
In luna august, program bogat pentru tinerii handbaiiști

„TURNEUL PRIETENIA" Șl BALCANIADA, 
NOI PRILEJURI DE AFIRMARE 

A ECHIPELOR NOASTRE
După o scurtă perioadă de 

vacantă, handbalul își reia ac
tivitatea. în prim-plan aflin- 
du-se. în luna august, echipele 
reprezentative de tineret, de 
juniori și junioare. Se deta
șează, dintre competițiile care 
rețin atenția — atît prin nu
mărul țărilor participante, cît 
si nrin valoarea lor — tradi
ționalul „Turneul Prietenia”, 
atît la băieți, cît și la fete. 
Echipele României se pregă
tesc intens în vederea acestui 
eveniment.

în concursul internațional a- 
mintit, primii vor evolua bă
ieții, anul acesta „Turn<xd 
Prietenia" urmînd a fi găzduit 
de localitatea bulgară Loveci, 
între 9 și 16 august. Antrenorii 
Valentin Samungi și Florin 
Voiculescu, precum și elevii 
lor. . speră într-o evoluție bună 
(anul trecut echipa a obținui 
locul II, după Cehoslovacia, și 
înaintea formațiilor Uniunii 
Sovietice și R. D." Germane).

Turneul similar al fetelor 
este programat la București, 
în perioada 20—26 august. Iu
bitorii handbalului vor vedea, 
cu siguranță, dispute atractive. 
„Turneul Prietenia” oferind 
totdeauna meciuri de calitate 
și de ridicat nivel tehnic. Ar 
fi posibil să se joace în sala

Floreasca. dar. din ce se știe 
pînă acum, gazdă este sala 
Ciulești. Prima reprezentativă 
a țării noastre (antrenori 
Gheorghe Bădeanu și Mircea 
Anton), care anul trecut, la 
Pripiat. lingă Kiev, a obținut 
locul III, este hotărîtă ca în 
fața propriilor spectatori și 
susținători să evolueze ia un 
nivel cit mai ridicat. Formația 
secundă pentru „Turneul Prie
tenia" este pregătită de Irina 
Climovschi și Ernest Mihay- 
falvt

în sfîrșit, tot în luna au
gust. vor avea loc Campiona
tele balcanice de handbal pen
tru echipele de tineret (băieți 
și fete), ajunse la ediția a IV-a. 
La Blagoevgrad (Bulgaria), în
tre 6 și 8 august, este progra
mată competiția feminină fâ
nul trecut, la Kumanovo, în 
Iugoslavia, echipa țării noas
tre s-a clasat pe locul II, du
pă echipa țării gazdă), antre
nor fiind profesorul loan Bota. 
Echipa masculină de tineret, 
care are de apărat locul I, cîș- 
tigat anul trecut în ediția de 
la Atena (2. Bulgaria, 3. Tur
cia, 4. Grecia), va evolua de 
astă-dată la Ankara. între
cerea urmînd să aibă loc în
tre 10 și 16 august. Antre
norul echipei României este 
Cezar Njoa.
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ESTE SPORTUL DE MASĂ „LA EL ACASĂ" 
ÎN ATELIERELE Șl SECȚIILE DIN ÎNTREPRINDERI?

Publicăm, astăzi, un grupaj de constatări din 
raidul întreprins în asociații sportive din mari 
întreprinderi, pe tema activității sportive de masă 
în unitățile de bază ale acestora — atelierele și 
secțiile. Necesitatea introducerii și intensificării 
acestei activități în ateliere și secții și legarea 
ei de producție, printr-o paletă cit mai largă șl 
mai atractivă, pe placul oamenilor muncii, al 
tineretului, de forme și mijloace — gimnastică 
la locul de muncă, drumeții și excursii în zilele 
libere, organizarea unor întreceri la sporturi in
dividuale și colective — a fost înscrisă în do

cumentele ultimei Conferințe pe țară a mișcării 
sportive.

Fără a anticipa asupra conținutului acestui 
raid, pe care îl vrem subiect de reflecție pentru 
organele sportive locale și factorii cu atribuții, 
trebuie să afirmăm, din capul locului, că rit
mul in care se acționează în acest sens este 
NEMULȚUMITOR, că manifestări de formalism, 
de rutină și automulțumire fac ca numărul oa
menilor muncii angrenați în activitatea sportivă 
de masă să fie mult sub posibilități I La nivelul 
secției și atelierului, membrii consiliului aso
ciației sportive, responsabilul cu sportul din 
grupa sindicală și din organizația U.T.C. nu-și în
deplinesc încă rolul ce le revine în colectivele 
în mijlocul cărora activează și care i-au alea.

PRINCIPALUL NU ESTE STATISTICA, Ci SĂNĂTATEA, VIGOAREA OAMENILOR
La „Semănătoarea", între

prindere aflată (dar cînd nu 
e?!) în plnă... actualitate, cu

La ediția a XII-a a Dinamoviadei de juniori

JOCUL COMPLET A ASIGURAT SUCCESUL 
REPREZENTANTEI NOASTRE

A XII-a ediție a tradiționalei 
competiții internaționale „Di- 
namoviada” rezervată juniorilor 
s-a încheiat, după cum se știe 
cu un splendid succes al echi
pei noastre. Este o performan
tă în premieră (în palmaresul 
formației Dinamo figurînd oină 
la această ediție doar un loc 
4). înregistrată în compania 
unor echipe care în edițiile 
precedente își disputau, de re
gulă. pozițiile de ne podium, 
fiind reprezentantele unor scoli 
cu tradiție in creșterea si pro
movarea de jucători de valoa
re. Ne referim la formațiile 
Gwardi» (Polonia). Dinamo 
(U.R.S.S.). Dynamo (R.D.G.), 
care s-au străduit si de astă- 
dată să se mențină pe locurile 
fruntașe ale întrecerii. Cuceri- 
I a primului loc este rodul 
unei pregătiri competente, des
fășurată de antrenorul Lică 
Nunweiller în cadrul centrului 
din Sos. Stefan cel Mare, unde 
sint condiții optime pentru in
struirea copiilor dornici de a-sl 
însusi din tainele sportului cu 
balonul rotund. Pe lingă felici
tările adresate antrenorului 14- 
eă Nunweiller si elevilor săi 
pentru succesul realizat, ace
leași aprecieri le merită cu 
prisosință 31 clubul Dinamo 
pentru preocupările sale cons
tante si sprijinul concret acor
dat si acestui eșalon de jucă-

Juniorii noștri la citeva minute după victoria cu 2—0 din „fi
nala mare*, disputată duminică pe stadionul Dinamo 

Foto : Ion MIHĂICA
tori. Si spre .meritul lor, ei, 
jucătorii, n-au rămas mai pre
jos, adăugind la performantele 
recente ale clubului, cîstigarea 
campionatului și a „Cupei Ro
mâniei", încă un succes nota
bil — primul loc la Dinamo- 
viadă.

Pompiliu VINTILA 
Adrian VASILESCU

(Continuare tn pag 2-3)

la „Marele premiu al orașului solia"

UN LOC (3) ONORABIL PENTRU SELECȚIONATA 
MASCULINĂ DE BASCHET A BUCUREȘTIULUI
Pentru a doua oară în isto

ria prestigioasei competiții in
ternaționale de baschet mascu
lin „Marele premiu al orașu
lui Sofia” (aflată la ediția a 
22-a), reprezentativa Bucu- 
reștiului a urcat pe podium, o- 
cupînd locul 3. Intr-o între
cere care a reunit echipe valo
roase. Același rezultat a fo«t 
obținut pentru prima dată cu 
prilejul ediției jubiliare (în 
anul 1980) și a fost repetat zi
lele trecute, cînd turneul a 
oferit următorul clasament fi
nal : grupa 1—1 : 1. Moscova 
6 p, 2. Varșovia 5 p. 3. Bucu
rești 4 p, 4. Sofia I 3 p ; gru
pa 5—1 : 5. Atena 4 p, 6. So
fia II 3 p. 7. Paris 2 p (echi
pa Parisului a susținut doar 
partidele din preliminarii). Re
zulți tele baschetbalîștilor ro
mâni : în preliminarii : 76—73

eu Atena. 87—75 cu Sofia II, 
80—84 cu Moscova ; în turneul 
final : 83—80 cu Sofia, 64—81 
cu Varșovia’. Am mai notat 
citeva clasamente individuale: 
aruncări libere : 1. Ermurache 
87,5% (40/35). 2, Opșitaru 86,5% 
(37—32) ; recuperări : 1. Opși
taru 30 rec. ; eoșgeteri : 1. Ev- 
timov (Bulgaria) 116 p, 2. Op
șitaru 115 p, ...4. Ermurache 
81 p.

Ținînd seama că din selec
ționata bucureșteană au lipsit 
unii dintre jucătorii socotiți a 
fi piloni ai lotului național 
(Costel Cernat, Ion Uglai, Pe
tre Brănișteanu), locul ocupat 
de formația condusă de antre
norul Haigazun Tursugian este

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

greu reușim să găsim tovarăși 
din consiliul asociației si să 
schimbăm cîteva cuvinte cu ei. 
Ne ajută președintele sindica
tului. Hie Virgil, avizat în pro
blemele sportului, ca activist 
sindical si ca... tinăr.

Cum merge activitatea spor
tivă de masă în ateliere, in 
secții? întrebăm, si cei din con- 
sliul asociației se întrec care 
să ne dea amănunte. Da. așa 
s-a sous la Conferința pe ta
ră „Daciada” să coboare in 
secții, în ateliere, care să de
vină ele însele mici asociații 
sportive, care să se autocon- 
ducă. Pentru că asociația cea 
mare, pe întreprindere, e ma
re... Subscriem, la afirmațiile 
președintelui asociației „Semă
nătoarea". Marin Mecu, fost 
portar de fotbal la Pitești in 
anii ’50—’60 $1 care, ca orice 
fotbalist, cînd să trecem la

concret. începe cu campionatul 
asociației, cu 18 echipe de sec
ții si ateliere— Bine, bine — 
zicem — dar o echipă e for
mată din 11 plus 8 sau 9 
si-ntr-un atelier sau secție 
sânt în medie 7—800 de munci
tori. Cum e cu „masa"? E bine 
— intervine contabilul asocia
ției. Petre Cosma, că echipa 
reprezentativă de fotbal a ate
lierului sau secției se faoa 
după consumarea propriului 
campionat. Si să adăugăm că 
vin la meciuri toți, să-și sus
țină favoritii. de de-abia încan 
în jurul terenului de la Plev- 
nei. Fotbal, foarte bine. dar 
altceva? Mai vin excursiile — 
spune la rindu-i Nedelcu Cio- 
ceanu — cel căruia Mecu îl tot 
zice doctorul. Doctorul e in- 
tr-un halat albastru, se vede 
clar că a intrat pe sub cîteva

Mircea COSTEA
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TINERII ÎNOTĂTORI BĂIMĂRENI AU CÎȘTIGAT 
..CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE44

La Baia Mare s-a desfășu
rat concursul de înot rezervat 
copiilor (8—11 ani), dotat cu 
„Cupa speranțelor olimpice", 
întrecerea a fost cîștigată de 
sportivii de la C.S.Ș.M. Baia 
Mare cu 725 p, urmați de cei 
de la C.S.Ș. Ploiești 721 p și 
C.S.Ș. Brăila 638 p. Printre

tinerii înotători remarcați se 
află Stela Bura, Cătălin Ha- 
jotă (de la C.S.Ș.M. Bfiia 
Mare). Adrian Mîndroiu, Ale
xandrina Croitoru (de la C.S.Ș. 
Brăila), Alexandru Moldoveana 
(de la C.S.Ș. Ploiești) și Car
men Georgescu (de la C.S.Ș. 
nr. 2 București).

