. Borzești — Gloria Bistrița
C.S.M. Sf. Gheorghe — Unirea Din. Focșani
Delta Tulcea
I.M.U. Medgidia 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Suceava 
Gloria Buzău

— F.C.M. Prog. Brăila
— Min. G. Humorului
— C. S. Botoșani
— Viitorul Mec. Vaslui
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A V-a (duminica 12 septembrie)
Gloria Bistrița — Gloria Buzău
Viitorul Mec. Vaslui — Prahova Ploiești

SERIA A Il-a
ETAPA I (duminică 15 august)

Dinamo Vict. Buc. 
ROVA Roșiori 
Gaz metan Mediaș 
Șoimii IPA Sibiu 
Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Motru 
Precizia Săcele 
Autobuzul Buc.
Luceafărul București stă

ETAPA A ll-a (duminica 22 august)

7 Energia Slatina
- Mecanică Fină Buc.
- Carpați Mir șa '
- Rapid București
- Unirea Alexandria
- Prog.-Vulcan Buc.
- C.S.M. DrobetaT.S.
- Automatica Buc.
- Chimica Tîrnăveni

Rapid Buc.
Chimica Tîrnăveni 
Luceafărul Buc.
Energia Slatina 
Prog.-Vulcan Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Automatica Buc.
Carpați Mîrșa 
Mecanică Fină Buc. 
Unirea Alexandria s

— ROVA Roșiori
— Dinamo Vict. Buc.
— Minerul Motru
— Metalul Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Autobuzul Buc.
— Șoimii IPA Sibiu
— Pandurii Tg. Jiu
— Precizia Săcele

ETAPA A lll-a (duminica 29 august)
Luceafărul Buc. 
ROVA Roșiori 
Dinamo Vict. Buc. 
Minerul Motru 
Autobuzul Buc. 
Gaz metan Mediaș 
Metalul Buc. 
Precizia Săcele 
Unirea Alexandria 
Șoimii IPA Sibiu f

— Mecanică Fină Buc.
— Energia Slatina
— Carpați Mîrșa
— Prog.-Vulcan Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Automatica Buc.
— C.S.M. Drobeta T.S.
— Chimica Tîrnăveni
— Rapid Buc.

ETAPA A IV-a (duminică 5 septembrie)
Chimica Tîrnăveni 
Dinamo Vict. Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Energia Slatina 
Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Motru 
Automatica Buc. 
Șoimii IPA Sibiu

— Unirea Alexandria
— Autobuzul Buc.
— Precizia Săcele
— Carpați Mîrșa
— Rapid Buc.
— ROVA Roșiori
— Gaz metan Mediaș
— Mecanică Fină Buc.
— Luceafărul Buc. 

Progresul-Vulcan București stă
ETAPA A V-a (duminica 12 septembrie)
Precizia Săcele 
Carpați Mîrșa 
Mecanică Fină Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Automatica Buc. 
Prog.-Vulcan Buc. 
Unirea Alexandria

— Autobuzul Buc.
— Șoimii IPA Sibiu
— Minerul Motru
— Dinamo Vict. Buc.
— Luceafărul Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Pandurii Tg. Jiu

SERIA A IlI-a
ETAPA I (duminică 15 august)

F. C. Baia Mare 
Strungul Arad 
Aurul Brad 
Gloria Reșița 
Ind. sîrmei C.T. 
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău 
Olimpia S. Mare 
Metalurg. Cugir

ETAPA A ll-a 
U. M. Timișoara 
U. T. Arad 
Someșul S. Mare 
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
F.C.M. Reșița 
înfrățirea Oradea 
Rapid Arad 
„U“ Cluj-Nap.

ETAPA A lll-a
Someșul S. Mare 
Aurul Brad 
U. T. Arad 
Ind. sîrmei C.T. 
Gloria Reșița 
Armătura Zalău 
F. C. Baia Mare 
U. M. Timișoara 
Metalurg. Cugir

ETAPA A IV-a

— U.T. Arad
— înfrățirea Oradea 
— Rapid Arad
— C.I.L. Sighet 
— F.C.M. Reșița
— „U“ Cluj-Nap.
— U.M. Timișoara 
— Minerul Cavnic 
— Someșul S. Mare

(duminică 22 august)
— Ind. sîrmei C.T. 
— Gloria Reșița 
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— Metalurg. Cugir 
— Strungul Arad 
— Olimpia S. Mare 
— C.F.R. Timișoara 
— F.C. Baia Mare

(duminică 29 august)
— „U« Cluj-Nap. 
— C.I.L. Sighet 
— Strungul Arad 
— C.F.R. Timișoara 
— Rapid Arad
— Olimpia S. Mare 
— Minerul Cavnic 
— F.C.M. Reșița
— înfrățirea Oradea

ETAPA A Vlll-a (duminica 3 octombrie)
Viitorul Mec. Vaslui 
Gloria Buzău 
Delta Tulcea 
Dunărea Călărași 
Min. G. Humorului 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Suceava 
Oțelul Galați 
I.M.U. Medgidia

— Viitorul Gheorgheni
— C.S.M. Sf. Gheorghe
— C.S.M. Borzești
— Dunărea CSU Galați
— F.C.M. Prog. Brăila
— Unirea Din. Focșani
— Ceahlăul P. Neamț 
•— Gloria Bistrița
— C. S. Botoșani

C.S.M. Sf. Gheorghe 
Gloria Buzău 
Prahova Ploiești 
Dunărea CSU Galați 
Delta Tulcea 
Viitorul Mec. Vaslui 
I.M.U. Medgidia 
Unirea Din. Focșani 
C.S.M. Borzești

ETAPA A Xlll-a (duminica 7 noiembrie)

ETAPA A IX-a (duminica 10 octombrie)
C.S.M. Borzești — Gloria Buzău
Min. G. Humorului — Prahova Ploiești
C. S. Botoșani — Gloria Bistrița
Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Gheorgheni

Rapid Buc. — Energia Slatina
ROVA Roșiori — Metalul Buc.
Gaz metan Mediaș stă
ETAPA A Vl-a (duminica 19 septembrie)
Gaz metan Mediaș
Precizia Săcele 
Prog.-Vulcan Buc. 
Unirea Alexandria 
Dinamo Vict. Buc. 
Luceafărul Buc. 
Autobuzul Buc.
Chimica Tîrnăveni 
Pandurii Tg. Jiu 
Automatica București stă
ETAPA A Vll-a (miercuri 22 septembrie)

— Șoimii IPA Sibiu
— ROVA Roșiori
— Rapid Buc.
— Carpați Mîrșa
— Mecanică Fină Buc.
— C.S.M. DrobetaT.S.
— Metalul Buc.
— Minerul Motru
— Energia Slatina

Gloria Bistrița 
C.S.M. Borzești 
C. S. Botoșani
Oțelul Galați 
Viitorul Gheorgheni
C.S.M. Suceava 
Min. G. Humorului

Gaz metan Mediaș 
Prog.-Vulcan Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Pandurii Tg. Jiu 
Automatica Buc. 
Metalul București

— Dunărea CSU Galați
— I.M.U. Medgidia
— Gloria Buzău
— Unirea Din. Focșani
— Dunărea Călărași
— Delta Tulcea
— C.S.M. Sf. Gheorghe

— Precizia Săcele
— Dinamo Vict. Buc.
— ROVA Roșiori
— Luceafărul Buc.
— Rapid Buc.

ETAPA A Xl-a (miercuri 13 octombrie)

Strungul Arad 
Olimpia S. Mare 
C.F.R. Timișoara 
înfrățirea Oradea 
Ind. sîrmei C.T. 
„U“ Cluj-Nap. 
Rapid Arad 
Minerul Cavnic 
F.C.M. Reșița

(duminică 5 septembrie)
— Aurul Brad
— Metalurg. Cugir 
— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— F.C. Baia Mare 
— U.M. Timișoara 
— C.I.L. Sighet
— Someșul S. Mare 
— Armătura Zalău

ETAPA A V-a (duminică 12 septembrie)
Armătura Zalău — Minerul Cavnic
Gloria Reșița — Ind. sîrmei C.T.

Carpați Mîrșa 
Energia Slatina 
Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Motru 
Dinamo Vict. Bpc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
C.S.M. Drobeta Tr.

— Prog.-Vulcan Buc.
— Unirea Alexandria
— Gaz metan Mediaș
— Mecanică Fină Buc.
— Rapid Buc.
— ROVA Roșiori
— Precizia Săcele
— Luceafărul Buc.
— Automatica Buc. 
everin stă

Energia Slatina 
Dinamo Vict. Buc. 
Carpați Mîrșa 
Metalul Buc.
ROVA Roșiori 
Unirea Alexandria 
Autobuzul Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S.
Precizia Săcele
Pandurii Tg. Jiu stă

— Automatica Buc.
— Minerul Motru
— Rapid Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Prog.-Vulcan Buc.
— Mecanică Fină Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Șoimii IPA Sibiu
— Luceafărul Buc.

