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DIN NOU IN JURUL RINGULUI 
PE „STADIONUL REPUDLICIF!— )>------------------------------------------------

Reluarea unei inimoase tradiții pugilisticc,

Ivan Patzaichin fi Toma Si- 
mionov, „canoea de aur* a 
lotului nostru care se va a- 
linia la C.M. de la Belgrad

Miine, la Belgrad, încep campionatele mondiale de caiac-canoe

cu prilejul turneului final
Federația română de box a 

hotărit să reia tradiția galelor 
nugilistice organizate ne Sta
dionul Republicii din Capitală. 
Prilejul îl va oferi apropiatul 
turneu final al campionatelor 
naționale. Deci, titlurile de 
campioni ai tării la box se vor 
decerne anul acesta pe ringul 
din ..potcoava" stadionului, 
după turneul final care va 
avea loc în perioada 12—18 
septembrie si la care vor fi 
prezenti 88 de sportivi. Aceștia 
vor trebui să-si justifice pre
zența în turneul final printr-o 
bună comportare la întrecerile

al campionatului national
de zonă, programate între 9 și 
15 august. în orașele Timișoa
ra, Tg. Jiu, Brăila si Constan
ța. în legătură cu aceste între
ceri zonale, menționăm că ele 
sînt obligatorii pentru absolut 
toti sportivii care se vor an
gaja în lupta pentru cele 11 
centuri de campioni si că la 
„zone" nu vor avea loc între
ceri pentru titlul de campion 
de zonă, cei, doi finalisti la 
fiecare categorie, din toate cele 
patru orașe obțtaind califica
rea pentru turneul final de la 
București.

„AMIRALUL" IVAN PATZAICHIN ÎN FRUNTEA 
UNEI „FLOTILE" CU NUMEROȘI DEBUTANȚI

începind de miine

Pe aPele lacului Ada Cigan- 
lija de la Belgrad — care sta
bilește cu acest prilej un veri
tabil record, fiind pentru a pa
tra oară (în 11 ani !) „ gazda 
competiției supreme a maeș
trilor padelei și pagaei —, a- 
proape 509 de caiaciști și ca- 
noiști din 28 de țări încep, joi 
dimineața. greaua întrecere 
pentru cucerirea medaliilor ce
lei de a 17-a ediții a campio
natelor mondiale.

Printre echipele a căror pre
zență se va situa în prim-pla- 
nul atenției generale va fi și 
garnitura României. Este prpa

bine cunoscut faptul că ..flo
tila de aur" a caiacului și ca- 
noei românești se numără de 
un sfert de secol în rîndul 
marilor forțe ale acestui sport, 
că de-a lungul anilor mai 
multe generații de sportivi 
și-au făurit, la toate marile 
competiții desfășurate pe pis
tele de apă ale lumii, un pal
mares — și un blazon — de 
invidiat. Așteptăm și acum, ca 
de fiecare dată, cu emoție și 
încredere, participarea caiaciș- 
tilor și canoiștilor noștri la 
campionatele lumii. După o 
primă jumătate a sezonului.

încheiată la începutul lui iulie 
cu întrecerile ediției jubiliare 
cu numărul 25 ale Regatei Sna- 
gov, candidații la titularizare 
s-au retras, pentru a-și defini
tiva ultimele pregătiri, la Vă- 
liug.. Aici, colectivul de tehni
cieni ai lotului. condus de 
prof. Corneliu Bîrsănescu, a 
căutat să-i aducă pe selecțio 
nabili la forma maximă, pre- 
ocupindu-se totodată de alcă
tuirea celor mai bune echipaje

Vosile TOFAN

. „COPfi STEAUA" LA FOTBAL 
PROMITE SPECTACOLE ATRACTIVE 

© E L. Vorwurts a sosit ieri în Capitală • Universitatea
Craiova $1 E. C. Olt vor veni azi

(Continuare In pag 2-3)

la Balcaniada de talere de la Sarajevo:

Evenimentul fotbalistic al a- 
cestei săptămîni. cu puțin timp 
înaintea deschiderii sezonului 
oficial. îl constituie, fără îndo
ială atractivul turneu interna
tional organizat de clubul Stea
ua. pe stadionul său, în zilele 
de 29 și 31 iulie; turneu dotat 
cu „Cupa Steaua", la prima sa 
ediție.. Cum se știe, participă 
apreciata formație F.C. Vor- 
wărts (clasată pe locul IV în 
primul campionat al R.D. Ger
mane. deci participantă în Cupa 
U.E.F.A.X care se înscrie în 
primele trei echipe ale tării cu 
cea mai bună apărare și cel 
mai eficace atac (înaintașul 
Pietsch a ocupat poziția a tre
ia în clasamentul golgeterilor

— cu 16 goluri, urmat la cîteva 
locuri de fundașul ofensiv An- 
drich — cu 10 goluri!), fosta 
campioană a țării noastre, Uni
versitatea Craiova, și F.C. Olt
— una din revelațiile anului 
1982 — și. bineînțeles, echipa 
organizatoare. Steaua, care nu 
mai are nevoie de prezentări 
in plus.