Echipa de tineret a României, pe podium in „Cupa Prietenia"

VIITORII PERFORMERI Al MOTOCROSUEUI, LA TIMPUL PREZENT...
Ajunsă la a IV-a etapă, 

competiția internațională de 
motocros dotată cu „Cupa 
Prietenia" ne-a prilejuit citeva 
reflecții :

Trecînd printr-o perioadă de 
reconstrucție a echipelor na
ționale, cei doi antrenori ai 
lotului reprezentativ, maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
loniță și maestrul sportului 
Ștefan Chițu, au promovat, cu 
excepția primei garnituri a 
seniorilor, o serie de elemen
te talentate, care și-au făcut 
datoria. Prima echipă a Româ
niei la 125 cmc (pînă la 21 de 
ani) ă fost alcătuită din cam
pionul țării la tineret, stelistul 
Alexandru Ilieș Paul Schmidt, 
Florian Pop (ambii în vîrstă 
de numai 15 ani) și Laszlo To- 
moșvari. Cu toate că în prima 
manșă i s-a retezat, pur și 
simplu, țeava de eșapament de 
la motocicletă, liderul echipei 
de tineret, Alexandru Ilieș, a 
făcut dovada unor calități deo
sebite, reușind să se claseze în 
final pe locul 6. Ambițioși ne
voie mare, coechipierii săi mai 
tineri, Paul Schmidt și Florian 
Pop (nevoit să oprească pentru 
a remedia o defecțiune meca
nică), au ținut pasul cu valo
roșii lor adversari (locurile 13 
și, respectiv 17 din 32 de con- 
curenți), urcînd — nesperat — 
echipa de tineret a României 
pe podium : 1. U.R.S.S. 15 p, 2.

Cu toată viteza spre o nouă pantă. Secvență din manșa a 
doua a tinerilor alergători de la clasa 125 cmc din cadrul 
„Cupei Prietenia", desfășurată duminică la Cimpina.

Foto : Vali STANCIU

R.D. Germană 12 p, 3. Româ
nia I 10 p, 4. România II 8 p, 
(principalul realizator — Vasi- 
le Poenaru. clasat ne locul 14), 
5. Ungaria 6 p, 6. Bulgaria 
5 p, 7. Polonia 4 p, 8. Cehoslo
vacia 3 p.

Fără doar și poate că pentru 
majoritatea alergătorilor ro
mâni întrecerea, alături de ad
versari consacrați în arena in
ternațională, a fost plină de 
învățăminte, începînd de la do
zarea efortului și terminînd cu

luarea virajelor și coborârile pe 
pantele abrupte unde chiar se
niorii Ernest Mulner, Alexan
dru Enceanu și Petrișor Titl- 
lencu pierdeau secunde preți
oase. Dar cel mai important 
lucru care trebuie reținut este 
principiul pregătirii temeinice 
a mașinilor pentru concurs. 
Este drept că n-au mai abun-

Troion IOANIȚESCU
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in campionatul de scrimă al juniorilor ARBITRAJELE ÎN RUGBY, ANGAJATE DIRECT CONCURSUL DE fi

CÎSTIGĂTOARE SCONTATE LA ECHIPE
Campionatele echipelor de 

«crimă pentru juniori (pînă la 
17 ani), desfășurate la Oradea, 
«-au încheiat cu rezultate in 
general scontate. Astfel, la flo
retă băieți pe locul I s-a si
tuat echipa C.S. Satu Mare 
(Eder, Costa Fille. Fr. Karoly, 
antrenoare Eva Lengyel) care 
■ dispus cu 6—3 de forma
țiile C.S.Ș. Oradea. Flacăra 
Satu Mare si C.S.Ș. Energia 
București și cu 7—2 de Pro
gresul București și C.T.A.S.

Proba feminină de floretă a 
■vut drept câștigătoare forma
ția C.S.Ș. Energia București 
(Georgeta Beca. Cristina Mi- 
hăilă, Cornelia Chelaru, Ste
luța Mihăilă. Cristina Leahu, 
antrenor prof. Romeo Pelle
grini), victorioasă cu 5—4 a- 
supra echipei C.S.Ș. Steaua și 
cu 6—3 în fața formațiilor 
Mondiala Satu Mare. C.T.A.S., 
«i C.S.Ș. Satu Mare.

Spadasinii de la C.S.U. Tg. 
Mureș, pregătiți de dr. Anton

Pongracz, s^au dovedit a fi cei 
mai activi. Dovadă. victoriile 
lor cu 6—3 la Petrolul Ploiești 
și Tractorul Brașov și cu 7—2 
la C.T.A.S. Din echipă au fă
cut parte : Z. Meszaros, N. Pop 
și J. Simo.

La sabie, un mult dorit suc
ces al tinerilor trăgători, de la 
Clubul sportiv școlar nr. .1 din 
București (antrenor, prof. Eu
gen Turcu). Ei au cîștigat la 
mare luptă (în toate cazurile 
cu 5—4 !). meciurile cu C.S.Ș. 
Slobozia. Tînărul tractorist 
Brașov. Progresul București, 
C.S.Ș. Unirea Iași șl C.S.Ș. 
Satu Mare. A fost folosit ur
mătorul lot : G. Leca, M. Mâ
nu, FI. Micu și B. Tepșan.

Organizarea a fost excelentă, 
competiția fiind găzduită de 
Sala sporturilor, datorită grijii 
C.J.E.F.S. Bihor și Comisiei 
județene de scrimă, ambele in
teresate de reușita deplină a 
acestei întreceri a speranțelor 
mușchetarilor noștri.

ÎN CÎȚIVA ANI x PEPINIERĂ PROPRIE
In anul 1976. în cadrul A.S. 

Vulcan din Capitală a luat fi
ință o secție de lupte libere al 
cărei antrenor a fost desemnat 
Die Chirilă, fost campion al 
țării. Cu cîțiva sportivi trans
ferați de la clubul Steaua, an
trenorul și-a întărit secția și 
a reușit să-și formeze o echipă 
cu care, peste numai doi ani, 
a participat în campionatul pri
mei divizii, calificîndu-se In 
turneul final.

Ințelegînd că activitatea sec
ției nu se poate limita la pre
gătirea pentru concursuri a 
unor sportivi crescuți în alte 
«ecții. sprijinit în muncă de 
președintele asociației, tag. 
Constantin Obreja, și de cîți
va muncitori fruntași, foști 
luptători (V. Bulancea, FI. Io- 
niță), antrenorul I. Chirilă a 
pornit la instruirea unor copii 
și juniori. Curînd. sportivilor 
consacrați existenți în secție 
(D. Vasilescu, Șt. Rada, Gh. 
Balint etc) li s-au alăturat ti
neri luptători crescuți la Vul
can, echipa reușind să ocupe 
locul 4 în Divizia de lupte 
libere. In rindul celor mai buni 
juniori inițiați in tainele lupte
lor de către antrenorul Chiri

lă îi amintim pe Gheorghe M>- 
tran (locul 2 la turneul inter
național de la Brașov din acest 
an), Ene Tudor (locul 4 pe 
țară), Petre Gheorghe (acum, 
component al lotului național 
de seniori și campion al țării 
pe acest an) și Dumitru Mușat, 
un tînăr de 100 kg care a fost 
selecționat în lotul reprezenta
tiv de greco-romane.

In anul 1981, echipa A. S. 
Vulcan, compusă în majorita
te din elemente crescute în 
secția respectivă, s-a clasat pe 
locul 3 în concursul republi
can pe categorii de greutate, 
în același timp, secția activea
ză cu rezultate bune și în cam
pionatul pe echipe al juniori
lor. speranțelor olimpice și ca- 
deților. Cu sportivi crescuți în 
propria pepinieră. In plus, tot 
pe lingă A.S. Vulcan ființează 
șl o „secție-satelit*. in comuna 
Glina, unde se inițiază zeci de 
juniori și copii. Acum secția 
de la Vulcan are încă mulți ti
neri luptători talentați, remar
cați în ci te va concursuri, cum 
sînt Nicolae Libiț, Stoian Miro- 
lu, Marin Rădueu, Dumitru 
Teica, Nicolae Marin. Deci, 
după numai cîțiva ani, pepi
nieră proprie. (T. MIHAI).

ÎN SPRIJINUL CALITĂȚII JOCULUI!
Mai pregnant, parcă, decit 

in edițiile precedente, arbitra
jele din Divizia „A" a cam
pionatului de rugby. ediția 
1981/82. au respectat conduita 
recomandată de federație in 
ceea ce privește interpretarea 
unitară a regulamentului de 
joc. Rezultantă firească: un 
plus de cursivitate a fazelor, 
mai puține momente de șoc 
pe planul angajării fizice a 
sportivilor și, implicit, o creș
tere calitativă a prestației 
unora dintre competitoare.

S-a confirmat astfel ade
vărul că arbitrii pot să sprijine 
— alături de antrenori — forul 
de resort în asigurarea creșterii 
calității jocului, determinlnd 
o desfășurare corectă a Între
cerii sportive, contribuind prin 
aceasta la frumusețea și efi
ciența unor faze.

Tonul l-a dat Însuși pre
ședintele Colegiului central al 
arbitrilor. Theodor Witting, 
tehnician cu decizii prompte, 
izvorite dintr-o bună cunoaș
tere și aplicare a regulamen
tului. ca și dintr-o remarcabilă 
corectitudine. Un exemplu în 
materie. Au căutat să-1 co
pieze. în sensul bun al terme
nului, o serie de arbitri cu 
experiență ca Ștefan Crăciu- 
nescu, Dragoș Grigorescu, Paul 
Soare, Cornel Crislăchescu. 
Petre lonescu, Mihai Gavrici 
s.a., cavaleri ai fluierului cu 
bune aprecieri în multe me- 
cluri-cheie. O notă aparte a 
constituit-o, în același timp, 
prezența în arbitrajele Divi
ziei „A“ a unor tehnicieni 
din generația mai tânără, care 
au reușit să treacă cu bine e- 
xamene dificile, să ducă la 
bun sfîrșit partide cu impli
cații pentru clasament atît în 
zona care stabilea campioana 
cit și la periferia ierarhiei eșa
lonului prim ; este cazul lui 
Ion Vasilică. Gheorghe Huștin 
și Ștefan Rădulescu, toți din 
București. Ne manifestăm con
vingerea că și in continuare, 
în edițiile viitoare ale campio
natului, acești arbitri se vor 
impune, prin prestații de bună 
calitate, integrîndu-se astfel în 
grupa arbitrilor consacrați.