ETAPA A Xll-a (duminică 17 octombrie)
Gaz metan Mediaș 
Automatica Buc. 
Luceafărul Buc.

ETAPA A Vlll-a (duminica 26 septembrie)
Rapid Buc.
Carpați Mîrșa 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Metalul Buc.
Precizia Săcele 
Luceafărul Buc. 
Mecanică Fină Buc. 
ROVA Roșiori

— Autobuzul Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Pandurii Tg. Jiu
— Automatica Buc.
— Energia Slatina
— Gaz metan Mediaș
— Prog.-Vulcan Buc.
— Minerul Motru
— Șoimii IPA SibiuUnirea Alexandria 

Dinamo Victoria București stă
ETAPA A IX-a (duminică 3 octombrie)

Automatica Buc. 
Luceafărul Buc. 
Prog.-Vulcan Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Mecanică Fină Buc. 
Rapid Buc. 
Energia Slatina 
Gaz metan Mediaș 
Chimica Tîrnăveni 
ROVA Roșiori stă

— C.S.M. Drobeta T.S.
— Metalul Buc.
— Unirea Alexandria
— Autobuzul Buc.
— Carpați Mîrșa
— Precizia Săcele
— Minerul Motru
— Dinamo Vict. Buc.
— Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A X-a (duminică 10 octombrie)
Minerul Motru 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
C.S.M. Drobeta T.S.

U.M. Timișoara 
F.C. Baia Mare 
U.T. Arad 
Someșul S. Mare 
Aurul Brad 
Metalurg. Cugir 
C.I.L. Sighet

— Unirea Alexandria
— Mecanică Fină Buc.
— Energia Slatina
— Carpați Mîrșa

— Rapid Arad
— Olimpia S. Mare
— „U“ Cluj-Nap.
— înfrățirea Oradea
— C.F.R. Timișoara
— F.C.M. Reșița
— Strungul Arad

ETAPA A Vl-a (duminică 19 septembrie)
„U“ Cluj-Nap. 
U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău 
Olimpia S. Mare 
Rapid Arad 
F.C.M. Reșița 
Strungul Arad 
Aurul Brad

— înfrățirea Oradea
— C.F.R. Timișoara
— C.I.L. Sighet
— Metalurg. Cugir
— Someșul S. Mare
— U.T. Arad
— Gloria Reșița
— F.C. Baia Mare
— Ind. sîrmei C.T.

ETAPA A Vll-a (duminică 26 septembrie)
Rapid Arad 
înfrățirea Oradea 
Olimpia S. Mare 
F.C.M. Reșița 
C.F.R. Timișoara 
Metalurg. Cugir 
Ind. sîrmei C.T. 
C.I.L. Sighet 
F.C. Baia Mare

ETAPA A Vlll-a
Gloria Reșița 
Someșul S. Mare 
Minerul Cavnic 
Strungul Arad 
U.M. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
înfrățirea Oradea 
U.T. Arad 
„U“ Cluj-Nap.

Carpați Mîrșa 
Rapid Buc. 
Energia Slatina 
Unirea Alexandria 
Metalul Buc.

— Pandurii Tg. Jiu
— Autobuzul Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Precizia Săcele
— Dinamo Vict. Buc.
— C.S.M. DrobetaT.S.
— ROVA Roșiori
— Prog.-Vulcan Buc.

Șoimii IPA Sibiu — Minerul Motru 
Mecanică Fină București stă
ETAPA A Xlll-a (duminică 24 octombrie)
Luceafărul Buc. — 
Mecanică Fină Buc. — 
Automatica Buc. — 
C.S.M. Drobeta T.S. — 
Precizia Săcele — 
ROVA Roșiori —
Prog.-Vulcan Buc. — 
Minerul Motru —
Rapid Buc. —
Chimica Tîrnăveni stă

Dinamo Vict. Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Carpați Mîrșa 
Unirea Alexandria 
Metalul Buc.
Gaz metan Mediaș 
Energia Slatina 
Autobuzul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XIV-a (duminică 31 octombrie)
Energia Slatina 
Prog.-Vulcan Buc. 
Unirea Alexandria 
Dinamo Vict. Buc. 
Carpați Mîrșa 
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Motru 
Mecanică Fină Buc. 
Chimica Tîrnăveni 
Autobuzul București

— Gaz metan Mediaș
— Automatica Buc.
— Luceafărul Buc.
— Metalul Buc.
— ROVA Roșiori
— Șoimii IPA Sibiu
— Precizia Săcele
— Rapid Buc.
— C.S.M. Drobeta T.S. 
stă

ETAPA A XV-a (duminică 7 noiembrie)
C.S.M. Drobeta T.S. — Mecanică Fină Buc.

Strungul Arad 
Olimpia S. Mare 
Aurul Brad 
„U“ Cluj-Nap. 
C.F.R. Timișoara

— Rapid Arad
— Gloria Reșița
— Someșul S. Mare
— Minerul Cavnic
— U.T. Arad

ETAPA A X-a (duminică 17 octombrie)
Olimpia S. Mare 
Ind. sîrmei C.T. 
Minerul Cavnic 
Rapid Arad 
F.C. Baia Mare 
U.T. Arad 
Metalurg. Cugir 
Gloria Reșița 
U.M. Timișoara

— C.F.R. Timișoara
— „U« Cluj-Nap.
— F.C.M. Reșița
— Armătura Zalău
— Aurul Brad
— C.I.L. Sighet
— Strungul Arad
— Someșul S. Mare
— Înfrățirea Oradea

ETAPA A Xl-a (duminică 24 octombrie)

— Someșul S. Mare
— Aurul Brad
— Strungul Arad
— „U“ Cluj-Nap.
— Armătura Zalău
— Minerul Cavnic
— U.T. Arad
— U.M. Timișoara
— Gloria Reșița

înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic 
Armătura Zalău 
Someșul S. Mare 
Strungul Arad 
F.C.M. Reșița 
Aurul Brad 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet

— Ind. sîrmei C.T. 
—’ Rapid Arad
— Gloria Reșița
— U.M. Timișoara
— „U« Cluj-Nap.
— F.C. Baia Mare
— U.T. Arad
— Metalurg. Cugir
— Olimpia S. Mare

ETAPA A Xll-a (duminică 31 octombrie)
(duminică 3 octombrie)

— Metalurg. Cugir
— F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara
— Ind. sîrmei C.T.
— Aurul Brad
— F.C. Baia Mare
— Armătura Zalău
— Olimpia S. Mare
— Rapid Arad

Olimpia S. Mare
Gloria Reșița 
„U“ Cluj-Nap.
Rapid Arad 
C.F.R. Timișoara 
Armătura Zalău 
Ind. sîrmei C.T.
U.T. Arad 
înfrățirea Oradea

— Aurul Brad
— Minerul Cavnic
— Metalurg. Cugir
— F.C.M. Reșița
— F.C. Baia Mare
— Strungul Arad
— Someșul S. Mare
— U.M. Timișoara
— C.I.L. Sighet

ETAPA A Xlll-a (duminică 7 noiembrie)
ETAPA A IX-a (duminică 10 octombrie)

F.C.M. Reșița 
Armătura Zalău 
Ind. sîrmei C.T. 
Metalurg. Cugir

— înfrățirea Oradea
— F.C. Baia Mare
— C.I.L. Sighet
— U.M. Timișoara

C.I.L. Sighet
F.C.M. Reșița 
Minerul Cavnic
Someșul S. Mare 
U.M. Timișoara 
Metalurg. Cugir

— Armătura Zalău
— C.F.R. Timișoara
— înfrățirea Oradea
— U.T. Arad
— Olimpia S. Mare 
—- Ind. sîrmei C.T.