Competiția în sine oferă an
trenorilor respectivi un exce
lent prilej de verificare a fie
cărei garnituri în parte. Valoa
rea participantelor la turneu

Stelian IRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

La sfîrșitul săptăminii,

DOI JUNIORI, DOUA IIHORI BALCANICE!
Cel mai bun rezultat a| seniorilor: M. Ispașu, 196 t la trap, 

performanță internațională competitivă
La întoarcerea delegației ta- 

leriștilor români, participant 
la Balcaniada de la Sarajevo, 
competiție la care reprezentan
ții noștri au avut o comportare 
generală bună, antrenorul fe
deral George Florescu a ținut 
să ne declare: „în condițiile în 
care la startul competiției s-au 
aliniat taleriștii greci. care 
constituie o valoare în talerele 
europene, precum și cei bulgari 
și iugoslavi. în evident progres, 
sportivii români au reușit să se 
claseze pe locuri bune Ia seni
ori (M. Ispașiu locul 2 la trap, 
cu 196 t, record personal ega

la Capitală

lat. rezultat internațional com
petitiv; D. Buduru locul 3 la 
skeet, cu 193 t. cîșligător în ba
raj yu C. Paraschiv, nou re
cord personal) și foarte bune 
la juniori (două titluri, prin Titu 
Vlădoianu la trap cu 143 ț, rec. 
nat. juniori si loan Majornic 
la skeet. cu 144 1. record per
sonal). Rezultatele pot fi apre
ciate cu atit mai mult cu cit la 
skeet seniori am prezentat e- 
chipa a doua, iar la trap, seni
ori si juniori, doar 3 concu
rs nți“.

Mai trebuie adăugat și fap
tul că echipa de skeet seniori 
a pierdui' la un singur punct 
întrecerea colectivă, in fata re
prezentativei Greciei, o perma
nentă pretendentă la podiumu
rile europene din ultimii ani. 
Se cuvin, totuși, subliniate preș-

IOAN MAJORNICA 66-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ATLETISM, (Continuare in pag. a 4-a)

0 COMPETIȚIE A CALITĂȚII SPORTIVE în al doilea meci amical de volei

Campionatele naționale ale 
seniorilor constituie, fără dis
cuție. evenimentul principal 
dintr-un sezon de concursuri 
interne, momentul cel mai im
portant al fiecărui an. Iar titlul 
de campion al tării, cu medalia 
respectivă și tricoul cu tricolor, 
vin să-i răsplătească pe cei 
mai buni competitori. Acum, 
simbătă și duminică, are loc, 
in Capitală, cea de a 66-a edi
ție a campionatelor naționale 
ale alleților seniori. La între
cerile care vor avea loc pe cel 
mai mare stadion al țării, „23 
August", vor lua parte evident, 
cei mai buni atleți la această 
oră. seniori, tineret si iuniori. 
Va fi — sperăm — o reușită 
trecere în revistă a potenția
lului actual al atletismului nos
tru. la jumătatea ciclului olim
pic. în anul Jocurilor Balcanice 
de la București» si a campiona
telor europene de la Atena.

întrecerile se vor desfășura, 
deci la sfîrsitul săptăminii. în 
ambele zile în cite 2 reuniuni, 
dimineața de la ora 10 și după- 
amiaza de la ora 17.30. Ediția 
din acest an a campionatelor se 
va desfășura sub semnul cali
tății. admiterea în concurs fi
ind condiționată de îndeplini
rea prealabilă a anumitor per
formante standard, destul de 
pretențioase, dar pe măsura e- 
venimentului (diferențiate pen
tru cele trei categorii de vîrstă). 
iar acordarea titlurilor va fi

condiționată, ca în ultimii ani. 
de realizarea. în concurs. a 
unor performante anume.

Prima româncă dincolo de 20 m

la aruncarea greutății ?

MIHAELA LOGHIN 
Șl „RECORDUL El 

MONDIAL7...

POLONIA - ROMÂNIA 3-2

Dacă atletismul ar avea. în probele de aruncări, categorii 
de greutate, precum disciplinele atleticii grele, Mihaela 
Loghin ar fi, fără îndoială... recordmană mondială a cate
goriei. să-i spunem, „mijlocie". Intr-adevăr, recordmana 
noastră este atit de departe de prototipul aruncătoarelor de 
astăzi (Slupianek, Fibingerova, Veselinova etc), incit pre
zența sa în cercul de greutate pare un act de temeritate. 
Am putea s-o vedem foarte bine în fața ștachetei la groa
pa de săritură în lungime, am cunoscut chiar alergătoare 
de viteză mai masive. Mihaela s-a încumetat însă să alea-< 
gă o probă pentru care nu părea făcută, încercînd să su
plinească prin calitate... deficitul de cantitate (musculară). 
Iar evoluția carierei ei ne arată că nu a greșit.