Divizia „A" de rugby ne-a 
mal oferit prilejul de a vedea 
la lucru,' alături de arbitri 
bucureștenl, cei mai mulți și 
mai bine cotați pînă acum, 
mulți alții rejprezentînd dife
rite centre ale «portului cu 
balonul oval din țară. După 
experimentul reușit cu promo

varea lui Manea Stoica, din 
Sibiu. în eșalonul prim al ar
bitrilor noștri, iată acum i-am 
putut urmări, cu satisfacția de 
a constata că reprezintă real
mente promisiuni, și pe Octa
vian lonescu. Constantin Stan
ca și Vasile Chirondojan — 
din Constanța. pe Gheorghe 
Voinea din Buzău, pe Gheor
ghe Căldăraru din Iași. Con
siderăm. de aceea. — după 
o prea lungă absentă — in
spirată și curajoasă tendința 
forului de specialitate de a 
realiza o permanentă ..deschi
dere" a căilor unor arbitri din 
țară către Divizia „A*. Desi
gur. in aceeași măsură ei pot 
fi programați și in celelalte 
eșaloane, ale Diviziei „B“ și 
juniorilor. Ne exprimăm nă
dejdea că o asemenea „deschi
dere" nu se va opri aici. Pen
tru că este evident faptul că 
și alți arbitri din centrele a- 
mintite sau din altele așteap
tă... un semn de încurajare, 
bazat — firește — pe exigență 
și obiectivitate.

In fine, ar fi de dorit ca In
tre colectivele de arbitri și an
trenori să se statornicească și 
o astfel de conlucrare, directă, 
nemijlocită, legată de cunoaș
terea strictă a regulamentului. 
Cum foarte bine remarca ar- 

. bitrul Paul Soare, „ne izbim 
prea adesea de faptul că u- 
nele situații ivite în joc sint 
interpretate subiectiv de către 
antrenori, care Iși incită pro
priii jucători. Si aceasta, in 
general, dintr-o necunoaștere 
a regulamentului..."

Cunoașterea regulamentului 
este o obligație elementară 
pentru antrenori si lucători 
deopotrivă. Ba, sînt necesare 
însușirea și respectarea stristă 
a acestuia. Ar dispare astfel 
neajunsuri ce se mal ivesc In 
timpul desfășurării unor me
ciuri, și care nu fac decît să 
frfneze dezvoltarea rugbyului !

Tiberiu STAMA

„CUPA PRIETENIA
(Urmare din pag. 1)

dat, ca altădată, defecțiunile 
mecanice. Totuși, datorită unor 
„mărunte" neglijențe au exis
tat duminică și cazuri cînd nu 
s-au verificat siguranțele sau 
nu s-au strins suficient șuru-

ESTE SPORTUL DE MASĂ „LA EL ACASĂ" IN ATELIERELE Șl SECȚIILE DIN ÎNTREPRINDERI?
(Urmare din pag. 1)

combine, dar nu e nid o... po
reclă la mijloc. Doctor inginer 
Cioceanu. șeful C.T.C.-ului și 
fervent animator al sportului, 
ne vorbește cu pasiune despre 
muncitorii din echipa de tenis, 
pe care vrea să-i ducă în „A", 
despre terenurile ca-n palmă 
de la baza sportivă... Să reve
nim la secții, la ateliere. Da, 
atunci, să punem la socoteală 
excursiile la Argeș, cum sînt 
ale celor de la secția a 4-a. in 
cap cu secretarul de partid 
Bălan, să-i adăugăm ne cei de 
la a 6-a. sau de la Modelărie, 
de la Prototip, de la Tumăto-

0 puternica
Dacă vezi baza sportivă 

URBIS. inima aportului de la 
U.R.E.M.O.A.S.. ai Înțeles din
tr-o simplă privire că In com
plexa Întreprindere de pe plat
forma Militari «portul se pla
sează la un nivel superior de 
activitate.

Campionatele asociației (peste 
1500 de participant!), devenite 
de regularitatea unor veritabile 
întreceri de nivel national, dar 
împărțite pe perioadele prile
juite de tradiționalele cupe („16 
Februarie", „1 Mai", „23 Au- 
Jtust"). Ie vom aminti de Ia in- 
veput tocmai pentru ritmicita
tea lor; fapt care asigură nu 
numai o neîntreruptă emulație 
intre secții, toate fiind prezen
te In întrecerile de volei, fot
bal, tenis de masă si «ah, dar 
Si o neîncetată chemare direc
tă la practicarea unor foarte 
acces'bile discipline sportive. 
Cînd i-am vizitat pe cel de la 
U.R.E.M.O.A.S. nu se stinseseră 
ecourile finalei de fotbal. O fi
nală remarcabilă, cu șapte go
luri marcate — cinci de către 
învingători, echipa secției Me- 
eano-energetică. si două de că
tre Învinși, cei din secția Ar
mături. Un eveniment mai re
cent. duminica cultural-sporti- 
vă de la 18 iulie, cu peste 2000

rie. Electricieni rodaj— Iși re
zolvă. fiecar^e. „in familie" ca
lendarul sportiv derivat din cel 
al asociației, nici nu știm toa
te cite se fac intr-un atelier. 
Si aici nu statistica e princi
palul. d sănătatea si puterea 
de muncă a oamenilor.

întrebare de „.25 de puncte: 
sînteti mulțumiți de cîte se 
fac la nivelul atelierelor, al 
secțiilor? Răspunde președin
tele sindicatului si eei din con
siliul asociației aprot>ă din cap: 
Nu. fiindcă mai stat secții și 
ateliere in afară de cele citate. 
Cînd vor face toate ce se face 
in cele fruntașe, putem fi 
mulțumiți.

INIMĂ SPORTIVĂ...
de participantl. eu multe si 
frumoase puncte în program, 
de la aparițiile boxerilor, lup
tătorilor, handbalistilor pînă la 
eele ale dansatorilor, coriștilor, 
ale celor din brigăzile artistice. 
Intr-un cuvint. cfteva ore ad
mirabile petrecute in aer Uber, 
ore de recreație, de destindere 
pentru cel de pe marea plat
formă industrială. Pe eurind. o 
nouă asemenea invitație pe 
frumoasa bază URBIS si cu o 
mare si plăcută surpriză In 
program, invitarea unei echipe 
divizionare bucurestene de fot
bal la un amical cu formatia- 
gazdă...

Să lăsăm însă baza URBIS și 
să vedem prin ce este reprezen
tat sportul in uzină. Ei bine, tre
buie să remarcăm eforturile 
rodnice ale comitetului de par
tid. ale conducerii Întreprinde
rii — concretizate prin spriji
nul real acordat — dublate de 
inițiativele asociației sportive 
In direcția organizării gimnas
ticii Ia locul de muncă. Zilnic, 
peste 3500 de muncitori și 
muncitoare sînt prezent) la 
programele conduse de cei 30 
de instructori voluntari. Succe
siunea exercitiilor se modifică, 
ele fiind schimbate prin gri
ja unei specialiste, profesoara

de educație fizică Constanța 
Segărțeanu (in același timp si 
antrenoarea echipei de volei), 
care le repetă. în prealabil, eu 
cel 30 de pretloși colaboratori. 
O acțiune interesantă, poate un 
unicat in materie, sint eele 
șapte colturi sportive r&spin- 
dîte in marea uzină, unde — 
In afara unor fotografii sporti
ve. ale programelor de sport 
etc. — se pot găsi haltere mid, 
coarde, șl alte materiale spor
tive, ce pot fi utilizate in mi

nutele rezervate la locul de 
muncă.

Dacă am uita-excursiile, mal 
departe «au mai aproape de 
Capitală, n-ar fi drept pentru 
eă si ele ocupă un ioc impor
tant in programul pentru orga
nizarea plăcută a timpului li
ber al personalului muncitor. 
U.R.EM.O.A.S.-U1 iubește vic
toriile de pe frontul economic 
si luptă să obțină rit mai mul
te; dar le repurtează si in 
sport!

Eftimie IONESCO

SPORTUL NU SE FACE PRIN... DELEGAȚI
In calendarul asociației spor

tive a întreprinderii Mecanice 
Nicotină din Iași stat Înscrise 
campionate ale asociației la 
diferite ramuri de sport si une
le dintre acestea se bucură, 
după aprecierea gazdelor (Va
sile Ichlm — președintele aso
ciației si Ing. Mihai Gore* — 
vicepreședintele sindicatului) 
de un real succes. Ni se rela
tează că — de pildă — ta 
„Crosul tineretului muncitor" 
desfășurat, ca toate întrecerile 
atletice, chiar pe aleile Între
prinderii. au participat circa 
400 de tineri muncitori, dintre 
el detasîndu-se mecanicul auto 
Stefan Tănase, care a repre
zentat județul la finala ne ta
ră. venind in primii 20. S-a re- 
lnnodat tradiția activității vo- 
leibalistice. organirindu-se o 
Întrecere Intre secții, ta care 
au participat, pentru un În
ceput, 5 echipe. Șahul Întru
nește la cupele dedicate zilelor 
omagiale reprezentative de 
secții însumînd circa 200 de ti
neri. Aure! Baltă alungind să 
fie legitimat în echipa de ca
tegoria ,.B“.

Ar mai fi de adăugat cele 24 
de echipe de fotbal redus care 
îsi dispută campionatul asocia
ției (circa 200 de jucători) sau 
cele 5 echipe de secții din con
cursul de handbal, precum șl 
diverse participări la Întrece

rile „Daciadei" organizate pe 
municipiul Iași.

La prima vedere, activitatea 
sportivă de masă de la I.M. Ni- 
collna apare bogată si diversi
ficată. iar dacă toate acestea 
le afli nu din niște hlrtil. cl 
chiar de ta factorii de răspun
dere. din felul cum sint enu
merate se desprinde satisfac
ția. Ei bine, interlocutorii noș
tri .din această mare întreprin
dere ieșeană, ca și cel de la 
Țesătura. Textila roșie si al
tele. cu care am stat de vorbă, 
au ‘ridicat din umeri cind l-am 
Întrebat ee activitate sportivă 
se desfășoară la nivelul atelie
relor si secțiilor. Si astfel, dacă 
socotim că din mii de munci
tori doar 3—400 fac — cînd și 
cînd,— sport, pentru că totul 
se organizează numai la nive
lul asociației, ne dăm seama 
că lucrurile sînt departe de ce
rințe. Introducind sportul in 
viata atelierelor si secțiilor, 
creste posibilitatea de angrena
re a oamenilor muncii. care 
vor face mișcare, sport, excursii 
organizate de ei Înșiși, ta loc 
ca totul să se rezume la o 
echipă pe secție, formată de 
regulă din aceiași cîțiva oa
meni. de ani si ani...

Activitatea sportivă de masă 
să o facă masa însăși, nu cîți
va ta numele ei!

Alexandra NOUR

AL JUNIORILO
Pe stadionul ,,23 August" din 

Bacău s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică, concursul republican 
de atletism al Juniorilor de ca
tegoria a Ul-a. Au luat parte 721 
de tineri atleți (381 băieți și 340 
fere) reprezentind 90 de cluburi 
și asociații din 36 de județe și 
municipiul București. (Au lipsit 
județele Giurgiu, Harghita, Te
leorman și Vaslui). La acest con
curs au fost stabilite două noi 
recorduri naționale ale categoriei 
de vîrstă : Ionel Tomescu (CSȘ 
Rm. Vîlcea) 1:22.8 la 600 m și 
Elena Constantinescu (Viitorul 
Buc.) 9,8 la 80 m. La lungime 
Daniel Sărăcilă (CSȘ Brăila) a 
egalat recordul țării cu 6,79 m.