ETAPA A XVI.a (duminică 28 noiembrie)
Gloria Buzău — Dunărea Călărași
C.S.M. Sf. Gheorghe — Prahova Ploiești 
Delta Tulcea — Gloria Bistrița
Viitorul Gheorgheni — Min. G. Humorului 
F.C.M. Prog. Brăila — Ceahlăul P. Neamț 
Viitorul Mec. Vaslui — Oțelul Galați 
wa. x ș. Botoșani

— C.S.M. Suceava
— Unirea Din. Focșani

Dunărea CSU Galați
I.M.U. Medgidia 
C.S.M, Borzești

ETAPA A XVII-a (duminica 5 decembrie)
C. S. Botoșani
C.S.M. Suceava
Prahova Ploiești ____________ ,
Unirea Din. Focșani — Viitorul Mec. Vaslui 
Oțelul Galați
Gloria Bistrița 
Ceahlăul F. Neamț 
Min. G. Humorului 
Dunărea Călărași

— Viitorul Gheorgheni
— Dunărea CSU Galați
— C.S.M. Borzești

— C.S.M. Sf. Gheorghe
— F.C.M. Prog. Brăila
— I.M.U. Medgidia
— Gloria Buzău
— Delta Tulcea

— Luceafărul Buc.
— Precizia Săcele
— Automatica Buc.
— Minerul Motru
— Rapid Buc.
— Unirea Alexandria
— Chimica Tîrnăveni
— Prog.-Vulcan By%

(duminică 14 noiembrie)

Energia Slatina 
Dinamo Vict. Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Buc.
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul Buc. 
ROVA Roșiori 
Șoimii IPA Sibiu 
Carpați Mîrșa stă 
ETAPA A XVI-a
Gaz metan Mediaș 
ROVA Roșiori 
Minerul Motru 
Autobuzul Buc. 
Luceafărul Buc. 
Mecanică Fină Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Automatica Buc. 
Precizia Săcele 
Rapid București stă

— Chimica Tîrnăv< ii
— C.S.M. Drobeta T.S.
— Pandurii Tg. Jiu
— Prog.-Vulcan Buc.
— Carpați Mîrșa
— Metalul Buc.
— Energia Slatina
— Dinamo Vict. Buc.
— Unirea Alexandria

ETAPA A XVII-a (duminică 21 noiembrie)
Unirea Alexandria 
Mecanică Fină Buc. 
Carpați Mîrșa 
Rapid Buc.
Energia Slatina 
Prog.-Vulcan Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Chimica Tîrnăveni 
Automatica Buc. 
Minerul Motru stă

— Dinamo Vict. Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Metalul Buc.
— Luceafărul Buc.
— Autobuzul Buc.
— C.S.M. DrobetaT.S.
— Precizia Săcele
— Șoimii IPA Sibiu
— ROVA Roșiori

ETAPA A XVIII-a (duminică 28 noiembrie)
Chimica Tîrnăveni 
Luceafărul Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Autobuzul Buc. 
Precizia Săcele 
Unirea Alexandria 
Metalul Buc. 
Minerul Motru 
Dinamo Vict. Buc. 
Energia Slatina stă

— Mecanică Fină Buc.
— ROVA Roșiori
— Rapid Buc.
— Carpați Mîrșa
— Prog.-Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Șoimii IPA Sihla
— Automatica Buc.
— Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XlX-a (duminică 5 decembrie)
Carpați Mîrșa 
Rapid Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanică Fină Buc. 
Automatica Buc. 
Șoimii IPA Sibiu 
Prog.-Vulcan Buc. 
Gaz metan Mediaș 
ROVA Roșiori 
Precizia Săcele stă

— Minerul Motru
— Chimica Tîrnăveni
— Metalul Buc.
— Energia Slatina
— Unirea Alexandria
— Dinamo Vict. Buc.
— Luceafărul Buc.
— C.S.M. Drobeta T.S.
— Autobuzul Buc.

F.C. Baia Mare 
Strungul Arad 
Aurul Brad
ETAPA A XIV-a
U.M. Timișoara 
Ind. sîrmei C.T. 
„U“ Cluj-Nap. 
Gloria Reșița 
U.T. Arad 
C.I.L. Sighet 
înfrățirea Oradea 
Rapid Arad 
Someșul S. Mare

— Rapid Arad
— Gloria Reșița
— „U“ Cluj-Nap.

(duminică 14 noiembrie)
— Strungul Arad
— Armătura Zalău
— Olimpia S. Mare 
— Aurul Brad
— Minerul Cavnic
— F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara
— Metalurg. Cugir.
— F.C. Baia Mare

ETAPA A XV-a (duminică 21
înfrățirea Oradea 
Metalurg. Cugir 
C.F.R. Timișoara 
Strungul Arad 
Armătura Zalău 
Olimpia S. Mare 
Minerul Cavnic 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Reșița

noiembrie)
— Gloria Reșița
— Aurul Brad
— C.I.L. Sighet
— Someșul S. Mare
— „U« Cluj-Nap.
— Rapid Arad
— Ind. sîrmei C.T.
— U.M. Timișoara
— U.T. Arad

ETAPA A XVI-a (duminică 28 noiembrie)
C.F.R. Timișoara 
Rapid Arad 
Gloria Reșița 
F.C. Baia Mare 
Minerul Cavnic 
C.I.L. Sighet 
U.T. Arad 
Aurul Brad 
Olimpia S. Mare

— Someșul S. Mare
— înfrățirea Oradea
— U.M. Timișoara
— Metalurg. Cugir
— Strungul Arad
— „U“ Cluj-Nap.
— Armătura Zalău
— F.C.M. Reșița
— Ind. sîrmei C.T.

ETAPA A XVII-a (duminică 5 decembrie)
„u« Cluj-Nap.
Metalurg. Cugir 
Someșul S. Mare 
U.M. Timișoara 
Armătura Zalău 
F.C.M. Reșița 
înfrățirea Oradea 
Ind. sîrmei C.T. 
Strungul Arad

— Gloria Reșița
— U.T. Arad
— C.I.L. Sighet
— Minerul Cavnic
— Aurul Brad
— Olimpia S. Mare
— F.C. Baia Mare
— Rapid Arad
— C.F.R. Timișoara



Ediția a Xll-a a Dinamoviadei juniorilor

DINAMO (România) ȘI GWARD1A (Polonia)
SE ÎNTÎLNESC MÎINE ÎN FINALĂ

Vă prezentăm noile promovate in Divizia „A“

A 3-a OARĂ ÎN „A", ÎN 30 DE ANI
DE EXISTENTĂ A PETROLULUI LA PLOIEȘTI

• J

GRUPA A
DYNAMO (R.D.G.) - UJPESTI 

DOZSÂ (UNGARIA) 0-0
Parcă respectînd tradiția me

ciurilor nule, ieri pe terenul 
II din complexul Dinamo, con
fruntarea celor două echipe 
s-a terminat cu un echitabil 
rezultat de egalitate. De re
marcat faptul că jocul a fost 
echilibrat, sub toate aspecte
le, grăitoare In acest sens 
fiind cîteva cifre: șuturi la 
poartă 12—12, pe poartă 6—6, 
cornere 10—10 și chiar ocazii
le de a înscrie — Penzel, Vo
gel, Wude, Schultz, pentru Dy
namo, Batani, Barany, Kozma 
și Vig pentru Ujpesti Dozsa.

A arbitrat foarte bine, M. 
Cosmeniuc (România).

A. PĂPĂDIE
GWARDIA (POLONIA) - DI

NAMO (U.R.S.S.) 0-0
Peste 1 000 de spectatori au 

asistat la o partidă destul 
de animată. După o primă re
priză echilibrată în care cele 
două formații au avut perioa
de egale de dominare, In cea 
de a doua echilibrul s-a 
„rupt". Juniorii sovietici s-au 
angajat In multiple acțiuni o- 
fensive, au creat cîteva breșe 
In apărarea poloneză, dar Kuz- 
nețov, In minutele 67 și 73, 
a ratat incredibil.

A oondus foarte bine, M. 
Ptoenescu (România).

•FI. SANDU
I. GWARDIA
1. Dynamo (R.D.G.)
1. Dinamo (U.R.S.S.) 
*■ Ujpesti Doua

3 1 1 « 5-1 4
3 13 0 1-14
3 1114-13
3 I 1 1 1-4 1

PROGRAMUL DE MI1NE : • stadionul Dtaamo, ora 17,« î Dkuuno 
(România) — Gwardia (Polonia) — pentru locurile 1—3, ora 13 : Dy- 
■umo (R.D.G.) — Amnokan (R.P.D. Coreeanâ) — pentru locurile 3—I 
• terenul Voința, ora 14: Dinamo CU.R.S.S.) — Levaid Spartak (Bulga
ria) — pentru locurile 5—4 • terenul Automecanica, ora 13 : Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Ujpesti Dozsa (Ungaria) — pentru Jocurile 
7—3.