De aproape un deceniu este cea mai bună aruncătoare de 
greutate a țării. S-a născut la Roman la 1 iunie 1952, a in-

BISTRIȚA, 27 (prin telefon). 
Pe fondul unei replici la nive
lul posibilităților reale oferită 
de echipa Poloniei in cel de-al 
doilea meci amical disputat în 
Sala sporturilor din localitate, 
această întîlnire s-a deosebit 
radical de cea susținută și cîș- 
tigată cu 3—0 la Tg. Mureș de 
voleibaliștii români. Jocul a 
fost în cea mai mare parte a 
timpului echilibrat, deosebit de 
disputat în 4 din cele 5 seturi. 
Victoria a surîs în cele din 
urmă echipei Poloniei cu 3—2 
(—12, 11, —13, 2, 11). Sextetul 
nostru de bază n-a mai reușit 
același joc valoros ca în prima 
intîlnire, din mai multe cauze: 
în primul rînd pentru că blo
cajul nu s-a mai grupat la fel 
de bine. îndeosebi la combina
țiile rapide pe centru ale ad
versarilor, apoi pentru că cei 
doi ridicători coordonatori (Că- 
ta-Chițiga, Ionescu) au fost mai 
puțin inspirați și preciși în di
rijarea acțiunilor ofensive (în 
special Căta-Chițiga a avut o 
zi mai puțin fericită) și în fine

pentru că atacul a avut mai 
puține puncte de sprijin în 
trăgătorii de forță. De aseme
nea, am observat pe parcursul 
partidei, care a durat mai bine 
de două ore, o oare.^j.-e nesi
guranță la primirea serviciului 
advers, la blocarea acestuia și 
la recuperarea mingilor din li
nia a doua. La echipa poloneză 
a Impresionat de astă dată vi
teza combinațiilor realizate de 
ridicătorii Klos și Baranowicz. 
trăgătorii Nalazek, Jurek, Ol
szewski.

S. Kosmicki (Polonia) și AL 
Ignat (România) au arbitrat 
formațiile : ROMANIA : Căta- 
Chițiga. Mina, Gîrleanu. Iones
cu, Mîțu. Stoian (au mai ju
cat : Vrîncuț. Macavei. Spînu, 
Manole. Hînda, Ștreang) ; PO
LONIA : Baranowicz, Jurek, 
Nalazek, Klos. Skup. Lasko 
(Jaros. Martiniuk, Wojtowicz, 
Olszewski, Szydlik). Ultimul 
mecf între cele două reprezen
tative ; miercuri, de la ora 18, 
în Sala snorturilor din Bistrița.

Aurelian BREBEANU

Citifi in pag. 2-3:

Vladimir MORARU

'Continuare in nao 2-3)

CUM ACȚIONEAZĂ ASOCIAȚIILE SPORTIVE ?
Raidanchrtâ In Județul Buzău



Cum acționează asociațiile sportive ?

IN JUDEȚUL BUZĂU, EXEMPLE
A

DAR DE
In județul Buzău. spor

tul de masă a înregis
trat. în ultimii ani. un spor 
vizibil de calitate și cantitate, 
în tot mai multe asociații 
sportive a crescut numărul ce
lor care practică în mod siste
matic exercițiile fizice, spor
tul, iar baza materială aproa
pe s-a dublat. Edificator în 
această privință este, desigur, 
trofeul primit — anul trecut 
— de C.J.E.F.S. Buzău: „Cupa 
C.N.E.F.S. pentru inițiative și 
realizări în amenajarea de 
baze sportive simple cu "mij
loace locale".

Așadar, apare firesc faptul 
că o serie de asociații sportive 
sînt — la rîndul lor — fruntașe 
în activitatea sportivă de ma
să. se disting în tot mai nu
meroase și atractive întreceri 
organizate sub egida „Dacia- 
dei“. Ne referim la asociațiile 
sportive Chimia și Voința din 
municipiul Buzău, la Metalul 
și Confecția din orașul îta. 
Sărat, precum și la alte uni
tăți sportive din mediul ru
ral : Berea, Nehoiu, Rîmni- 
eelul etc. ..Chimia" Buzău, 
bunăoară, asociația sportivă a 
întreprinderii de prelucrare 
a maselor plastice. are IN 
FIECARE ZI tineri și vîrstnici 
pe terenurile de sport. Cum 
reușește ? Metoda e simplă : 
nu numai consiliul asociației 
sportive inițiază, organizează 
întrecerile : CI ȘI GRUPFLE 
SINDICALE, PRIN CERCURI
LE LOR SPORTIVE. „E mai 
eficace, mai practic în felul a- 
cesta — ne spunea tovarășul 
Anton Feodorian, președintele 
Comitetului sindical de la a- 
ceastă mare întreprindere. în 
fond, membrii grupelor sindi
cale sînt cei mai în măsură să 
știe la ce sport, la care compe
tiție doresc oamenii să partici
pe. La rîndul Iui, Consiliul a- 
sociației sportive asigură asis
tența tehnică de specialitate : 
Instructori, arbitri, terenuri — 
tot ce trebuie. în felul acesta