Rezultate î BĂIEȚI : 80 m : Că
lin Simihălean (CSȘA Cluj-Na- 
poca) 9,1, I. Culețu (Farul Con
stanța) 9,2, D. Sărăcilă (CSȘ 
Brăila" 9,2 ; 600 m î Ionel To
mescu (CSȘ Rm. Vilcea) 1:22,2 — 
record • I. Duțică (CSȘA Craio
va) 1:24,9, D. Brescan (Steagul 
roșu Brașov) 1:25,4 ; 3 000 m : 
Nicolae Haidiner (Explorări De
va) 9:10,3, V. Poreja (CSM Pi
tești) 9:10,5 T. nie (CSȘ 7 Di
namo Buc.) 9:10,7 ; 90 mg : Paul 
Pop (CSȘA Cluj-Napoca) 12,7, M. 
Călinescu (CSȘA Cluj-Napoca) 
12.8, I. Ciur (Viitorul) 12,8 ; 200 
mg : Constantin Gogan (CSȘ Tri
umf Buc.) 26,9, G. Godoroja (Vii
torul) 26,9, M. Cîrligeanu (Viito
rul) 27,3 ; 1 000 m obstacole î io
nel Tomescu 2:47,0, I. Gorovei 
(CSȘ M. Eminescu Iași) 2:49,9, 
E. Popescu (Forestierul Tg. Jiu) 
2:52,8 ; Înălțime î Sorin Stancu 
(CSȘA Craiova) 1,85 m, C. Zaha- 
ria (Ceahlăul P. Neamț) 1,82 m, 
V. lonescu (Viitorul) 1,79 m ; 
prăjină : Marius Păuna (CSȘ 4 
Buc.) 3,20 m, C. Dragomir (CSȘ 
4 Buc.) 3,20 m. FI. Stoica (CSȘA 
Craiova) 3,10 m ; lungime : Da
niel Sărăcilă (CSȘ Brăila) 6,79 m 
— record egalat ; E. Coțoveanu 
(Petrolul Ploiești) 6,60 m, L. Bui 
(CSȘ Oradea) 6,25 m ; greutate : 
Costel Grasu (CSȘA C-lung Mus
cel) 15.63 m, I. Giuglea (CSȘ 2 
Constanța) 13,82 m, I. Dăscăles- 
cu (Voința P. Neamț) 13,49 m ; 
disc : Costel Grasu 51,12 m, V. 
Jula (CSȘ Ploiești) 49,44 m, O. 
Zefer (CSȘ Oradea) 40,60 m ; 
ciocan : ion Buștan (CA Roman) 
49,45 m, G. L. Ton (Viitorul) 
46,00 m, Gh. Barha (CSȘ Oradea) 
44,34 m ; suliță : Iustin Guță Al- 
măjan (CSȘ Caransebeș) 56,22 m, 
N. Plugar (CSȘ Luceafărul Bra
șov), D. Iordache (CSȘ oraș

“ LA MOTOCROS
burile, pentru că unii dintre 
selecționabili sint invățațl ca 
totul să fie făcut de antrenorul 
sau mecanicul secției. Este un 
fenomen dăunător, observat de
altfel la majoritatea alergăto
rilor tineri din țara noastră, 
care Impietează obținerea re
zultatelor superioare. Căci dacă 
deprinderile greșite nu stat 
acum depistate (d eliminate, 
mai tîrziu vor fi mult mai di
ficil de îndreptat aceste caren
țe.

Nu putem Încheia, fără a a- 
minti, măcar in treacăt, marele 
volum de materiale și de forțe 
umane necesare organizării 
unul concurs de motocros de 
asemenea anvergură, organe!" r 
locale din Cîmpina reușind, 
printr-un efort colectiv, să 
asigure condiții optime de în
trecere șl măsuri exemplare 
de ordine In timpul curselor.

S. IONESCU SE

HIP IS M
Așa după cum anticipam, aler

garea principală a zilei, „Pre
miul de consolare", a dat loc u- 
nel dispute strînse, soldată cu 
victoria lui Grăbit. Elevul Iul G. 
Solcan a trecut repede in frun
tea plutonului, resplnglnd apoi 
atacurile adversarilor săi. Din 
același antrenament au mai obți
nut succese Perlcola șl Ostrovel, 
ambii mlnjl demonstrind că mal 
au rezerve. Dintre ceilalți riști gă- 
torl vom mal menționa pe Ex
celent, cu care V. Moise a făcut 
o frumoasă cursă de așteptare șl 
pe Meloman, lin mare formă șl 
capabil de performanțe supe
rioare.

După 32 de reuniuni, Sandi Io- 
nescu continuă să conducă In 
clasamentul victoriilor pe for
mații, cu M de succese, urmat 
de Gh. Tănase (28), m. ștefănes- 
cu, FI. Pașcă șl N. Gheorghe 
(rite »), I. Oană (37), Tr. Ma
rinescu (25) etc.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I : 1. Perlcola (N. Sandu) 1:48.x 
X Mantu. Simplu X ordinea M. 
Cursa a n-a : 1. Realista (I. Oa
nă) 1:32,9, 2. Feteasca. Simplu 1J», 
ordinea 3, event 2». Cursa a 
ni-a : x Osmana (D. Toduță) 
1:2B,4, 1. Abil. Simplu i, ordinea 
30, event 3, triplu riștigător KM. 
Cursa a IV-a : 1. Grăbit (G. Sol
can) 1:38:6, X Hrubtța, X Bucu
ria. Simplu 2. ordinea ia, event 
10, ordinea triplă 132. Cursa a 
V-a ; x Meloman (N. Gheorghe) 
1:28,0, 2. Adorata. Simplu X or
dinea 6, event 7. triplu riștlgă- 
tor 114. Cursa a Vl-a : X Onagra

Gheorghe ( 
5 km mar 
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dorescu 
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LA BAIA MARE, TOATE GINDURILE MERG 
SPRE CAMPIONAT, „VIA REAL MADRID

remu- 
cam- 

le at- 
■tat 

natele 
1 dîh 

(ce 
jreștl, 
gust-) 

par-

I
!
I
I

.ANU" I

Despre F.C. Baia Mare nu am 
știut, ta ultimul an mai nimic, 
retrogradarea sa In divizia se
cundă scoțlnd-o. practic, din 
prim-planul interesului general. 
Dar iată că a venit sfirșltul se
zonului competitions!, nu de 
mult încheiat, șl cele cîteva K.O. 
aplicate unor divizionare „A" 
(Sportul studențesc, Universitatea 
Cluj-Napoca. Chimia, F.C. Argeș) 
ta Cupa României", ca ‘ '
disputată In compania 
nel, Dlnămo, l-au adus, 
pe bălmăreni In atenția 
lor de fotbal dta țara 
Aceasta mai ales după _
la sorți din cupele europene, In 
urma căreia F.C Baia Mare va 
trebui să-și măsoare forțele, In- 
tr-e dublă întâlnire, cu Real Ma
drid. celebra formație spaniolă 
cu nu mai puțin de 6 trofee la 
activ ta Întrecerea celor mai 
bune echipe de club continenta
le. Sigur, nu mai este vorba a- 
cum de Realul de altădată, al
lui Di Stefano, Gento, Kopa,
Santamaria, Amancio, Benito, 
Pirri, Velasques șl a multor al
tor jucători de renume Nu mai 
este Realul care ne-a vizitat țara 
nici in 1963 șl nici In 1972, că
ruia 1 s-au opus, cu destulă cu
tezanță, Dinamo șl, respectiv, 
F.C. Argeș, aceasta din urmă 
realizînd și o admirabilă victorie, 
cu 2—1, la Pitești. Dar șl așa. 
Realul de azi, avlnd ta compo
nența sa pe binecunoscuții Ca
macho, Gallego, Santillana, Jua- 
nlto Del Bosque sau vest-ger- 
manul stlelike reprezintă o for
ță remarcabilă in fotbalul euro
pean, o ambasadoare de prim 
rang a soccerului spaniol.

Vestea că Real Madrid va juca 
la Bala Mare n-a speriat aici pe 
nimeni, așa cum poate că s-ar fi 
așteptat mulțl de prin alte părți. 
„Dimpotrivă, ne spunea recent 
președintele • clubului, Gavril Ghi- 
rolteanu, faptul că sorții ne-au 
rezervat un asemenea adversar a 
constituit pentru noi o plăcută 
surpriză. Doream cu toții să ne 
confruntăm cu o formație valo
roasă șl dșcă ea a fost să fie 
una chiar din elita fotbalului eu
ropean, asta cu atât mai bine. 
Vc-m ști să fim șl gazde bune, 
să ne onorăm oaspeții așa cum 
se cuvine, dar, ta același timp, 
ne vom apăra cu demnitate și 
cu ardoare șansele, cu convinge
rea ta posibilitățile noastre șl nu 
consolindu-ne cu glndul că am 
putea... cădea de pe un cal fru
mos".

Intr-adevăr, deși pfoă la pri
mul meci, de la 16 septembrie, 
cu Real Madrid, mal stat tacă

șl finala 
campioa- 
dln nou, 
iubitorl- 
noastră. 
tragerea

Bala 
unei 

echi-
șapte săptămlni bune, la 
Mare pregătirile ta vederea 
cit mal bune comportări a 
pel antrenată de Paul Popescu 
și Nicolae Szabo au șl Început. 
Printre lucrările prevăzute In 
planul conducerii clubului slnt 
prevăzute : mărirea capacității 
tribunelor cu Încă vrea 6000 de 
lacuri, punerea la punct a tere
nului de joc, a vestiarelor șl In
stalațiilor anexă, asigurarea con
dițiilor tehnloe optime pentru 
realizarea transmisiilor de radio 
și televiziune, a legăturilor tele
fonici șl de telex pentru presă.

In ceea ce privește pregătirea 
echipei, antrenamentele acesteia 
au fost reluate la 16 iulie, după 
un program Întocmit din timp, 
bine dozat, cuprinzlnd participa
rea la două turnee ta țară șl 
unul peste hotare, In scopul o- 
mogenlzâril formației de bază și 
a Însușirii, In elt mal bune con
diții, a ideii de joc.

Sigur că, tot ta vederea dublei 
confruntări cu Real Madrid (15 
septembrie, pe teren propriu șl 
29 septembrie, la Madrid), un 
important mijloc de pregătire îl 
constituie campionatul. „O Între
cere mult mai grea declt m 
anii precedenți, spunea antreno
rul Paul Popescu, eu nu mai 
puțin de 5 foste divizionare „A", 
toate pretendente, teoretic cel 
puțin, la promovare ta prima 
divizie : U.T.A., Universitatea
Cluj-Napoca. Olimpia Satu Mare, 
F.C.M. Reșița și, bineînțeles noi. 
Dealtfel, chiar ta prima etapă a- 
vem de trecut un prim test deo
sebit de dificil, acasă, cu forma
ția studenților clujeni, la 15 au
gust. Exact cu o lună înaintea 
debutului nostru, In Cupa cupe
lor. Un fel de repetiție pe care 
am dori-o reușită sub toate as
pectele, un... pas cu dreptul In 
noul sezon corn petiție nai de 
toamnă".