MECIURI AMICALE • ȘTIRI
• TURNEUL DE LA TG. MU

REȘ. In ultima zi a turneului 
s-au intllnit F.C. Olt și Chimia 
Hm. vScea, care au terminat la 
egalitate : 3—3 (3—1). Golurile au 
fost realizate de Pițurcă (min. 62 
și 67 din 11 m) pentru F.C. Olt, 
Xonașcu (min. 23, autogol) șl Savu 
(min. 56) pentru Chimia. Turneul

a tost clștigat de F.C. Olt 5 p, 
urmata de Ai.A. Tg. Mureș — 
4 p. (C. ALBU, coresp.)
• Aflat tn pregătire la Bușteni, 

Rapid București a tntttnlt, ieri. 
In meci amical, divizionara C din

GRUPA B
DINAMO (ROMANIA) - RUDA 

HVEZDA (CEHOSLOVACIA) 
5-0 (3-0)

Echipa română ae afla la un 
Da» de realizarea unei perfor
mante In premieră: calificarea 
in finala acestei tradiționale 
competiții. Dar. pentru a acce
de In ..finala mare" juniorii 
noștri aveau nevoie de victorie. 
Și spre meritul lor, elevii 
antrenorului Lică Nunweiller 
au realizat-o si încă la un scor 
concludent: 5—0 (3—0). Deose
bita vervă ofensivă a formației 
noastre s-a concretizat prin Ro
lurile marcate de Guda (min. 
9 si 30). Pană (min. 13). Ivan 
(min. 53 din 11 m) si Ursu 
(min. 77). A arbitrat foarte 
bine W. Henning (R.D.G.).

V. ADRIAN 
AMNOKAN (R.P.D. COREEANA) 
- LEVSKI SPARTAK (BULGA

RIA) 2-1 (2—0)
Joc foarte viu disputat (pe 

terenul Automecanica) care a 
plăcut celor Peste 800 de spec
tatori. In prima repriză, junio
rii coreeni au dominat perioa
de Îndelungate si au Înscris de 
două ori. prin mijlocașul Ri 
Hi Gin. in minutele 16 si 37. 
După pauză, aspectul jocului 
a-a schimbat, juniorii bulgari 
au echilibrat jocul. reduclnd 
din handicap, prin Diev (min. 
70). A arbitrat foarte bine. J. 
Veverca (Cehoslovacia).

D. MORARU-SLIVNA
1. DINAMO (Remania) 1 I I I M I 
1. Amnokan 13 114-54
3. Lankl Spartak 3 3 3 11-32
A Ruda Hvozda 3 3 13 1-31

localitate, Caraimanul. de rare a 
dispus eu 1—4 (1—0). Galul a fost 
Înscris de Uncu, in min. 30.• astazi, la tIrgoviște, 
divizionara „A" din localitate 
susține un joc amical In compa
nia echipei STEAUA. Meciul va 
Începe la ora 17.
• F. B. FOTBAL anunți «vi

zionarele „A* d trecerea norme
lor de contrei (eu caracter tehnic) 
ae va efectua, in perioada 37—39 
iulie. In localitățile de reședință 
ale echipelor, conform planificării 
stabilite inițial șl comunicate la 
timpul respectiv.

în cei 30 de ani de existență 
ploiesteană. Petrolul (succesorul 
fostului club bucureștean Ju
ventus. înființat in urmă cu a- 
proape o jumătate de secol), 
a atctivat de 22 de ori in pri
mul eșalon divizionar si de 8 
ori in cel secund. In acest in
terval de timp a cucerit de 
trei ori titlul de campioană a 
țării (1957—58. 1958—59, 1965— 
68) si o ediție a Cupei Româ
niei. în 1963. La polul opus al 
acestor remarcabile perfor
mante competitionale s-au în
scris însă, In aceeași perioadă, 
si trei, mai mult sau mai puțin 
surprinzătoare, retrogradări : în 
1952, 1974 și 1978. în vara a- 
ceasta. deci. Petrolul a marcat 

SERIA
PETROLUL PLOIEȘTI

A II-a
34 22 8 4 61:22 52 puncte

• AmH înființării : 1924 • Președintele clubului : J. Stembolgki • 
Antrenori : Mircea Dridea și Adalbert Marosi • Medic : dr. Vasile 
Cristea • Masor : V. Drâghici • Lotul de jucători folosiți : Haralam- 
bie (născut In 1905, 31 de meciuri jucate), Jipa (1961—4), Mîrza (1955-1) 
— portari ; I. Cojocaru (1954 — 32), Butufei (1955 - 34, singurul jucâ-, 
tor care a participat la toate meciurile echipei), Stanciu (1956 — 29), 
L Toma (1956 - 27), Negoescu (1959 - 2), lonițâ (1956 - 9), Marcu 
(1955 - 5) - fundași ; Pancu (1958 - 27), Cozarec (1951 - 33), Bra- 
tosin (1954 - 319, N. Lazâr (1956 - 23), Ștefănescu (1960 - 25), Sima- 
ciu (1953 — 21) — mijlocași ; Grigore (1964 — 26), Libiu (1956 — 27), 
Toporan (1950 - 29), Gâlâțeanu (1956 - 16), Cismaru (1957 - 14), 
Dobre (1953 - 7), Călin (1962 - 3), Crîngașu II (1960 - 3), Pană 
(1965 — 2) — înaintași. £ Golgeteri : Toporan 14 goluri, Grigore și 
Ștefănescu cîte 8, Simaciu și Cozarec cîte 7, Toma, Libiu și Cojocaru 
cîte 3, Cismaru și Bratosin cîte 2, Gâlățeanu și Pancu cîte unul.

cea de a treia sa promovare în 
Divizia „A", exact in anul a- 
niversării a trei decenii de la 
„transferul ploieștean". Promo
vare care înseamnă răsplata u- 
nor lăudabile eforturi, pe par
cursul unui permanent si pa
sionant duel cu o altă valoroa
să formație — si ea cu bogate 
tradiții In fotbalul nostru — 
Rapid București.

Interesant de arătat este că, 
din cele 38 de etape (in seria 
a Ii-a au fost cu Luceafărul, 
19 echipe). Petrolul a ocupat 
de 29 de orj locul I, de 5 ori 
locul II gl de 4 ori locul III. 
din bilanțul general al compor
tării sale reținînd si cîteva da
te deosebit de semnificative : 
cele mai multe victorii (22), 
cele mai puține Infringed (4), 
cea mai bună defensivă (22 de 
goluri — 8,65 de meci), toate 
acestea considerate pe ansam
blul celor trei serii divizionare 
„B“. Concluzia : o formație e- 
chilibrată. un mecanism tactic 
bine închegat. în cadrul căruia 
un plus l-a dat apărarea, din 
rindurile acesteia retnarcîn- 
du-se. în mod deosebit. Butu- 
fei — exemplu de dăruire — 
Haralambie, Stanciu si Brato- 
sin. Adăugind, tot aici, și fap

tul că Petrolul a avut în Ra
pid — aceasta cu 50 de puncte 
realizate — un contracandidat 
la promovare (cel puțin prin 
ceea ce ne oferă statistica) 
peste valoarea cistigătoarelor 
seriei I și a IÎI-a, Politeh
nica Iași și respectiv. F.C. Bi
hor. ambele cu cite 48 de punc
te. rezultă că victoria finală a 
echipei ploiestene este pe de
plin meritată. Ea este rodul 
bunei pregătiri pe toate planu
rile. al disciplinei de ioc. al 
seriozității, dorinței de afir
mare si atașamentului tuturor 
componentilor lotului fată de 
culorile clubului. Pentru că. nu 
trebuie trecut cu vederea fap
tul că, exceptîndu-1 pe Topo- 

ran (originar din Dragalina — 
Ialomița, dar si el de 7 ani la 
Petrolul), toți jucătorii echipei 
sint prahoveni. Si incă un a- 
mănunt deloc lipsit de impor
tanță : Petrolul a avut, perma
nent aproape, in teren iuniorul 
(de regulă, pe Grigore) ca titu
lar. Aceasta în timp ce în ma
rea lor majoritate celelalte e- 
chioe au folosit cu precădere 
„tactica" înlocuirii juniorului 
ne parcursul meciului, cu un 
senior.

Cîteva cuvinte se cuvin spu
se. de bună seamă, si despre 
antrenorii echipei pe care, de
liberat. i-am lăsat la urmă : 
maestrul emerit al sportului 
Mircea Dridea, component al 
„Petrolului de aur", ca și se
cundul său mai vîrstnic. Adal
bert Marosi. Un cuplu compe
tent, serios si harnic. Alături 
de ei. prezenta unui alt vechi 
petrolist, dr. Vasile Cristea, a 
Însemnat un important atu în 
menținerea echipei pe drumul 
care, a dus-o, In final, la reuși
tă. Un drum cu multe obstacole, 
presărat cu mari emoții pînă 
în ultimele minute ale între
cerii. Sigur că acum cind totul 
s-a terminat cu bine, lucrurile 
par simple, ca si cum nici nu

s-ar fi putut întimpla altfel. 
Obligați — de fapte, de rea
litate — să dăm.......Cezarului
ce-i al Cezarului", nu putem 
trece peste meritele care revin 
celor doi antrenori. Ale lui 
Mircea Dridea în special, cel 
care, de la apariția sa în fot
bal. a adunat trei decenii Ia 
Petrolul — exact vîrsta clubu
lui — pe care l-a slujit cu fi
delitate si fără întrerupere (caz 
de rară excepție) : ca jucător, 
apărînd. în repetate rînduri. cu 
cinste si culorile echipei națio
nale ; ca președinte de club, 
atunci cînd i s-a cerut să în
deplinească o astfel de sarci
nă ; ca antrenor, acum, el re- 
aducînd. după patru ani. Pe
trolul printre cele mai bune 18 
formații ale tării. Greu de în
țeles. in aceste condiții, recen
ta despărțire a lui Mircea Dri
dea de echipa pe care a pro
movat-o în prima divizie. de 
echipa Petrolul ocupîndu-se a- 
cum antrenorul Viorel Mate- 
ianu.