TENISMANA DANIELA MOISE > 
S-A CALIFICAT ÎN PRIMUL Ei „MASTERS

In această vară se împlinesc 
zece ani de cind venea'la clu
bul Steaua, pentru a învăța să 
joace tenis, o fetită: Daniela 
Moise (născută în București la 
4 decembrie 1964). A început 
atunci să se ocupe de ea una 
dintre fostele campioane . ale 
României. Eleonora Dumitres
cu. Zi de zi, apoi, antrenoare 
si elevă au fost mereu împre
ună. Daniela Moise a trecut 
prin toate fazele tenisului, de 
la concursurile de copii, la cele 
de junioare, de tineret si. In 
sfîrsit. la senioare.

Cu cîteva zile în urmă — 
după ce au fost prezente la 
turneul de junioare de la Ro
land Garros — Daniela Moise 
si îndrumătoarea sa au revenit 
de la un circuit „Grand-Prix", 
care i-a adus talentatei noastre 
sportive primul mare succes in
ternațional: calificarea intr-un 
„masters" — un turneu final la 
care participă cele mai bune 
jucătoare din competițiile pre
cedente. Eleonora Dumitrescu 
ne-a spus despre eleva sa: „Cir
cuitul de turnee din R.F. Ger
mania a însemnat pentru Dana 
prima sa evoluție intr-un con
curs de senioare. Și pot spune 
că a fost o participare soldată 
eu bune rezultate. Sigur, acest 
Succes trebuie să însemne pen
tru Daniela Moise abia înce
putul urcușului pe scara teni
sului și ea este hotărită să

Citiți revista ilustrată „SPORT"
nr. 7 — iulie 1982

Spicuim din bogatul conținut al revistei :
• Un amplu fotoreportaj de la campionatul mondial de fot

bal ESPANA ’82 Intitulat sugestiv: DE CE ITALIA? DE 
CE NU BRAZILIA ? O, DACA FRANȚA...

0 Prezentarea echipei campioane mondiale și a lui Paolo 
Rossi

® Și acum toate gîndurile spre campionatul de fotbal nr. 
65

® Echipele divizionare „A* de fotbal ; în acest număr - 
Jiul

® Carmen Bunaciu, port-drapelul înotului nostru, eroina re
centei Balcaniade

# Campioanele naționale de baschet : Steaua (m), „U"
Cluj-Napoca (f)

@ Derbyul de trap, o sărbătoare a hipismului.

CE NU SINT
membrii consiliului au posi
bilitatea de a se ocupa și de 
alte probleme, de ansamblu 
ale asociației sportive".

Un stil de muncă eficient, 
oglindit — astăzi — în nu
mărul mare de oameni ai 
muncii cuprinși în activitatea 
sportivă. în rezultatele de 
bun nivel obținute de sportivii 
de performanță de la „Chi
mia", în frumoasa bază spor
tivă proprie cu două terenuri 
de fotbal, bazin de înot, poPi- 
cărie (4 piste). terenuri de 
handbal, tenis (3). volei etc.

Am amintit și de alte aso
ciații sportive fruntașe din 
județul Buzău : „Confecția"
(Rm. Sărat) — pe primul loc 
in județ în privința organi
zării și practicării gimnasticii 
la locul de muncă ; „Carpați" 
(Nehoiu) — cu un puternic 
centru sătesc de lupte, unde 
destoinicul lăcătuș Ion Nica 
pregătește viitori sportivi de 
performanță ; „Rîm'nlcelul" — 
cu 7 terenuri de sport și un 
profesor de limba română — 
Ion Enache — care a învățat 
jocul străbun al oinei de la 
dascălul său. Bălan, și care — 
la rîndu-i — învață acum co
piii (de două ori consecutiv 
campioni republicani de ju
niori) și flăcăii (locul I în 
„Cupa UNCAP" la seniori) din 
comună.