Referitor la jucătorii pe care 
antrenorii Paul Popescu șl N. 
Szabo ii au la dispoziție, noută
țile sînt puține șl deloc specta
culoase. Iată componența lotului 
aflat, ta prezent, la pregătirea 
efectuată, In aceste zile. In apro
piere de Baia Mare, la Izvoare : 
V. Moldovan, Feher șl Periveș 
(de la Minerul Bălța) — portari ; 
Jăger, Sepl, Hotlco, Bor», Tătă- 
ran, *—-* '■ ' ' ' -----
nlc) și 
ța) — Bălan, 
(de la 
tău —
Roznai, _ _ ____ ____
dovan (de la C.I.L. Slghet), Mlr
cea Sabău șl Lascău (ambii de

la Minerul Baia Sprie) — îna
intași. Lipsește, deocamdată, de 
la pregătire, Koller. Starea de 
sănătate a tuturor jucătorilor 
este bună, așa după cum ne-a 
asigurat medicul 
Tb. Brăzdău.

Dintre problemele 
in putința clubului 
zolvate, două atrag _  ___  __
sebit atenția : lipsa mingilor și 
a ghetelor, de calitate, pe de o 
parte ; acomodarea cu nocturna, 
in perspectiva meciului retur de 
la Madrid, pe de altă parte. 
„In rest, ne descurcăm noi aici, 
menționa președintele clubului, 
G. Ghirolteanu. In jurul echipei 
și !n sinul ei este o atmosferă 
bună, ne bucurăm de sprijin din 
partea organelor locale, jucătorii 
au Încredere in posibilitățile lor. 
Sperăm ca meciul cu Real Ma
drid să rămină • amintire fru
moasă pentru Baia Mare, pentru 
intreg Maramureșul, pentru fot
balul nostru.

Mihaî IONESCU

echipei, dr.
care nu stau 
ca să tie re
in mod deo-

ȘTIRI

JOS MOLDOVEANU!
SUS MOLDOVEANU!

(Și de la capăt...)

Ignat (de la Minerul Cav- 
Raț (de la Minerul Băl- 
fundașl ; Marin Sabău, 
Pamfll Radu, Rus, Tulba 
Minerul Cavnlc), Sighiar- 
tnljlooașl ; Dragomlrescu, 
Buzgău. Cr. Ene, D. Msl-
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Un minut 
de ETICA TRIUMFUL VOINȚEI...

dat testul flzlo 
de promovare

Sîmbătă s-a 
al concursului 
a arbitrilor. înainte de start, 
destul scepticism. Baremurlle 
«e Înăspriseră teribil și nu 
fuseseră anunțate declt eu o 
lună In urmă Chiar dacă se 
alerga pe excelenta pistă care 
a Încununat campionii ulti
mei Universiade, pe tartanul 
de la stadionul „2B August*, 
mulțl se Indoiau că se vor 
realiza 68 de secunde și, res
pectiv, 70 pe 400 m plat șl 
2.800 m (respectiv 1.700) In 
proba de alergare de 12 mi
nute, In lupta pentru promo
vare In loturile „A* și „B“. 
Realitatea a Întrecut Insă ori
ce anticipare ! Din 174 de 
candidați, numai 20 nu 
reușit să realizeze aceste ha
remuri nu prea departe de 
timpii unor atleți de mijloc. 
Au existat șl veritabile per
formanțe. Unele nu ne-au 
surprins. Pentru că știam 
cum aleargă Mircea Neșu și 
Victor ciocan. Pentru că plo
ieșteanul Iile Coț, care a rea
lizat 3435 m (!) la proba de 
alergare 12 miute, a fost at
let șl a alergat ca un veri
tabil atlet. Pentru că suce
veanul Constantin Gheorghe 
anunțase încă de la cursul 
Intensiv dim mai că nu are 
probleme cu distanțele, așa 
Incit cei 3.255 m. ni s-au pă
rut firești.

Adevărata valoare a acestui 
concurs a fost Insă de o altă 
natură, mult mal importantă 
declt toate cifrele șl recordu
rile personale Slmbătă, „pro
ba atletică* a cavalerilor flu
ierului a însemnat in primul 
rlnd, o splendidă lecție de 
voință, de ambiție șl tenaci
tate. La seriozitatea pregătirii 
s-a adăugat superba valență 
a sportului care 11 face pe 
om st se „cravașeze* eontl-

au

nun, să «• autodepășească in 
Infinita luptă eu secundele șl 
eu sine Însuși. Nimeni nu 
credea că bucureșteanul Radu 
Matei, cu piciorul vlnăt din 
cauza unei recente Întinderi 
va Izbuti să termine vreuna 
din cele patru curse. Șl to
tuși, Intr-un splendid efort, 
măsură a posibilităților omu
lui, a ambiției, s-a tavtas, 
reușind 66,8 secunde pe 400 m. 
șl 2.830 m in 12 minute. Pu
țini credeau că Mlrcea Stoe- 
nescu șl Vasile Anghelolu, cu 
fizicul Ier robust, ver atinge 
haremurile. Acea flacără ne
văzută a ambiției pe care nu
mai sportul o declanșează eu - 
atlta forță l-a du» la o cursă 
de 400 m. care a Întrecut ori- 
oe Imaginație, timpii Ier (62,3 
șl 64 secunde) flgurlnd prin
tre cel mal buni al concursu
lui. Sau cine credea eâ 
Gheorghe Toth din Alud va 
termina proba de 12 minute, 
elnd după primele ture părea 
sufocat I Flacăra sportului 
l-a propulsat, nebănuit, spre 
un 3260 m. fără replică. Șl 
ar mai fl de adăugat In acest 
context al victoriilor omului 
asupra cromometrelor șl a 
propriilor Iul limite exemplul 
de mare sportivitate oferit de 
fostul internațional de juniori 
Lazăr Clucu, care In timpul 
cursei de 11 minute tșl Încu
raja permanent... concurențli 
ajunși In „puncte moarte'. 
Șl exemple ar mal fl...

Nu știm cine vor fl feri- 
rițil promovați In loturile di
vizionare „A." șl „B". Șl aici 
nu spunem că problema ar
bitrajului a foot rezolvată eu 
testele fizice. slmbât*. Ins*, 
concursul arbitrilor a arătat 
Sel de dte „minuni* este 

stare și cit de frumos este 
sportul, morală activă.

Mirceo M. IONESCU

• ASTAZI, START IN .CUPA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI*. 
Astăzi se va da startul în cea 
de a 16-a ediție a „Cupei Muni
cipiului București**, competiție 
organizată de C.M.B.E.F.S. In 
partida inaugurală, de la ora 17, 
pe terenul Automecanica (din 
șoseaua Olteniței), se vor intîlni 
Automatica și Autobuzul. Invin- 
gătoarea de astăzi va juca, 
30 iulie, cu Rapid, de la ora 
în deschiderea cuplajului de 
stadionul Republicii, care va 
vea ca partidă vedetă, de 
ora 19, meciul Sportul studen
țesc — Progresul Vulcan. Finale
le vor avea loc duminică 1 au
gust, pe stadionul Republicii, 
după următorul program : de la 
ora 17, întîlnirea pentru locurile 
3—4, iar de la ora 19 partida 
care va desemna cîștigătoarea 
competiției.
• INAUGURAREA MODERNU

LUI COMPLEX SPORTIV DIN 
PETROȘANI. Duminică 1 august, 
in cinstea „Zilei Minerului*, 
la Petroșani va avea loc inau
gurarea modernului complex 
sportiv. Din bogatul program 
sportiv se detașează demonstrația 
lotului național de gimnastică, 
concursul de atletism, evoluția 
fostelor glorii fotbalistice ale 
Jiului, iar. în final, de la ora 18, 
Întîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre Jiul și Selecțio
nata sindicală divizionară din 
Ungaria.
• PREGĂTIRILE LOTULUI

De JUNIORI UJE.F.A. »83. Aflat 
intr-o pregătire centralizată la 
Brad In vederea participării la 
„Turneul Prietenia* (care se va 
desfășura In luna august In 
R.P.D. Coreeană), lotul național 
de juniori U.E.F.A. ’83 a susți
nut duminică două partide de 
verificare. O echipă a jucat 
la Brad cu divizionara „B* Au
rul, pierzînd cu 0—4 (&—2), Iar 
o alta s-a ----------- ‘ “
și ța, unde 
litate, 1—1 
vizionara 
F.CJ». (Al,

• DIVIZIONARII „A* IN FAȚA 
TESTELOR TEHNICE. Așa cum

la 
17. 
pe 
a- 
la

deplasat la Re- 
a Încheiat la ega- 
(0—1). meciul cu dl- 
„B" din localitate 

JURCA — ooresp.).

am mai anunțat, marți, miercuri 
Și joi jucătorii primului eșalon 
fotbalistic se vor afla In fața ți
nui examen, de trecerea lui de
pinzând participarea lor la me
ciurile Diviziei „A" : testele teh
nice.

EDIȚIA A Xll-a
(Urmare din pag. 1)

Cele patru zile de întreceri 
ne-au arătat că echipa bucu- 
resteană s-a detașat prin echi
libru între compartimente si o 
bună finalizare, printr-un joc 
complet. In sprijinul acestor a- 
firmatii vin si datele tehnice 
înregistrate: in cele patru me
ciuri ea a Înscris 10 goluri, fă
ră a primi vreun gol (singura 
formație cu o asemenea per
formantă) care constituie o o- 
glinda fidelă a manierei de a- 
bordare a partidelor, caracteri
zată printr-un pronunțat spi
rit ofensiv. Cu un plus de ins
pirație în fazele de finalizare, 
vtrful Guda ar fi putut schim
ba titlul de „campion al rată-

IMSIDATIA OF SIAI LOTO PRONOSPORI IWORHEAZA
riClPAN- 
WES ! •
ort mal 
izi bilete 
irtlclpanțl 
obișnuită 

tâ lună, 
irl 26 lu- 
« ea pe 

variante 
lomblnațll 
t sută la 

la iută, 
clștâguri 
• Con
tragerile 

reiau re- 
i oblșnul- 
nlt even- 
r obișnui-

te următoare. In această situație, 
după desfășurarea operațiunilor 
de omologare In ordinea cores
punzătoare (operațiuni volumi
noase datorită numărului mare 
de premii Înregistrate), dștlgu- 
rlle tragerii speciale din ia iu
lie vor fi publicate miercuri 26 
iulie, iar ciștigurile tragerii obiș
nuite din 11 iulie vor fi publi
cate joi 29 iulie 1932.
• DUMINICA TRAGERE LOTO 

2. In aceste zile continuă vlnza- 
rea biletelor pentru tragerea Loto 
2 de duminică 1 august 1932 — 
prilej de noi șl mari succese, 
respectiv ciștigurl In autoturisme 
„Dacia 1300“ șl importante sume 
de bani, care răsplătesc din plin 
perseverența șl inspirația a tot

mal numeroși partâclpaBțl la a- 
eest sistem de jac simplu *1 a- 
vantajos. Procurați din timp bi
lete ’ ’ - -cu numerele dv. preferate I

ORIUNDE $1 OR1C1ND 
JUCAȚ1 LA ...

LOZ#
iN PLICzJ»

Timp de o săptămlnă, 
Bucureștiul, eu căldura os
pitalității tale, a fost gaz
da fotbalului juvenil. Tineri 
jucători din 8 țări socialiste 
s-au întrecut in tradiționala 
competiție internațională, 
Dinamoviada. Din rîndurile 
acestor fotbaliști pină la 19 
ani, cu siguranță, nu peste 
mult timp se vor număra 
purtători ai tricourilor pri
melor lor reprezentative.