Mihai IONESCU

DIN ACTIVITATEA 
„CAVALERILOR FLUIERULUI*
• INSTRUCTAJUL ARBITRI

LOR DIN LOTUL DIVIZIONAR 
„A“. In perioada 29 iulie — 1
aiugust, la București, va avea loc 
instructajul cavalerilor fluierului 
din lotul divizionar „A*. Rea
mintim că astăzi și mîine are 
loc, in Capitală, concursul pen
tru promovare in loturile „A“ și 
„B*.
• BULETINUL TEHNIC „AR

BITRUL*. A apărut un nou nu
măr (2/1982) al acestei intere
sante publicații de speciali/tate. 
Apărut sub îngrijirea lui George 
N. Gherghe (responsabilul cole
giului de redacție) și a lui An
ton Ioniță (secretar), noua nu
măr al buletinului tehnic „Arbi
trul* se dovedește, ca de fiecare 
dată, bogat în conținut și foarte 
interesant, atît pentru cavalerii 
fluierului cit și pentru jucători, 
antrenori și spectatori.

Din sumarul acestui ultim nu
măr remarcăm articolele „Ofsai
dul ; factorii care condiționează 
sancționarea jucătorilor aflați „a- 
fară din joc*, de Constantin 
Dinulescu ; „Observatorul și ra
portul de observare*, de llie 
Puia ; „Aspecte din Regulamentul 
de organizare a activității fotba
listice*, de Vladimir Grosu ; „Ex
cepțiile prevăzute de regulament 
referitoare la marcarea golului*, 
de Florin Popescu. De asemenea, 
in acest număr al buletinului 
tehnic, se face și o prezentare 
a consfătuirii arbitrilor interna
ționali din țărifle socria.Iifite, care 
a avut loc la Varșovia, între 
U—15 mai, anul acesta, unde a 
participat șl Frandsc Coloși, pre
ședintele Colegiului central al ar
bitrilor din țara noastră.

AGENDĂ 
ATLETICA

1 • Între rezultatele ultimului 
concurs din Capitală se cer a 
fi remarcate două : cel de 70,14 
m obținut de dinamovistul Al
bert Meheș (antrenor Ion Iaru) 
la ciocan și 1:48,64 la 800 m al 
Stellstului Petre Drăgoescu 
(antrenor Nicolae Păiș). Anul 
trecut ei aveau: 66,94 m și, 
respectiv, 1:51,11.

• Astăzi și mîine la Bacău 
are loc concursul republican 
al juniorilor de cat. a III-a, 
speranțele atletismului nostru.

• Titlurile de campioni na
ționali la probe combinate pen
tru juniorii de cat. a II-a au 
fost câștigate de: decatlon : 
Cristian Nițu (Metalul Buc.) 
6113 p (pe locurile următoare: 
Aurel Nicolae — Petrolul PI. 
5970 p, Mihai Sorin Man — 
C.S.Ș. Turda 5643 P, Sorin 
Bașturea — Farul C-ța 5531 p 
Sorin Gorcea — Petrolul PI. 
5439 p, Nic. Mogoș — C.S.Ș. 
190 5412 p) ; pentatlon : Doina 
Mihoreanu (C.S.Ș. 7 Dinamo 
Buc.) 3577 p (urmată de : Car
men Oproiu — C.S.Ș.A. C-lung 
3509 p, Camelia Cornățeanu — 
C.S.ș.A. C-lung 3459 p, Danie
la Ene — C.S.Ș. Brăila 3325 ț>, 
Teodora Paloșanu — C.S.Ș.,
Bacău 3324 p, Manuela Mihal- 
ca — C.S.Ș.A. Cluj-Napoca 3301 
P-). La Întreceri au hiat par
te 37 fete țî 13 băieți care... 
au terminat concursul! • Fi- 
■alcle campionatelor seniorilor, 
din 31 iulie ți 1 august, vor 
avea loc pe stadionul „23 Au
gust". Le așteptăm eu maxi
mum de interes |

PARTICIPARE NUMEROASĂ A CĂEĂREJIEOR JUNIORI
EA ETAPA A ll-a

La Sibiu s-au desfășurat în
trecerile etapei a II-a a cam
pionatului republican de că
lărie pentru juniori și fete, în 
program fiind incluse probe 
de obstacole și dresaj. S-au 
remarcat, cu această ocazie, o 
serie de tineri talentați, care 
pot asigura in viitor elemente 
pentru sportul de performanță.

Iată rezultatele Înregistrate :
OBSTACOLE: juniori 16 ani 

(51 ooncurenți, 7 In baraj) — 
1. Răzvan Toncu (Dinamo) eu 
Bella Dona 0 n (34 s). 2. Ni
colae Diaconescu (C.S.M. Si
biu) cu Balans 0 p (38,2 s), 3. 
Steiian Mocanu (Centrul de
călărie Lugoj) cu Jaguar 3 p ; 
juniori 18 ani (39 ooncurenți, 
3 în baraj) — 1. Marian Feraru 
(Petrolul Ploiești) cu Vest 4 p 
(33,5 s). 1 Florin Cherățodu 
(C.S.M, Sibiu) eu Brutus 4 p 
(38,5 s). 3. Li viu Balaciu (Di
namo) cu Vals 4 p (40,1 s) ; 
echipe : 1. Petrolul Plodești 
(Gh. Mihalache cu Gologan, P. 
Constantinescu cu Vest, M. Fe 
raru cu Solario) 0 p. 1 A.S.A. 
Cluj-Napoca 1/2 p, 3. Olimpia 
București 7 p.

DRESAJ : 1. Alina Savu 
(Steaua) eu Mediu 521 p, 2. 
Ruxandra Pândele (C.C. Lugoj) 
eu înzestrat 611 p, 3. Ionel 
Bucur (CJS.M. Sibiu) cu Ha
zard 508 P.

FETE (obstacole) : 1. Ioana 
David (Otknpla) cu Port-Said 
6 p. 1 Ioana DavM cu Gruia 
I P. 3. Silvana Todea (Olim
pia) eu Farmec 4 p.

la afara campionatului s-au 
deaf&eurat gi Întrecerile pen

A CAMPIONATULUI
tru „Cupa juniorilor începă
tori", la dresaj și obstacole, pe 
primul loc situîndu-se M. Ola- 
riu (Dinamo) cu Gondolier 
0 p (82,0). urmat de Geta Teo- 
dorescu (Dinamo) cu Vals. C. 
Badea (Olimpia) cu Scrum, C. 
Catană (Steaua) cu Nehoiu. cu 
același număr de puncte, dar 
cu un timp mai slab.

ILIE IONESCU-coresp.

CARAVANA CICLISMULUI NOSTRU IȘI CONTINUĂ - FĂRĂ RĂGAZ - DRUMUL
(Urmare din pag. 1)

ceri, 15 august, la Cluj-Napoca 
se dă startul într-una din com
petițiile de vîrf ale sezonului: 
întrecerea internațională dota
tă cu „Cupa Voința". Organiza
tă Intre 15 și 19 august pe șo
selele din împrejurimile orașu
lui de pe Someș, întrecerea va 
reuni la start nu numai pe 
cei mai buni rutieri din țara 
noastră, ci ți o seamă de reale 
valori de peste hotare.