In contrast evident cu- aces
te frumoase realizări, cu stilul 
de muncă operativ, eficace, al 
multor consilii de asociații 
sportive, în contrast cu dra
gostea, pasiunea și dorința lor 
de autodepășire. se află ■— din 
păcate — mai multe unități 
sportive din municipiul și din 
județul Buzău. Cazul asociației 
sportive „Metalul" (întreprin
derea de utilaj tehnologic — 
Buzău), care în afară de jocuri 
de fotbal și întreceri de șah 
nu se poate lăuda cu prea 
multe realizări. Lucru cu atît 
mai regretabil, cu cît ..Me
talul" este cea mai mare aso- 

muncească oricit de mult. Are 
puterea ș-o facă și dispune de 
resurse și mai mari". In cir
cuitul de Ia Darmstadt (după 
ce a trecut de „sita" calificări
lor). Daniela Moise a ajuns in 
finală. Sportiva ungară Rozsa- 
vblgyî a cîștigat cu 7—5, 6—2. 
Moise a dispus cu 4—6, 6—4,
6— 1 de Reeves (Anglia). cu
7— 5. 6—0 de Reuter (R.F. Ger
mania). cu 6—3, 1—6. 6—1 de 
Schonher (R.F. Germania) și 
cu 7—5, 6—2 de Oyen (Dane
marca). La Rottweil, a fost o 
participare ceva mai slabă, 
Moise trecînd doar două tu
ruri: 6—2, 6—2 cu Rodriguez 
(Columbia) și 7—5, 6—2 cu 
Straker (Cehoslovacia). fiind 
întrecută de Învinsa sa din tur
neul precedent. Reuter, cu 2—6, 
6—3. 6—3. La Heinerfest: Moise 
— Juale (Italia) 7—6, 6—1: 
Moise — Florența Mihai (Ro
mânia) 6—2, 6—2, fiind apoi în
vinsă de suedeza L^na Sandin 
cu 1—6. 6—1, 6—4 (cea care a 
câștigat si turneul). în sfîrșil, 
la Trier. Moise le-a întrecut cu 
6—3, 6—3 pe Lippold (R. F. 
Germania), cu 2—6. 6—4. 6—2 
pe' Schonher (R.F. Germania) 
si cu 5—7. 6—3. 7—6 pe Lech
ner (R.F. Germania), pierzînd 
In semifinală cu 7—5, 3—6, 6—7 
la Skuherska (Cehoslovacia). 
La Hanovra și la Rottweil pe
rechea Daniela Moise — Maria 
Romanov au cîștigat finalele de

BUNE EXISTĂ, 
URMATE ?
ciațic sportivă din județul Bu
zău. Munca slabă, sporadică, 
a consiliului, cu numai doi- 
trei membri activi, a redus a- 
proape la limită bogata activi
tate pe care asociația sportivă 
„Metalul" o avea în urmă cu 
nu prea multă vreme. Dar, 
dacă A.S. Metalul are o oare
care preocupare Pentru sport, 
în schimb A.S. Presim nu are 
nimic. Consiliul acestei asocia
ții sportive a întreprinderii de 
materiale de construcții se pare 
că funcționează doar pe hîrtie. 
In afara unor excursii. în ul
timii 8 ani tinerii de aici nu 
au participat decît la două ac
țiuni ! Și consiliul ? Membrii 
consiliului sînt absenți mereu 
de la ședințele de instruire, 
de la ziua rezervată președin
ților de asociații sportive.

Despre acțiunile sportive din 
cadrul altor întreprinderi bu- 
zoiene nu se poate vorbi nimic 
pentru că — pur și simplu — 
nu au asociații sportive con
stituite. Este vorba de între
prinderea județeană de legume 
și fructe, de unele unități co
merciale din orașul Buzău, de 
întreprinderea de industriali
zare a laptelui. întreprinderea 
de vii și vinuri. Sg știe, cade 
in atribuțiile comitetelor sin
dicale de a ființa, de a îndru
ma și sprijini, după consti
tuire, asociațiile sportive — 
unități de bază ale mișcării 
noastre sportive.

Așadar, față în față, asocia
ții sportive cu activitate rod- 

• nică, cu inițiative și consilii 
destoinice, și unități sportive 
rămase în urmă. Stă în pute
rea factorilor cu răspundere și 
atribuții în sport. în puterea 
celor care au fost aleși să con
ducă treburile unităților spor
tive. să aducă asociațiile spor
tive rămase în urmă la ni
velul celor fruntașe. Desigur, 
cu aportul miilor de iubitori 
ai sportului din județul Buzău.

Vasile TOFAN

dublu. învingîndu-le cu 7—6, 
4—6, 6—1 pe Rozsavolgyi — 
Turi (Ungaria), respectiv pe 
Juale-Park (Italia) cu 1—6, 
7—6. 6—2. „Mă simt datoare 
tenisului românesc, care mi-a 
creat condiții să particip Ia 
concursuri — ne-a spus Daniela 
Moise. Regret într-un fel că 
nu am putut disputa și turneul 
Masters, Ia care mi-am cîștigat 
dreptul de participare, dar ab
senta o voi compensa, poate, 
printr-o bună comportare la 
campionatele europene de ju
niori, Ia care urmează să par
ticip".

Ion GAVRILESCU

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VlNZĂTORII VOLANȚI 
din Întreaga tară v« stau zilnic la dispoziție

ORICINE JOA
CA POATE OB
ȚINE :

• autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
„Trabant 601“ •
eiștiguri în bani de 
50.000. 10.000. 5.000, 
1.000 Iei etc.