Un nume ne-a atras a- 
tenția in mod deosebit. As- 
paruhov. din echipa Levski 
Spartak Sofia. Numele 
l-a reamintit pe marele 
batist bulgar din anii 
Gheorghi Asparuhov.

ni 
fot- 
70, 
Nu

...Date prin sită, veștile 
de ..ultimă oră" ale fotba
lului nostru corespund (cit 
de cit) intereselor si opticii 
cluburilor noastre, ale con
ducătorilor unităților socce- 
rului nostru. Dinamo avea 
nevoie de un fundaș valoros 
si echilibrat, a apelat la 
(ex)internaționalul Nicolae, 
Steaua avea mare nevoie de 
un virf de atac sigur, de 
un om de gol. a apelat la 
Cîmpeanu II etc. etc. Mu
tări cu motivație, cu o ra
țiune ușor de înțeles. Aflăm, 
evident, și o sumedenie de 
mărunțișuri. Schimbările de 
antrenori sînt însă cu totul 
altceva. Sînt Operații esen
țiale care cel mai adesea 
hotărăsc evoluția echipei 
cel puțin un an... Intre „ro
cadele" la conducerile teh
nice ale echipelor, ne-au a- 
tras atenția cîteva care re
prezintă un fenomen ciudat 
(ca să ne exprimăm cit se 
poate de eufemistic) al fot
balului nostru. Petre Mol- 
doveanu, fost antrenor de 
3—4 ori la Progresul Bucu
rești, revine tot la Progre- 
sul-Vulcan ! Nicolae Du
mitrescu. fost si el antrenor 
de citeva ori la U.T.A.. re
vine tot la U.T.A.! Să fim 
bine înțeleși: atât Petre 
Moldoveanu cit și Nicolae 
Dumitrescu sînt considerați 
în fotbalul nostru drept teh
nicieni capabili, buni pro
fesioniști. Iar capacitatea 
lor a fost dovedită — nu în
tâmplător — chiar la echi
pele unde au activat mai 
mult, adică la Progresul si, 
respectiv. U.T.A., fruntașă, 
cîndva. a fotbalului nostru 
tocmai sub conducerea re
putatului N. Dumitrescu. 
Sub acest aspect, re-re-che- 
marea 
„vatră" 
să bine 
au fost 
multe ori (mai discret sau 
cu tam-tam!) tot de la ace
leași cluburi. în perioade în 
care evoluția echipelor 
șchiopăta mai mult sau mai 
puțin. In acele situații, pri
mii vinovați au fost ei, an
trenorii Petre Moldoveanu 
si Nicolae Dumitrescu. Du
nă judecăți adeseori scurte 
si foarte ferme: afară cu 
ei! Criticile, caracterizările, 
concluziile conducerilor ce
lor două cluburi Ia adresa 
celor doi tehnicieni: de obi
cei. una mai neagră ca alta.

Si acum se rupe... logica. 
Antrenorii au rămas aceiași. 
Chiar si la conducerile clu
burilor mai sînt membri 
(mai importanți sau mai 
puțin importanți) care i-au 
pupat — i-au dat afară —

lor la 
are logică, 
că aceiași 
dați afară

aceeași 
Știm în- 
antrenori 
de mai

iar i-au pupat — iar i-au 
dat afară — iar... pe aceiași 
antrenori.

Număr de circ?
Credem că nu i-ar plăcea 

nici lui Iozefini... Pentru că 
este circ cu viata si munca 
oamenilor. Gînditi-vă o 
clină, nrin Daralelă. la ab
surdul total al unui direc
tor general care ar da de 
3—4 ori afară un inginer 
sef centru, să zicem, incom
petență, lipsă de autoritate, 
indisciplină etc., ba ar ex
pune și în fața muncitorilor 
unității respective aceste 
motive, pentru ca apoi să-1 
reangajeze tot de 3—4 ori 
be același inginer sef. tot 
pe același post, motivîndu-i 
de 3—4 ori reangajarea 
prin... competență, autorita
te. spirit de 
posibil, nu ? 
că asa ceva 
ouit intr-un ____ _____
serios? Firește. în fotbalul 
nostru de club însă, si nu 
numai la cele două unități 
amintite ..pe 
acestea s-au întâmplat, 
întâmplă...

Din năcate. ani de 
federația nu s-a băgat, 
obicei, în aceste treburi „in
terne" ale cluburilor, ale u- 
nor conducători de cluburi 
care not să-ți „recite" pe 
Ioc obligațiile si sarcinile 
importante ale fotbalului 
nostru, dar >ile căror fapte
— notorii — sînt nu de nu- 
tine ori derutante nrin IN
CONSECVENȚA lor. Drin
— s-o spunem ne românește
— NESERIOZITATEA lor.

...Si-i dăm zor cu lipsa 
omului de gol. si într-ade- 
văr cam 
de clasă. _ ___________
de cluburi ? ! Ei, care rămîn 
pe poziții la orice naufra
giu. Antrenorii — primii vi
novății Conducătorii de clu
buri — adeseori „statui" in- 
tangib le. Ei îi „rotesc", 
uneori aberant chiar. pe 
toti. iar ca să fie si ei, la 
rîndul lor, rotați trebuie să 
se rupă clubul în două...

încheiem aceste rînduri 
reamintind o problemă când
va dezbătută, dar hici pe 
departe rezolvată, a fotba
lului nostru. Problema con
ducătorilor de club. A com
petentei lor. în nrimul rind. 
A adecvării lor la mun
ca pe cane o fac. Cam nu
meri Pe degete situațiile de 
om potrivit la locul potri
vit între conducătorii de 
club ai fotbalului nostru. Si 
această realitate se vede și 
se simte în crea multe oca
zii. Pe stadion si în afara 
lui...

disciplină. Im- 
Fantezie ! Este 
e de neînchi- 
cadru social

fază", faptele
se

zile 
de

lipsesc Eolaeterii 
Dar conducătorii

Marius POPESCU

A DINAMOVIADEI DE JUNIORI
rilor" Intr-unui de golgeter 
detașat. Dar formația noastră 
nu este singura care a pus ac
centul ce ofensivă. Aceleași a- 
nrecieri se cuvin si juniorilor 
din Polonia, U.R.S.S.. R.D.G., 
și R.P.D. Coreeană. Un aspect 
pozitiv îl constituie faptul că 
multi jucători au etalat fru
moase cunoștințe tehnico-tacti- 
ee. această competiție fiind tot
odată o trambulină a tinerelor 
talente spre eșaloanele superi
oare din țările respective. Este 
cazul juniorilor Rodninoe și 
Kuznețov (U.R.S.S.), Miladinov 
și Galabov (Bulgaria), Barany 
și Kozma (Ungaria). Ri Hj Gin 
(R-P.D. Coreeană), Penzel (R-D. 
Germană). Kazeszowiae, Lipa 
și Szesepruski (Polonia), Guda, 
fudor, Ivan și Ursa (România).

F.rcste. pe parcursul competi
ției am văzut și unele stângă
cii, unele căderi fizice, dar a- 
ceste carențe au totuși unele 
circumstanțe atenuante dacă 
»vem în vedere că primele trei 
meciuri susținute de fiecare e- 
chipă s-au disputat pe distan
ța... a trei zile. Deci, un mini- 
maraton fotbalistic, a cărui li
nie de sosire a fost trecută cu 
bine de toate echipele.

Desigur că această competi
ție a fost un examen si pentru 
organizatori. Clubul Dinamo — 
pentru prima oară în această 
postură — s-a străduit si a 
reușit din plin să se achite de 
sarcina ce si-a asumat-o. pri
mind un prețios ajutor din 
partea asociațiilor Voința, Au- 
tomecanica si F.R.B.

ASPARUHOV II
cumva o fi rudă? Ne~am 
interesat și cu mare emoție 
am aflat că juniorul Aspa- 
ruhov este fiul fostului in
ternațional bulgar. Andrei 
are 17 ani. l-a împlinit 
chiar la București, în ziua 
primului meci al turneului.

Așadar, Asparuhov II. 
Andrei avea doar 6 ani cind 
tatăl său a pierit într-un 
tragic accident de au
tomobil. Îndemnat de cine
va sau, poate, din instinct, 
la 11—12 ani, Andrei a pă
șit pe poarta clubului unde

tatăl cunoscuse marea con
sacrare.

Au trecut anii și Andrei 
este acum in prima echipă 
de juniori a lui Levski, deși 
e mai mic cu doi ani ca 
mulți dintre colegii lui. E 
bine făcut, chipeș, zimbitor 
și, ni s-a spus, bun la învă
țătură. Crește și speră să 
calce pe urmele tatălui, pe 
care nu-l știe cum juca de- 
cit din ziare, din filme și 
din povestirile mamei. Și ca 
un simbol, parcă, poartă pe 
tricou același număr 9.

Asparuhov II...
... Viața merge înainte.

Constantin ALEXE
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Marea maestră internațională 
Marina Pogorevici (România) 
continuă să fie lidera turneu
lui interzonal feminin de șah 
de la Bad Kissingen și după 
cea de a 11-a rundă, în care 
a întrerupt partida susținută în 
compania iugoslavei Maksimo
vich în alte partide : Lemaci- 
ko — Ivanka 1—0, Gaprindaș- 
vili — Erenska 1—0. Klimova 
— Omstein 1—0, Hund — Crot- 
to și Litinskaia — Belle între
rupte. Și două rezultate ale în
treruptelor din runda prece
dentă : Hund — Ivanka 1—0, 
Arbunic — Fatalibekova remi
ză. In urma Marinei Pogorevici, 
cu 8 p (1), sint clasate acum 
Gaprindașvili și Klimova — 
cîte 8 p, Hund. Semenova șt 
Lemaciko — 7,5 p (1). Reamin
tim că primele trei locuri in 
clasamentul final asigură cali
ficarea pentru următoarea fa
ză a campionatului mondial, 
turneul candidatelor la titlul 
suprem.
• La Las Palmas, în lupta Pen-

tru primele două locuri, care 
în interzonalul masculin asi
gură calificarea, continuă să se 
afle șl Mihai Șubă, campionul 
României, după zece runde. 
Trei partide au fost decise, 
Srrăslov tavingînd pe Browne, 
Timman pe Mestel, iar Pinter 
pe Larsen. Remize au făcut 
Ribli cu Petrosian și Bouaziz 
cu Tukmakov. S-au întrerupt 
partidele Șubă — Karlsson și 
Neto — Psahis. In clasament : 
Smîslov 7.5 p, Ribli 6,5 p. Tuk
makov 6 p, Șubă 5,5 p (1), 
Larsen. Petrosian șl Timman
5.5 p, Bouaziz și Pinter 5 p 
etc.
• Turneul internațional mas

culin de la Nalenchowe (Polo
nia) a fost cîștigat de maestrul 
polonez Zbigniew Szimvzak, cu
8.5 p (din 13), urmai de Con
stantin Ionescu (România), Va
lentin Lukov (Bulgaria), Zbig
niew Iasnikowski și Artur Sy- 
gulski (ambii Polonia) — toți 
cu cîte 8 p. în ultima' rundă. 
Ionescu a remizat cu Vldobosz.