Pe malul Dunării, la Brăila, 
se dispută la 26 ți 27 august 
cea de a 7-a etapă a „Cupei 
orașelor", pentru ca în urmă
toarele două glie, 28 și 29 au
gust, să se desfășoare o altă 
Întrecere de tradiție a ciclis
mului nostru, „Cupa Brăilei". 
Caravana ciclistă se va muta, 
apoi, la munte pentru a săr
bători „Cupa CIBO", competi
ție care adună în întrecere ci
cliști de toate vîrstele ți 
da toata categoriile» con-

CONCURSUL REPUBLICAN DE CICLISM PENTRU JUNIORI
IAȘI, 23 (prin telefon). Vineri 

s-a dat startul din municiplui 
lași ta prima probă — contra
timp pe echipe, a concursului 
republican de ciclism rezervat 
ceior mai tineri cicliști din În
treaga tară. După o frumoasă 
festivitate de deschidere- care a 
avut loc ta fața Palatului Cul
turii din bătrtaul oraș moldo
vean, întreaga caravană s-a de
plasat la km 6 pe șoseaua Iași— 
Vaslui, de unde 16 formații a 
câte 4 alergători au intrat ta 
competiție, cu starturi din 3 în 
3 minute, pentru a acoperi cel 
M km al probei. Victoria finală 
ta această dificilă dispută a re
venit formației C.S. Brăila (S. 
Cotigă, F. Albu, L. Grigorescu,

stituindu-se într-un festi
val de mare frumusețe al 
sportului nostru cu pedale. În
trecerile sînt programate Intre 
10 ți 14 septembrie. Cu aceas
ta ajungem la punctul de vtrf 
al sezonului : „Turul Bulga
riei". Pregătită de antrenorul 
emerit Nicolae Voicu, echipa 
noastră 11 va avea în frunte 
pe Mircea Romașcanu („Doresc 
să realizez în această presti
gioasă competiție performanțe 
chiar mai bune decit in „Cursa 
Păcii", pentru a încheia cu 
brio un sezon in care m-am , 
simțit la apogeul forțelor") și 
ca „locotenent" pe tînărul și 
talentatul Costică Paraschiv, 
astfel că există toate premise
le pentru o comportare care 
să le aducă alergătorilor și an
trenorului noi succese. Dealt
fel, este pentru prima oară 
cînd selecționata noastră atacă 
în plenitudinea forțelor această 
competiție ți încearcă »ă se 
impună printre formații de 
elită.

M. Cosiac) aranometaați ta 
Uh00:09, ceea ce reprezintă o me
die orară de 40 km. In conti
nuare s-au clasat 2. Torpedo 
Zămnești la 10 s, 3. C.S. Mureșul 
Tg. Mureș la 14 s, 4. C.S.Ș. 1 
București la 2« s, 5. Stirom la 
1:19 s, 6. C.S.Ș. 2 București la 
155 s, 7. Voința Ploiești la 3:03 
s, 8. C.S.M. Cluj-Napoca la 3:16 
s. 9. C.S.Ș . Timișoara la 3:25 s, 
10. Olimpia București la 5:14.

Duminică, tinerii cicliști vor 
lua startul in cea de-a doua pro
bă a competiției, cursa de se- 
mifond. întrecerile se vor des
fășura pe un circuit pe bulevar
dul Ștefan cel Mare dta pHin 
centrul orașului.

M. BARBULESCU

Ultimele două întreceri ale 
sezonului sint rezervate junio
rilor. (S-ar putea, în cazul în 
care federația de ciclism din 
Grecia va organiza cursa pe 
etape anunțată cu prilejul Bal
caniadei, ca și seniorii să-și 
amîne „ultimul sprint" al se
zonului). La 21 și 22 septem
brie, la Constanța este pro
gramată etapa a 8-a a „Cupei 
orașelor", iar între 23 și 26 
septembrie tot pe șoselele de 
pe Litoral, se va disputa o 
nouă ediție a „Criteriului ju
niorilor". Și aceste întreceri 
pot să releve forța „noului 
val". Sîntem interesați îndeo
sebi de compotarea lui Zsolt 
Lorincz, de la Torpedo Zăr- 
nești, pe care-1 socotim unul 
dintre marile talente ale spor
tului cu pedale de la noi, un 
viitor mare performer. La 15 
ani, el ne-a dovedit cu prilejul 
Campionatului Balcanic calități 
de excepție, pe care antreno
rul și federația au datoria să 
le cultive cu grijă.



ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
Marina Pogorevici conduce
La disputarea partidelor în

trerupte din turneul interzo
nal feminin de la Bad Kissiil- 
gen, reprezentanta României, 
marea maestră internațională 
Marina Pogorevici, a învins-o 
pe marea maestră Maria Ivan- 
ka (Ungaria), trecînd astfel 
singură în fruntea clasamen
tului. cu 7 puncte din 9 posi
bile. O urmează : Lemaciko,
Semenova și Hund 6'/j p, etc,

★
Surpriză in interzonalul 

masculin de la Las Palmas. 
Liderul. V. Tukmakov, pierde 
în runda a 8-a la J. Pinter, 
fiind astfel egalat în fruntea 
clasamentului de excampionul 
mondial V. Smîslov, care l-a 
învins pe J. Mestel, cei doi a- 
vind acum cîte 5'1, puncte. Z. 
Ribli are 5 P. iar locurile 4—5 
sînt ocupate de Mihai Șubă 
(remiză cu Bouaziz) și B. Lar
sen. ambii cu i'l,.

Turneele din Polonia
Turneul feminin de la Nalen- 

chowe (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria maestrelor poloneze Bo- 
jena Sikora și Malgorjata Wiese 
cu cîte 8 p, urmate de Eugenia 
Ghindă (România), Halina Ma- 
ziarska (Polonia) cu cîte 7,5 p, 
Irena Kasprczik -(Polonia) — 7 p, 
Ștefka Savova (Bulgaria) — 6,5 p 
etc. Au participat 12 șahiste. In 
ultima rundă. Eugenia Ghindă a 
pierdut la Wiese, Sikora a învin
s-o pe Nagrodska, Savova a re- 
mizat cu D. Hadilkar.

. în turneul internațional 
masculin din aceeași loca
litate conduce polonezul 
Zbigniev Szimczak. cu 7 punc
te (din 10). Pe locul doi se 
află Constantin Ionescu, care 
a cîștigat la Niamdorj și are 
61A puncte.

„Memorialul Sadoveanu**
Șahiști din patru țări 

(Franța, Ungaria, U.R.S.S. și 
România) iau Parte la turneul 
principal din cadrul „Memo
rialului Mihail Sadoveanu", ale 
cărui întreceri se desfășoară 
la Casa Centrală a Tineretului 
și Studenților din Iași. După 
primele cinci runde, în frun
tea clasamentului se află fran
cezul Francois Goldenberg, cu 
4 puncte, urmat de Dumitru 
Anițoaie — 2'1, p și Adrian 
Negulescu — 3 p. In celelalte 
două turnee „open". în cadrul 
cărora s-au desfășurat 7 run
de. conduc Gelu Crăița — 6'1, 
p și. respectiv, G. Wellmann 
— 6'1, p. In total, la competi
ție participă 80 jucători, 
întreceri prin corespondență

Continuă întrecerile din 
cadrul celei de a IX-a Olim
piade de șah prin corespon
dență. Un frumos rezultat au 
obținut echipierii României, 
cucerind locul doi in prima 
grupă preliminară, ceea ce le 
asigură participarea la tur
neul final. Iată clasamentul 
(în paranteză, partidele încă 
neterminate, care nu mai pot 
influența primele trei locuri): 
1. Portugalia 50,5 p, 2. România 
50 p, 3. Suedia 49,5 p. 4. Un
garia 47 p (2). 5. Finlanda
45.5 p (3). 6. U.R.S.S. 42 p (6), 
7. Elveția 43,5 p, 8. Canada 35 
p. 9 Italia 29,5 p (1), 10. Bel
gia 25 p (1). 11. Irlanda 24,5 p 
(<.,. 12. Honduras 6 p (8), 13. 
Uruguay 2,5 p (6). In echipa 
română au evoluat E. Costea,
7.5 p, V. Demian 7,5 p. M. 
Pavlov (M. Florea) 9,5 p, E. 
Nacht 10,5 p. E. Mende 6 p, 
Gh. Telbis (C. Prohaska) 9 p.

NOII CAMPIONI Al LUMII LA NATAȚIE VOR FI DESEMNAȚI 
IN ORAȘUL ECUADORIAN GUAYAQUIL

între 29 iulie șl 7 august, la 
Guayaquil (Ecuador) sînt progra
mate întrecerile celei de a IV-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de natație : înot, polo, sărituri și 
înot sincronic. Alegerea Guaya- 
quil-ulul, făcută de F.I.N.A., în

am bele în California, au anunțat 
că nu au posibilități de organi
zare și federația de specialitate 
nordamericană a renunțat. In a- 
ceastă situație, Canada, Ecuado
rul și, din nou, Berlinul Occiden
tal au cerut dreptul de organiza-

spate este programată marți > 
august, Iar cea de la 200 m spate . august- turncui 

înscris 18 echipei 
4 grupe ellmlna- 
două clasate la 
avansează în cela

Vladimir Salnikov, unul din favoriți în proba de 800 m liber a 
„mondialelor" de la Guayaquil.
urmă cu doi ani, a surprins pe 
majoritatea specialiștilor, știut fi
ind faptul că natația ecuadorla- 
nă se află încă în stadiul de pio
nierat. Dealtfel, gazdele nu vor 
participa decît cu cițiva înotători 
și doi săritori de la trambulină...