LA MUNTE SAU 
LA MARE, încer
cați să vă numă
rați ți dv. printre 
marii beneficiari ai 
sezonului la Loz 

in plic !

Concursurile republicane de ciclism pentru juniori mici

l. LORINCZ (Torpado Zărnești)- IA A DOUA VICTORIE
IAȘI, 27 (prin telefon). — 

Finalele concursurilor repu
blicane cicliste de fond rezer
vate juniorilor mici au conti
nuat marți în localitate cu 
disputarea celei mai dificile 
probe : contratimpul indivi
dual. întrecerea a fost progra
mată, ca și prima alergare 
(contratimpul pe echipe), pe 
șoseaua Iași — Vaslui, pe un 
urcuș pronunțat, in ușoare ser
pentine. cu direcția Bîrnova. 
Vremea noroasă, fără vînt, a 
oferit concurenților condiții op
time de alergare, mai ales spre 
finalul probei cind și șoseaua 
a devenit complet uscată (plo
uase Pipă la primul start). 
Concurenții au luat plecarea 
la interval de cîte un minut. 
A fost una dintre cele mai in
teresante curse pe care le-am 
urmărit in ultima vreme, ti
nerii rutieri rulind pînă la 
epuizare. In final, victoria a 
revenit, di!t nou, talentatului 
nostru sportiv Zsolt LBrincz 
(Torpedo Zărnești) care a aco
perit cei 20 km ai cursei în 
30:00,1. medie orară — 40 km.

DIVIZIA „A“ (SERIA
La Tg. Mureș s-au desfășurat 

întrecerile turului IV al Diviziei 
„A“ la polo (seria a n-a). Iată 
rezultatele înregistrate : C.N. ASE 
— Liceul 2 Buc. 16—8, Progresul 
Oradea 9—5, Politehnica Cluj- 
Napoca 12—8, Rapid Arad 9—8, 
Mureșul Tg. Mureș 15—10, Ind. 
linei Timișoara 14—7 ; Rapid 
Arad — Politehnica 11—9, Ind. li
nei 14—6, Mureșul 12—9, Progre
sul 8—7, Liceul 2 Buc. 16—5 ;

Încep campionatele mondiale
(Urmare din pag. 1)

care vor lua startul, in cele 
18 probe ale campionatelor.

Pe cine vom miza, deci, la 
Belgrad ?

Actuala garnitură națională 
este oarecum diferită față de 
cea a ultimilor 4—5 ani, cu- 
prinzînd mai multe nume noi, 
alături de o serie de sportivi 
consacrați de mult pe plan in
ternațional. Așteptăm în li
niște finalele de sîmbătă și 
duminică, știind că în fruntea 
echipei noastre se află admira
bilul Ivan Patzaichin. Campion 
mondial la fiecare din ultimele 
patru ediții (I) — Sofia 1977, 
Belgrad 1978, Duisburg 1979, 
Nottingham 1981 —, ca și lau
reat la J.O. de la Moscova în 
1980, Patzaichin ne-a promis că 
cea de a 25-a sa medalie („o- 
limplcă" sau „mondială") va fi 
de aur. Toma Simionov, parte
nerul ideal al lui Ivan, ne-a 
încredințat că va fi părtaș la 
jubileul „amiralului". Cam
pionii noștri olimpici vor 
concura în proba -lor favorită, 
canoe dublu 1 000 m, dar și la 
dublu fond. „Piesele grele" ale 
flotilei se mai numesc Ion 
Bîrlădeanu — titular la caiac

MIHAELAIOGHIN Șl „RECORDUL El MOȘDIAl"...
(Urmare din pag. 1)

ceput atletismul cu un antre
nor de semifond, Olimpiu Con- 
stantineseu-Nehol. pe la jumă
tatea anilor ’60. a primit o e- 
ducație de poliatlonistă în pri
mii ani de juniorat. La Bucu
rești, în primii ani de studen
ție la I.E.F.S., a cochetat cu 
sulița, ajungînd aproape de 50 
de metri. Apoi s-a oprit acolo 

MARI ȘANSE DE Cl$TIC I

LOZUL VACANTEI
t emisiune speciala limitată i

A cîștigat, dar. de astă dată, 
tot atît de bine victoria ii pu
tea reveni lui Valentin Rusu 
(Stirom). Acesta, la punctul de 
întoarcere, realizase al doilea 
timp al zilei și, după felul cum 
rula, lăsa impresia că va re
face cu ușurință secundele ce-1 
despărțeau de colegul lui din 
Zărnești. S-a întîmplat însă ca 
bicicletei Jui Rusu să i se blo
cheze schimbătorul de viteze 
și. astfel, în mod practic, să 
iasă din luptă. Dar chiar și în 
această situație. Rusu s-a cla
sat. In final, pe un merituos 
loc 3, cu timpul de 30:35,4. 
Surpriza zilei a produs-o — 
în aceste condiții — repre
zentantul Voinței Arad, L. Ko
vacs. clasat în această cursă pe 
locul 2, cu timpul de 30:00,7. 
Iată clasamentul in continuare: 
4. A. Florea (Voința Ploiești) 
30:39,5. 5. S. Cotigă (C.S. Brăi
la) 30:44. 6. N. Boari (Voința 
Arad) 30:48. Joi, tinerii cicliști, 
reprezentanți din 12 orașe, vor 
lua startul în ultima piobă a 
concursurilor republicane: fon
dul.