PENTRU A 4-A «ARĂ î» „PARADISUL CLORItl"

Zeci de mii de parizieni l-au 
sărbătorit — duminică. pe 
Champs Elysăes — ne învingă
torul celui de al 69-lea „Tur 
al Franței", cea mai mare com
petiție a ciclismului. Laureat: 
Bernard Hinanlt, francezul care 
domină, de la Edyy Merckx 
încoace, sportul cu pedale. La 
28 de ani (îi va împlini la 14 
noiembrie, anul acesta), el își 
înscrie centru a 4-a oară în 
palmares victoria în ..Tour" si 
mintea sa iscusită, mai mult 
chiar decît vigoarea debordan
tă. îi asigură șansa nu numai 
de a-i egala pe Anquetil șl 
Merckx — 5 victorii —, ci și 
de a-i întrece, de a intra sprin- 
tînd în legendă...

Bernard a cîștigat cu „capul* 
această mare întrecere, soecu- 
lînd nu numai punctele forte 
proprii (contratimpul — el a 
cîștigat. în cele 5 ediții la care 
a participat. 11 din 
probe solitare — si 
munte), ci si punctele 
bile ale adversarilor; pe Phil 
Anderson l-a spulberat la con
tratimp, pe Knetemann pe 
munte... Alături de această 
magnifică izbîndă finală. Hi
nault a mai realizat si altele In 
cel de al 69-lea „Tur al Fran
ței". El a cîștigat pentru a 
doua oară sosirea la Paris, a 
realizat trei victorii de etapă, 
si-a mai adăugat un contratimp 
în palmares si. marea perfor
mantă. a realizat eventul Giro- 
Tour, fiind al 4-lea as al peda
lei care reușește în această 
deosebit de grea și temerară 
încerca : (Coppi 1949, 
Anquetil 1964. Merckx 
1972. 1974).

Lingă Hinault, alti rutieri de 
marcă au reilsit — si ei — per
formante deosebite, 
olandez Zoetemelk 
la 3 decembrie) s-a 
tru a 6-a oară (!) 
în „Marea Buclă": ... ___
1971 după Merckx, în 1976 după 
Van Impe. în 1978. 1979 și 1982 
......................... _ " îl 

lui

cele 14 
forta pe 
vulnera-

1952.
1970,

Bătrînul 
(36 de ani, 
clasat pen- 
De locul II 
în 1970 și

după Hinault. Zoetemelk 
spulberă astfel ..mitul" 
Poulidor... Mai sint apoi Phil

27 iulie

28 iulie

iulie

30 Iulie

31 Iulie.
1 august

Apropierea C.E. de atletism se simte!

SVETLANA ULMASOVA-RECORD MONDIAL LA 3000 m,
CAMPIONATEMEYfARIA - 2,00 m LA IMLJIME

• în cadrul campionatelor de 
atletism ale Uniunii Sovietice, 
duminică, la Moscova, Svet
lana Ulmasova a devenit re
cordmană a lumii in proba de 
3000 m cu timpul de 8:26,78. 
Vechiul record mondial era 
deținut de Liudmila Braghina 
cu 8:27,12 din 1976.

Brit.) 18,90 m ; suliță : Ottley 
(M. ~ ■Brit) 80.54 m.

Campionatele R.F. Germa- 
la Miinchen : 290 m :

record națio-

• Campionatele internațio
nale ale Angliei, desfășurate la 
Londra, au prilejuit, între al
tele, următoarele performanțe : 
200 m ; Quarrie (Jam.) 20,74, 
Watson (M. Brit.) 20,90 ; 400 m: 
Pul (Trinidad Tobago) 45,74, 
Jenkins (M. Brit) 45,93 800 m: 
Elliott (M. Brit) 1:45.61, 1500 
m : Cram (M. Brit.) 3:36,14, 
William (M. Brit.) 3:39,07; 5000 
m : Waigwa (Kenia) 13:29,32, 
Hutchings (M. Brit.) 13:30,53 ; 
3000 m obst.: Hackney (M. Brit) 
8:29,98 : 400 mg : King (S.U.A.) 
50,25 ; lungime : Usui (Jap.) 
7,94 m, Herbert (M. Brit.) 7,94 
m ; prăjină : Takashi (Jap.). 
5J51 m ; greutate : Winch (M.

• 
nia, 
Skamrahl 20,47 
nai, H. Schmidt 20,78 ; 800 m ; 
Wiilbeck 1:48,32; 5000 m: Wes- 
singhage 13:45,14 ; 110 mg : 
Donges 13,57 — record națio
nal; lungime : Kloche 8,09 m, 
Hingsen 8,04 m ; înălțime: M6- 
genburg 2,27 m. Nagel 2,24 
prăjină : Lohre 5,65 m — 
cord național, Winkler 5,50 
tripln : Handerson 
Kolmsee 16,47 m ; 
Gelhausen 19,50 m ; 
Tafelmeier 85,56 m ;
Ploghaua 76,27 m, Schăfer 75,30 
m ; FEMEI : 200 m : Schmidt 
22,97 ; 800 m : Klinger 2:01,67; 
1500 m : Krott 4:12,53; 100 mg: 
Filsinger 13,28 ; 400 mg: Gute- 
wort 51,18, Wagner 57,33 ; înăl
țime : Meyfarth 2,00 m — re
cord național, Wziontek 1.90 m: 
greutate : Losch 18,06 m.

m ; 
re
ni : 
m,16,48 

greutate : 
suliță : 

ciocan :

în U.R.S.S. s-a desfășurat o 
altă etapă de campionat, 
teva rezultate : Kairat 
Ata — Dinamo Minsk 
Spartak Moscova 
moreț Odesa 1—1, 
Baku — Torpedo 
0—2, Metalurgist Harkov — 
Kuban Krasnodar 1—0. Tor
pedo Kutaisi — Ț.S.K.A. Mos
cova 0—2. Dnepr Dnepropetrovsk 
— Șahtior Donețk 2—0. In cla
sament conduce Dinamo Minsk 
cu 22 p (15 jocuri).

In FINLANDA, campionatul 
este în plină 
chipa Koparit 
samentului — 
înfrîngere în 
Kuopion — 
1—2. ’

Cî-
Alma
2-2. 

Cerno- 
Neftiantk 
Moscova

desfășurare. E-
— fruntașa cla- 
a suferit prima 
etapa a 13-a < 
Ilves Tampere ' 

Valkeakosken Haka — 
Lahti 1—6, Kokkolan Pallo- 
vaikot — Koparit 1—0. Koktan 
Palloilijat — Seinaejoki Sepsi 
1—1, Palloseura — Ooulu 3—ft. 
In clasament : Koparit 24 p, 
Palloseura și Lahti cite 23 p 
etc.

Anderson, australianul, cu ma- 
ioul alb al învingătorului In 
clasamentul tinerilor, francezul 
Bernard Vallet — cu Însemne
le celui mai bun cățărător, si 
irlandezul Sean Kelly — eu 
acelea ale sprinterului nr. L 
Să nu-1 uităm nici oe elveția- 
nul-surpriză Beat Breu, care 
se anunțase redutabil încă din 
..Grand Prix de Ziirich* (pe 
care l-a cîștigat după o evada
re de 240 km), învingător 
două etape—

Au fost si deziluzii. La 
maximă, belgienii. ne 
Daniel Willems n-a reușit 
salveze cu locul 7 sl două 
Pe cîstigate. 
riscînd să 
inofensivi. Apoi, italienii, doar 
cîtiva la start, răsninditt in 
echipe de firmă, aproape că nu 
s-au văzut Infrînti la ei aca
să, in Giro, „azzurrii* lui Sa- 
ronni s-au retransat. probabil, 
în peninsulă.

Cu nenumărate faze de fru
musețe indescriptibilă, dar si 
cu clteva ..umbre**, cel de al 
69-lea „Tur al Franței" a intrat 
în istorie, nu înainte însă de 
a-1 fi urcat încă o dată pe 
Bernard Hinault în ..paradisul 
gloriei".

PREGĂTIRI PENTRU ACTIVITA- 
TEA COMPETIȚIONALĂ 

OFICIALA

de

cota 
care 
să-i 
eta- 

„diavolii roșii* 
devină... mielușei

Hristache NAUM

ACTUALITATEA LA TENIS
„CUPA FEDERAȚIEI-, desfășu

rată în California, la Santa Cla
ra, a fost dștigată de echipa fe
minină a S.U.A., victorioasă cu 
3—0 in finala cu reprezentativa 
RJT. Germania (Martina Navrati
lova — Betina Bunge 6—4, &—4, 
Chris Evert Lloyd —- Claudia 
Kohde 2—6, 6—1, 6—3, Navratilo
va, Evert Lloyd — Bunge, Kohde
3— 6, 6—1, 6—2. Franța a cîștigat 
turneul de consolare, învinghid 
Canada cu 2—1 (Corinne Vanier
— Margerie Blackwood 6—3, 2—0 
ab., Brigitte Simon Glinel — 
Carling Dassett 7—5, 3—6, 0—6, 
Vanier, Thibault — Pelletier, 
Carling 6—3, 6—4).

„CUPA JEAN 
chipe de cădeți), ediția 
la Le Touquet, Suedia —
4— 1. Formația scandinavă 
tigat pentru a 5-a oară.

„CUPA GALEA- (echipe 
niori), la Vichy.: Australia ' — 
Spania 3—2 ; pentru locul 3 : 
Cehoslovacia — Iugoslavia 4—1.

CAMPIONATELE EUROPENE, 
do la Blols ; finale : băieți 12 
anij Cerkasov (URSS) — Marquea 
(Portugalia) &—3, 4—6, fr—3, fete
— 14 ani : Graf (RFG) — Hott-
kova. (Cehoslovacia) 1—6, 6—X
11—9, dublu băieți — 14 ani : 
Koevermans, Vissers (Olanda) — 
Gnabldșidze, Kroșko (URSS) 6—4, 
7—5, dublu fete — 12 ani : Lan-

BOROTRA" (e-
a 12-a
Spania 
a Ciș-

de ju-

„MARELE PREMIU Al ORAȘULUI SOFIA- LA BASCHET

greva, Zrubakova (Cehoslovacia) 
— Brukovest, Zvereva (URSS)
5— 3, 6—8.

TURNEUL DE LA IIILVER- 
SUM: Balazs Taroczy a dștlgat 
pentru a șasea oară in finala a- 
cestul turneu din Olanda. De 
data aceasta a dispus de engle
zul Buster Mottram cu 7—6, 6—7,
6— 3, 7—6. Cehoslovacii Jan Kodeș 
șl Thomas SmM au cîștigat pro
ba de dublu, dispuntod de Helnz 
GOnthardt, Tarculy cu 7—5, 6—4.

TURNEUL DE LA KITZBUHEL: 
Australienii Mark Edmondson, 
Kim Warwick au dispus de cu
plul Rod Frawley, Pavel Slozil 
(Australia, Cehoslovacia) cu 4—6, 
6—4, 6—3, în finală la dublu.

TURNEUL DE LA WASHING
TON : Tlnărul american Jimmy 
Arias (17 ani) l-a Învins pe ar
gentinianul Josă-Luls Clerc cu 
3—6, 6—2, 6—4, In semifinale, iar 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) a 
dispus de Yannick Noah (Fran
ța) eu 6—3, 6—3,

TURNEUL DE LA LOS ANGE
LES : Jimmy Conners — BjOrn 
Borg 5—7, 6—2, 6—2, 6—7, 6—2,
Sandy Mayer — Vitas Gerulai- 
tis 6—3, 7—5.