Inițial, la Congresul desfășurat 
în 1976, în Berlinul Occidental, or
ganizarea competiției fusese în
credințată S.U.A. Dar, pe rînd, 
Santa Clara și apoi Concorde,

Campionatele mondiale de scrimă

ELIMINĂRI DIRECTE
ROMA, 23 (prin telefon). 

Proba de sabie De echipe din 
cadrul Campionatelor mondiale 
de scrimă pentru seniori a fost 
cîștigată de selecționata Unga
riei. victorioasă cu 9—5 asupra 
Italiei (Nebald și Bujdoso cîte 

■3 v.. Gedovary 2 v.. 
1 v, respectiv. Maffei 
Ila barba,, 
teono cite

Pentru _
Polonia 8—6 (Krovopuskov și 
Burțev cite 3 v,, Alsan și Kazokin 
cîte 1 v., respectiv Bierkowski 
și Kostrewa cîte 2 v.. Wodke 
și Jablonski cîte 1 v). Pe locul 
'5 s-a clasat Bulgaria (9—7 cu 
Franța: Marincewski ’ și Ivanov 
cîte 3 v. Ciomakov 2 v.. H. 
Etropolski 1 v., respectiv Lamour
3 v.. Granger-Veron 2 v., Le
clerc si Petit cite 1

Echipa României 
pe locul 7. întreeînc. 
S—2 (C. Marin si 
nescu cîte 3 v.. Chiculiță 2 v., 
Pop 1 v„ respectiv Mărcii 1 v. 
și J.M. Banos 1 v.).

In utiima probă a ..mondia
lelor" cea de spadă pe echipe, 
formația tării noastre a evo
luat mai intîi, în partidele 
din grupă (C). O primă vic
torie. cu 9—6, asupra spadasi
nilor luxemburghezi (Szabo 3 
v.. I. Popa. Bodoczi si Zidaru 
cîte 2 v.. respecbix Scharie 
Speltz 2 v. si Borrelbach 
apoi din nou victorie. în 
ciul cu Austria: 9—5 (I.
4 v.. Szabo 3 v.. Zidaru 
Bodoczi cite 1 v„ respectiv Ben- 
keser 2 v„ Lemacher, Stron- 
meyer și Eichinger cîte 1 v.). 
’ A urmat partida cu Franța

Nagyhazi
2 v.» Da-

Arcidia-Meglio și
1 v.).
locul 3, U.R.S.S.

v.).
s-a clasat 
Janada cu 
Pantelim-o-

3 v..
1 v.)
me- 

Popă 
și

WOLVERHAMPTON WANDERERS

IN STARE DE FALIMENT I ?
(Agerpres). — 
Wanderers unul

în cane cursul întrecerii n-a 
mâi fost avantajos pentru spor
tivii noștri. Ei s-au lăsat do
minați Si au pierdut, pînă la 
urmă, cu 9—4. Cel mai frumos 
asalt a fost cel dintre Riboud 
Si Bodoczi în care spadasinul 
nostru a condus cu 3—2 și 
cedat in extremis (4—5). 
punctat: Szabo. L Popa, 
și Bodoczi, toti cu cîite 
torie. respectiv Riboud 
Lenglet 3 v.. Boisse Si 
cîte 1 v.

La ora transmisiei, echipa de 
spadă a României evolua în e-

a 
Au 

Zidaru 
o vic- 
4 v.,
Salesse

liminărl directe, avînd drept 
adversă formația Cehoslovaci
ei. Ea a condus în primele 
două manse (3—1, 5—3) și păs
tra un minim avantai. 5—4.

S-au calificat direct în sfer
turi de finală Ungaria. Polonia. 
U.R.S.S. și Franța, care se vor 
desfășura simbătă în ultima zi 
a competiției. In cazul unei 
victorii asupra spadasinilor ce
hoslovaci, reprezentanții tării 
noastre se vor menține în dis
puta pentru o eventuală me
dalie ..

re. Iar clnd F.I.N.A. a decis ale
gerea orașului Guayaquil, pre
ședintele său, iugoslavul Ante 
Lambaș a motivat : „Obiectivul 
nostru este dezvoltarea natațlel 
tn toate colțurile lumii șl pentru 
ecuadorleni acesta este un prilej 
minunat de a face un prim pas“.

Pînă la această oră și-au anun
țat participarea 97« de sportivi 
din 54 de țări, mai mulțl declt au 
fost la primele ediții (Belgrad 
1973 și Caii 1975), dar mai puțini 
declt cei prezenți în 1978, în Ber
linul Occidental. Printre aceștia 
se află și inotătoarea româncă 
Carmen Bunaciu, care va concu
ra în probele de 100 m șl 200 m 
spate, 100 m fluture. C. Bunaciu 
a urcat pe bloc-starturl șl la e- 
dlția precedentă, clasîndu-se pe 
locul IV la 200 m spate și pe le
cui VI la 100 m spate. Ea are 
șanse să fie prezentă șl în acest 
an la cele două finale.

Cele 29 de probe, ale concursu
lui de înot au fost repartizate în 
șase zile. Finala cursei de 100 m

— simbătă 7
de polo s-au 
repartizate în 
tarii. Primele 
fiecare grupă_________ _ _____.
două grupe semifinale, iar prime
le două clasate, în această fază» 
vor juca turneul final pentru 
locurile 1—4.

Ca șl la edițiile precedente, ma
rii favoriți ai întrecerilor de înot 
se anunță sportivii din R. D. Ger
mană și S.U.A. Anul acesta în
să se așteaptă un asalt viguros, 
în disputa pentru medalii, și din 
partea înotătorilor sovietici. în 
turneul de polo (pînă acum au 
cîștigat Ungaria, U.R.S.S, și Ita
lia) principalele candidate la ti
tlul suprem rămîn selecționatele 
S.U.A. șl U.R.S.S. Pentru cea de 
a treia treaptă a podiumului e- 
xistă mai multe candidaturi : o- 
landa, Ungaria, Spania. Italia, 
R. F. Germania (actuala campi
oană a Europei) și Cuba. Sporti
vii din R. P. Chineză, alături de 
cei din S.U.A., U.R.S.S. și R. D. 
Germană au primele șanse la să
rituri.

Trecînd sumar în revistă între
cerile precedente ale înotătorilor
— principalul punct de atracție
— vom constata că titlurile celor
14 probe au revenit pînă în pre
zent doar sportivelor din R. “ 
Germană, S.U.A., U.R.S.S., Aus
tralia și Italia. La băieți, aria de 
răs pin dire a campionilor a fost 
puțin mai largă : S.U.A., Ungaria, 
Suedia, Canada, U.R.S.S. " ~
Germană, R. F. Germania, 
Britanie și Australia.

Recordmanii absoluți al 
sînt Jim Montogomery — 
dalii de aur la ediția din 
Kornelia Ender — 8 medalii de 
aur, doar la două ediții (1973 șl 
1975), săritorul american l*%'l 
Boggs, învingător de trei ori c 
secutiv în proba de la trambuli
nă șl echipa feminină a S.U.A., 
de fiecare dată cîștigătoare a con
cursului de înot sincronic. Șl 
încă un amănunt : în probele de 
200 m liber (f + b), 100 m liber 
(b) și 200 m fluture (b) au cîști
gat cu regularitate sportivii din 

ce cursa de 100 m 
a fost dominată 

sprinterele R. D.

S.U.A., în timp 
liber a fetelor 
permanent de 
Germane.

D.

R. D.
Marea

C.M.
5 me-

1973,

Adrian VASHIU

CELE MAI BUNE SĂRITOARE.
CELE MAI BUNE SĂRITURI ÎN LUNGIME

Paul SLAVESCU

DaschctDaiista lataumja Pollard (s. u. A.)

NE-A IMPRESIONAT DRAGOSTEA ROMÂNILOR PENTRU SPORT1*
In echipa de baschet feminin a S.U.A. — campioană mondială — 

am revăzut-o, la întrecerile dotate cu „Cupa Mării Negre", pe ju- 
cătoarea de culoare Lațaunya Pollard exact la un an de la disputele 
„Universiadei" de la București, cînd sportiva respectivă a fost com
ponentă a echipei studențești americane. Baschetbalistă de excepție, 
cu calități fizice deosebite și cu o tehnică Inimitabilă, care au făcut 
din ea o jucătoare excelentă, Lațaunya a lăsat la Constanța, la fel 
ca și la București, o impresie deosebită în rîndul specialiștilor, pre—ca și la București, o impresie deosebită în 
cum șl al publicului.