Gh. ȘTEFANESCU

F

A ll-a) LA POLO
Politehnica Cluj-Napoca — Ind. 
linei 13—7, Mureșul 8—9, Liceul 2 
Buc. 11—10, Progresul 14—9 ; 
Mureșul Tg, Mureș — Progresul 
12—11, Liceul 2 Buc 13—8, ind. 
linei 9—10 ; Liceul 2 Buc. — Pro
gresul 9—6, Ind. linei 6—9 ; Pro
gresul Oradea — Ind. linei 13—10. 
In clasament conduce C.N. ASE 
cu 46 p, urmată de Rapid Arad 
cu 40 p.

C. ALBU — coresp.

Frumos:
„Construe 
găzduit, ti 
trecerile f 
petiției, c 
dotată cu 
PrganizatS 
ciadei" de 
unii sindic 
construcții 
a reunit 1 
Întreaga t

simplu 500 și 1 000 m. unde 
„monștrii sacri" Vladimir Parfi- 
novici și Riidiger. Helm -nu pot 
dormi liniștiți, Nicușor Eșcanu, 
mai ambițios ca oricînd în a- 
cest sezon, Agafia Buhaev și 
Maria Ștefan, care domină 
de un deceniu caiacul nostru 
feminin.

La Ada Ciganlija vor îmbră
ca pentru prima dată tricoul 
tricolor la o competiție de a- 
semenea anvergură o serie de 
tineri remarcați de-a lungul 
sezonulut Canoistul Costică O- 
laru va concura în proba Pe 

-care a cîștigat-o la „Regata 
Snagov**, simplu 500 m. Ionel 
Lețcaie va fi partenerul lui 
Eșeanu la caiac dubiu 500 și 
1 000 m, Angelin Velea, Ion Ji- 
garov și Florin Marinescu sînt 
componenți ai echipajelor de 
caiac 4, Emil Bîrlădeanu se 
va alătura fratelui său Ion la 
caiac dublu fond, Iar canoiștii 
Feodor Gurej și Dumitru Ba
tiu sînt titulari la dublu 500 m. 
Pentru toți aceștia, campiona
tele de la Belgrad reprezintă 
primul examen important al 
carierei. Nădăjduim că-1 Vt. 
trece cu bine, probindu-și ta
lentul și ambițiile, și că nu 
vor uita nici o clipă că titula- 

£ CAL
rizarea în 
caiacului ț 
mare onoai

Sportivii 
marți cu ; 
liug spre 
locui la h< 
alături de 
ilor pârtiei 
încep joi d 
probelor d 
miaza au j 
neri dimin 
riile la 500 
recalificării 
nică au loc 
nalele în t 
pe culoare, 
probelor de

unde părea mai greu. în 1974 
a aruncat 16,77 m. performanță 
remarcabilă — se spunea — a- 
vînd în vedere handicapul pon- 
deral față de etalon. Dar după 
numai un sezon a ajuns la 
19,15 m, devenind recordmană 
națională. A progresat apoi in 
etape — 19,41 m în 1979, cind 
a cucerit medalia de bronz la 
Universiada din Mexic, cea mai 
frumoasă amintire a carierei ei, 
19,53 m și 19,55 m in 1980, 19,92 
m în 1981 și 19,98 m la începu
tul acestei luni în cadrul „Cu
pei Federației" — ajungînd, ia
tă, la numai doi centimetri de 
linia de 20 de metri care ră- 
mîne o serioasă piatră de În
cercare pentru orice specialistă 
a probei.

-La sfîrșitul acestei săptămini, 
la campionatele naționale. Mi- 
haela Loghin, profesoara de e- 
ducație fizică din Craiova (este 
legitimată la C.S.M.). va încer
ca să depășească granița pe 
care o visează de mai mulți 
ani. Antrenorul campioanei, 
loan Sabău, ne spunea recent 
că la antrenamente Mihaela a 
reușit cîteva aruncări dincolo 
de 20 de metri. Vom privi, așa
dar, cu mai multă atenție spre 
cercul de aruncare a greutății, 
cu speranța că vom putea a- 
plauda o performanță — isto
rică oricum — care ar însem
na. pentru Mihaela. cît un re
cord mondial. O vom socoti ca 
atare, chiar dacă atletismul, a- 
runcările. nu au categorii de 
greutate1

ECH
La mai i 

noua ediție 
Diviziei „A 
formațiile < 
în plin pre 
Iată cîteva

C.S.M. SI 
preparativel 
lie. .„Antrei 
fectuat acas 
trenorul Bei 
diții foarte 
gust vom t 
zile la Pălti 
acasă...".