TURNEUL DE LA BLACKPOOL 
B-a încheiat cu victoria lui Mih- 
nea Năstase, Învingător cu 6—1, 
6—1 ta finala de simplu susținu
tă cu mexicanul Hansam. El 
a cîștigat șl la dublu în pereche 
cu Skelson, tntrecînd cu 7—5, 
6—3 cuplul Kermose, Hodges.

Numeroasele partide amica
le. precum și meciurile din 
„Cupa de vară" constituie • 
excelentă verificare înaintea 
începerii campionatelor din di
ferite țări. Iată cîteva rezul
tate : In cupa de vară : LKS 
Lodz — F. C. Zflrich 3—0. 
Sparta Praga — Pogon Szcze
cin 1—0. Meciuri amicale 1
Levski Spartak — Sporting Li- 
sabona 3—1. Cernomoreț 
gas — Nestved (Dan.) 
Borussia Neunkirchen 
A.E.K. Atena 0—1.

FOTBALIȘTII SPANIOLI 
EGALI -------------CELOR ITALIENI

(Urmare din pag 1)

cu atît mai meritoriu și ne-a 
determinat să-i solicităm aces
tuia cîteva amănunte, pe care, 
cu amabilitate, ni le-a furni
zat :

—Toți băieții s-au mobilizat 
exemplar, au luptat cu deose
bită energie, au manifestat
disciplină ireproșabilă și au 
respectat întocmai indicațiile
tactice. Tot lotul deplasat me
rită a fi evidențiat, dar in mod 
deosebit Roman Opșitaru, Flo
rentin Ermurache. Virgil Băl- 
ceanu, Virgil Căpușan, Gabriel 
David și Dan Sipoș. 
folosiți 
s-an dovedit 
che, juniorii 
și Gheorghe Pascu, precum și 
Sorin Ardelean și ~
pen ; Titus Becea.

CU precădere
Marian 
Andrei

jucători 
: utili
Marina- 
Popovlci

Iuliu Car- 
accidentat.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
VOLEI : iau sfîrșit, campionatele europene de 
juniori în R.F.G. ; FOTBAL : continuă cam
pionatul mondial universitar ta Mexic (ptaă 
la 6 august) ; TENIS : turnee Internaționale la 
♦îorth Conwy (S.U.A.), Cap d’Agde (Franța), San 
Diego (S.U.A.) — ultimul este feminin.
ATLETISM : concurs la Helsinki ; CAIAC-CANOE: 
campionatele mondiale la Belgrad (ptaă la 
1 august).
NATAȚIE : campionatele mondiale (înot, polo, 
sărituri șl înot sincron) la Guayaquil, Ecuador 
(pînâ la 10 august) ; CĂLĂRIE : concurs hipic in
ternațional, la Hickstead, Marea Britanic (ptaă 
la 1 august) ; CICLISM : Turul regiunii vrirrii 
(Italia) ; BOX : meci pentru campionatul mondial 
(W.B.A.) : Jiro Watanabe (Japonia) — Gustavo 
Ballas (Argentina), la Osaka.
ATLETISM : campionatele feminine ale Marii Bri
tanii, la Londra ; PLANORISM: campionatele euro
pene, clasa FAI. la Rletl (Italia).
AUTOMOBILISM : cursa de 24 de ore, la Fran- 
corchamps (Belgia).
AUTOMOBILISM : Marele premiu C.E. formula H, 
la Pergusa, Italia ; CICLISM : Marele premiu de 
la Dortmund. R.F.G. ; MOTOCICLISM : Marele 
premiu al M. Britanii (viteză), la Silverstone, Ma
rele premiu al S.U.A. (motocros. 256 cmc) la New 
Berlin, Marele premiu al Suediei (metocros, 125 
cmc) la Jămshag. Marele premiu al Belgiei (mo- 
tocros, 500 cmc) la Namur.

a fost utilizat doar 12 minute. 
Doresc să mai 
sprijinul primit din partea dr. 
Tudor Minescu care i-a recu
perat, la fața locului, pe Op- 
șitaru, Căpușan și Băiceanu, 
după ușoare accidente.

— Se pare că, din nou, echi
pa română a beneficiat de a- 
Portul consistent al unui sin
gur jucător cu talie de peste 
2 m : Opșitaru. Credeți că 
dacă se va continua astfel 
baschetul românesc va putea 
obține performanțe superioare 
la marile competiții oficiale 
internaționale ?

— în mod cert, nu / Dealt
fel, pentru că am avut doar 
un pivot competitiv, am fost 
nevoiți să folosim mai mult 
sistemul de apărare „in zonă*, 
în scopul recuperării, cit de 
cit, a handicapului de talie 
față de cele mai bune adver
sare, care aveau permanent în 
teren trei jucători de peste 
1 m. Noi, toți antrenorii, a- 
vem datoria să ridicăm. in 
timp cit mai scurt, doi-trei 
pivoți capabili să-1 completeze 
Pe Opșitaru.

menționez cte

Bur-
4 0.

/ . J

Herrera, fostul an- 
lui Inter Milano și 

în prezent 
Barcelona, 

C.M. :

Helenio 
trenor al 
C.F. Barcelona, 
consilier tehnic la 
a declarat, apropo .de 
„Fotbaliștii spanoli sint la fel 
de buni ca italienii și mai 
buni decît francezii!... El 
n-au avut însă o bună pregă
tire fizică și un moral puter
nic pentru o asemenea com
petiție". In legătură cu posibi
litatea de a-i succede lui San
tamaria la conducerea repre
zentativei iberice, Herrera a 
spus : „In cazul în care m-aș 
consacra doar selecționatei na
ționale. cred că aș putea face 
o treabă bună !*-

ClSTIGĂTORUL „CUPEI RUSSELL11
„Cupa Russell" (după

col. R. H. Russell) este_ _______
na, cu prilejul campionatelor mondiale de seniori,

numele testului președinte al A.I.B.A., 
un trofeu transmisibil care se de cer- 

_  ___._ ____ _____ ________ " ' boxeru
lui eu cel mai frumos stil și oel mai efioace. La primele douf 
ediții ale competiției, câștigători aiu fost sovieticul Vasili Solo
min, Învingătorul in finală al Iul Simion Cuțov (Havana. 1974) 
și ken lanul Stephen Muchokl (Belgrad, 1978).

De astă-dată, la Mtinchen, alegerea pentru 
mai bun boxer al campionatelor mondiale a 
rtcilă. Candidatul cel mal normal ar fi fost 
Horta — solid, prompt In reflexe, puternic,

pe cel 
de di- 
Adollo 
nici o 

clipi la ring, nu tace gesturi inutile, toate mișcările sale stat 
box pur. Ou toate acestea, opțiunea juriului a mers spre cate
goria „boxeri-artiști" și s-a oprit le (fără Îndoială) un mare 
campion, americanul Mark Breland, dștigătorul categoriei semi- 
mijlocle și Învingător ta optimi al lui Mihal Clubotaru. Origi
nar din Brooklyn, tlnărul campion de 19 ani (1,88 înălțime și 
67 kg) a cîștigat de trei ori tradiționala competiție „Golden 
Glovers" și are ta palmares 84 victorii din 85 de meciuri I 

Intr-adevăr, Borland aparține grupului de „artiști ai ringu
lui". Ou eschive milimetrice din trunchi, cu o intuiție surprin
zătoare, tlnărul negru american pare a transforma in medio
critate orice adversar. Luptă cu o aparentă indiferență, ca șl 
cum ar susține un exercițiu de antrenament, dar în realitate 
pornește propriile sale acțiuni chiar ta momentul ta care ad
versarul inițiază un atac, reușind astfel să anticipeze intențiile 
opozantului. Este neîndoios un talent excepțional (ar fi aproape 
o mirare să nu cadă în... mrejele profesionismului), are o 
dreaptă decisivă și îți vine greu să constați unele imperfecțiuni 
tehnice (cum ar fi ținuta sus a capului sau lăsarea brațului 
sting să attme în josui ooapsel). Unii comentatori nu s-au sfiit 
să-1 considere „un fenomen pugilistic" și să-l aprecieze drept 
„un Cassius Clay mai agil, mal rapid, mal precis". Se poate 
•are mal mult dedt attt 7 y BANC1ULESCU

a desemna 
Iest destul 
cubanezul 
nu pierde

A

CALARIe • Fontainebleau: ma
rele premiu de dresaj : Marglt 
Otto — Crepin (Franța) 1261 p, 
Georg Otto — Heyser (RFG) 1229 
p ; proba de dresaj Sf. Gheor- 
ghe : M. Otto — Crepln 1375 p, 
D, Flament (Franța) 1299 p • 
Deauville: Michael Fervers (RFG) 
a. cîștigat Marele premiu din lo
calitate (probă de obstacole) cu 
0 p (33,66 s), urmat de ‘ 
Choupe 0 p (40,53 s) 
gianul Van Paesschen a 
mul In proba de forță

TELEX

francezul 
iar bel- 
fost pri
ori 0 p

(la al 4-lea baraj !) • C.H.I.O.
de la Londra: proba de .obstacole 
a fost dștigată de vest-germ a nul 
Paul Schochemohle cu 1270 p, 
față de cele 1260 p ale brltani» 
culul David Broome.

CICLISM • C.M. de juniori, de 
la Florența s belgianul Roger Six 
a Învins in proba de fond : 126

km ta 2.50:00 (media orari 
44,444 km), pe locul secund - 
Andreas Lux (RFG), iar pe tre 
— Iuri Abramov (URSS) toți ti 
același timp • Trofeul 
otti, disputat la Pescara, pe țâr 
mul Adriatic!!, a dat cîștig <H 
cauză italianului Moreno Ar’eo 
tin 5.43:33 pe 216 km 
orară 37,076 km) în același 
cu P. Masclarelli (Italia).

Matte

(medU 
tlmj

piști
J o

La o săptămlnă după accidentul suferit in timpul C.M. de" - . ... . . .. .. ., Smlmov răml-
Tresalti, dtrec- 
declarat : „Nu 
nici agravare,
In care situa-

la Roma, starea floretistulul sovietic Vladimir 
ne neschimbată, adică gravă. Profesorul Emilio 
torul sanitar al spitalului GemelM din Roma, a 
am constatat, în ceea ce-1 privește pe Smirnov, 
nici ameliorare de la ultimul buletin medical _ _____ ______
țla campionului olimpic era descrisă drept aparent ireversibilă". 
Duminică, Vladimir Smirnov a fost vizitat la spitalul din Ro
ma de echipa de scrimă a U.R.S.S.

SLALOM NAUTIC • Pe 
artificială (care a găzduit 
din 1972) de la Augsburg au a* 
vut loc întrecerile pentru ,,Cupi 
Europei-: canoe 1: Jon Lugbi® 
(SUA) 219,60 p D Hearn (SUAj 
245,34 p ; caiac 1 F : Elisabet® 
Sharmann (M. Brit.) 239,96 p 
Sylvie Arnaut (Franța) 276,91 p 
canoe 2 î Studer — Ruin (Elve
ția) 8 p, Maslanka — Serugi 
(Polonia) 16 p ; caiac 1 : Richard 
Fox (M. Brit.) 10 p. Anton Pri- 
1©n (RFG) 11 p.
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