Lațaunya Pollard ne-a împărtășit recent
* ... . doU£ vizite

ța, unde 
la mine acasă la... Long Beach, in 
California, pe malul oceanului, 
doar că acum sînt la... Marea 
Neagră. Publicul constănțean 
ne-a primit și aplaudat cu multă 
căldură, iar noi nu am putut să-4 
mulțumim decît prin jocuri spec
taculoase și atractive. Și cred că 
am reușit. Nutresc speranța că 
aceasta nu a fost ultima mea vi
zită in frumoasa dv. țară și... aș
teptăm 1 --------- -
XXII-a 
pre* !

I-am 
reușită 
Lațaunya Pollard, de lâ University 
of California...

nostru,
„Clnd 

tră va I 
Europa 
trecerile

Publicăm mai jos lista celor mai bune 20 de performanțe mondiale 
din toate timpurile la săritura în lungime, listă începută cu recordul 
mondial al probei, deținut de Wilma Bardauskiene, și încheiată la 
6,90 m. 12 săritoare au obținut rezultate peste această ultimă cifră : 
5 din R. D. Germană, 3 din U.R.S.S., două din România, cîte una 
din S.U.A. și Polonia. în acest sezon doar Vali Ionescu și Anisoara 

sărit peste 7 metri. Duelul lor de simbătă viitoare La 
poate oferi mai interesant proba.

LONDRA, 23 
Wolverhampton 
dintre cele mai vechi cluburi de 
fotbal din Anglia, care a retro
gradat anul ..eesta în divizia „B", 
trece nrintr-o gravă criză finan
ciară, deficitul său eifrindu-se la 
circa 4 milioane de dolari. Liga 
profesionistă a dat un ultim ter
men (30 iulie) pentru ca Wol
verhampton să-și plătească dato
riile. în caz contrar echipa ur- 
mînd a fi declarată falită și în
locuită în divizia „B‘‘ cu forma
ția Lincoln City. Wolverhampton 
a cucerit ultima oară titlul de 
campioană a Angliei 
1959, în vremea cînd 
meci al său asistau 
spectatori. în ultimul ___ ____ _
d.a spectatorilor a fost de 11 000.

impresiile culese în cele 
am aflat că echipa noas- 
intreprinde im turneu tn 
fi va fi prezentă la in- 

j „Cupei Mării Negre", 
împreună cu Trudy Lacey, Denise 
Curry și Mary Ostrowski, cu care 
fusesem și tn echipa pentru „Uni
versiadă", ne-am bucurat extrem 
de mult și le-am explicat motive
le celorlalte colege, 
rînd, pentru că 
ne-am simțit foarte 
fost înconjurate de 
ror, apoi, pentru . _ ________
este o țară frumoasă și extrem 
de ospitalieri, iar dragostea pen
tru sport a romanilor mi-a lăsat 
o impresie deosebită. Și, astfel 
după turneele din Ungaria fi 
Bulgaria, lată-ne aid, ta Constan-

pentru cititorii ziarului 
făcute în România.
trebuie să spun, mă cred

campionatele naționale este tot ce 
la această oră, în lume !

7,09 m Wilma Bardauskiene (U.R.S.S.) 1978
7,07 m Bardauskiene 1978
7,06 m Tatiana Kolpakova (U.R.S.S.) 1980
7,05 m VALI IONESCU (ROMANIA) im
7,04 m Brigitte Wujak (R.D.G.) 1980
7,01 m Tatiana Skaciko (U.R.S.S.) 1980
7,00 m Skaciko I960
7,00 m ANIȘOARA CUȘMIR (ROMANIA) 1982
6,99 m Jody Anderson (S.U.A.) 1980
6,99 m Siegrun Siegl (R.D.G.) 1976
6,97 m IONESCU 1982
6,96 m Anderson 1981
6,95 m Ana Wlodarczyk (Polonia) 1980
6,92 m Angela Voigt (R.D.G.) 1976
6,92 m Skaciko 1980
6,92 m IONESCU 1982
6,91 m Wujak 1980
6,91 m CUȘMIR 1982
6,91 m Heike Daute (R.D.G.) 1981
6.90 m Wujak 1979
6,90 m Wlodarczyk 1980
6,90 m Ramona Neubert (R.D.G.) 1981

Turul Franței

în anul 
la fiecare 

50 000 de 
sezon m&-

In primul 
la București 
bine și am 
atenția tutu- 
că România

invitația pentru cea de a 
ediție a „Cupei Mării Ne-

urat succes în sport, și 
deplină în viață studentei

Paul IOVAN

HINAULT, CEL
PARIS. 23. — Asul ciclismului 

francez, Bernard Hinault, a mai 
făcut un pas important spre vic
toria finală în acest al 69-lea 
Tur al Franței, cîștigînd specta
culos etapa contracronometru 
individual disputată vineri la St. 
Priest pe distanța a 48 km. Hi
nault a luat un start prudent, 
ceea ce făcea ca la cronometra-

® TELEX 0 TELEX ® TELEX 0 TELEX © TELEX 0 TELEX © TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM 0 A fost al

cătuit pnoiectul de cailendair pe 
1983 pentru C.M. de formula I. 
în afara Măriilor premii tradițio
nale s-ar putea ca anul 
să fie organizate curse la 
York și Moscova !

BASCHET • „Trofeufl 
de Majorca" : U.R.S.S. — 
slavia 96—87. Dlmitrovgrad 
nl-ori) : Bulgaria — România 70— 
54, Iugoslavia — Franța 63—53, 
U.R.S.S. — R.F. Germania 61—56.

ciclism a C.M. de juniori, la 
Florența : brazilianul Mauro Ri-

viitor 
New

Palma 
Iugo- 

(ju-

being a cîștigat proba individua
lă de puncte — 90 de ture (30 
km) în 40:24,20 (media orară 

44,550 km) 14 p.
FOTBAL 0 Președintele Con

federației su'd-americane de fot
bal, Teofiilo Salinas a anunțat 
că se va opune unui, eventual, 
transfer al C.M. din 1986 
Columbia în S.U.A.

tenis 0 Kitzbuehl : sferturi 
de finală : Virginia Ruzid — 
Anniki Kanelopoulos 6—1, 3—6, 
6—2. Huber — Hanika 6—3, ab., 
Plchova — Pazderova 7—6, 6—3,

din

MAI RAPID !
timp intermediar (17
nu mai puțin de 28

6—3;
6—2,
6— 3.
7— 6

Skronska — Pimterova 6—3, 
optimi : Vilas —Franulovici 
6—2, Hocevar — Saviano 
6—1, Carter — Ostoja 6—0, 
• Spania (4—1 cu Iugoslavia) și
Australia (3—2 cu Cehoslovacia) 
s-au calificat în finala Cupei 
Galea 0 In ultimele două meciuri 
ale sferturilor de finală ale tur
neului internațional de la Hilver- 
sum (Olanda) : Teacher — Maes o 
6—4, 6—2 : Taroczy — Năstase
6—2, 6—4. în semifinale. Taroczy 
— Teacher și Mottram — Sund- 
stroem.

rea primului 
km) să aibă 
sec. handicap față de olandezul 
Gerrie Knetemann, foarte insis
tent pe acest parcurs. în conti
nuare, însă, liderul și-a regăsit 
ritmul necesar, apropiindu-se, la 
30 km, de adversarul său la nu
mai 9 sec. Acest pasionant ,,meci“ 
Hinault — Knetemann avea să fie 
tranșat doar pe ultimii kilometri, 
cînd francezul marca totuși cel 
mai bun timp al acestei a 19-a 
etape, trecînd înaintea tuturor și 
consolidîndu-și astfel poziția frun
tașă în clasamentul general. Așa
dar. cei mai buni la contracrono- 
metru : 1 B. H’nault — 48 kn în 
ih 04:29 (medie orară 44,653 km),
2. G. Knetemann la 9 sec. 3 P. 
P usson la 19 sec. 4. D. Willems 
la 34 sec. 5. R. Clere La 47 sec. 6.
3. Zoetemelk la 54 sec, 7, J. van 
der Velde la 1:13, 8. S. Kelly la 
1:39. Purtătorul tricoului galben 
are acum 6:21 avans față de cel 
de al doilea clasat. Joop Zoele- 
melk. Al treilea este Johan van 
der Velde, la 9:19, iar al patru
lea Peter Winnen, la 9:2L
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