Noutăți 7 
cători noi i 
RADEȘ — 
dă, IGNAT 
CAȘ — pilii 
nia a 3-a. C 
Ie achiziții, 
mațiile divi: 
deț, nădăjdi 
mai mult d 
cedentă, adi 
primele 6 f<

GLORIA i 
pregătire de 
la această d 
ției și antrei

CIȘTIGUJ 
SPECIALE

DIN
FAZA I — 

riante 25% a 
3 : 9,75 a 4.00: 
49 a 797 lei ; 
a 356 lei ; ci 
a 40 lei ; cai 
200 lei ; cate; 
40 lei.

Report la ca
FAZA a Il-a 

variante 25% 
goria H : 5,75 
goria I : 94 a 
J : 1.520 a 60 
17,50 a 200 led 
456,25 a 60 lei-
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'ALA PE ȚARĂ 
CONSTRUCTORUL"

• AUTOBUZUL - AUTOMATICA 4-0 (0-0)
| Terenul Automecanica a găz- 
’ duit, marți după-amiază, pri- 
Ima partidă din cadrul celei de 

a 16-a ediții a ..Cupei Muni
cipiului București", disputată 
între divizionarele „B“ Auto- 

Imatica si Autobuzul. Deși vre
mea a fost potrivnică (a plo
uat tot timpul partidei), peste 1 2 000 de spectatori au asistat 
la un ioc frumos. încheiat cu 
victoria formației Autobuzul cu I scorul de 4—0 (0—0). Jucătorii 
de la Autobuzul au avut iniția
tiva și în prima parte cînd au I șutat mai mult la poartă. însă 
imprecis. In această parte, a 
meciului, am consemnat și 
două abateri, sancționate cu I eliminarea jucătorilor Naghi
(Autobuzul) si Ion Hie (Auto
matica) care si-au lovit adver- 

I sării fără balon. In repriza se
cundă. Autobuzul a dominat.

dar de astă dată acțiunile o- 
fensive au fost mai periculoa
se si patru dintre ele finaliza
te. Golurile au foșt marcate de 
Niță (min. 60). Culea (min. 70), 
Farkaș (min. 87) și Rada (min.
89). A condus bine P. Balaș.

Daniel DIACONESCU. coresp.

Iată programul complet al 
..Cupei Municipiului Bucu
rești" :

• vineri 30 iulie. Stadionul 
Republicii, ora 17 : Rapid — 
Autobuzul ; ora 19 : Sportul 
studențesc — Progresul Vulcan.

• duminică 1 august. Stadio
nul Republicii ; ora 17 : întîl- 
nirea pentru locurile 3—4 ; ora 
19 : partida care va desemna 
clstigătoarea editei a 16-a a 
„Cupei Municipiului București".

SĂ NU UITĂM REGULAMENTUL!

(Urmare din pag. 1)
: in crosul băieților...

CUPA STEAUA- PROMITE SPECTACOLE ATRACTIVE

îportiv 
ilă a 
le. in

și com- 
tională. 
ctorul".
I „Da-
II Uni- 
dustria 
acțiune 
•i din 
anti ai

IE
ală 
jte

piecat 
la Vă- 
a vor 
«slav ia", 
elegați- 
ionatele 

seriile 
)upă-a- 
ile. Vi
ată se- 
-amiază 
i dumi- 
3 și fi- 

curse 
finalele

celor peste 50 000 de construc
tori citi au participat la între
cerile etapelor de masă. Pro
gramul a cuprins probe atleti
ce. meciuri de handbal, volei, 
popice si tenis. Harnicii cons- 
structori, care înalță mărețe 
edificii 
prinsul ------ „----- ------------—
iestria și pe terenurile de sport, 
oferind 
în tribune dispute de calitate, 
spectacole sportive atractive si 
echilibrate. La reușita acțiunii 
a contribuit excelenta organi
zare asigurată cu concursul 
Consiliului sindicatelor din con- 
sti- :ții din Capitală. Cea de a 
4-a ediție a „Cupei Construc
torul" a impresionat si prin 
atmosfera de sportivitate care 
a caracterizat întrecerile. Celor 
care — dovedind o frumoasă 
pregătire — au reușit să urce 
pe podiumul de premiere, li 
s-au inmînat diplome ale „Da- 
ciadei". frumoase cupe si mate
riale sportive. Rezultate tehni
ce: cros băieți — Aurel Ciochi- 
tă (T.C.I.A.Z. București), fete: 
Elena Dragu (I.A.G.S.C. Bucu
rești) ; handbal — T.C.L. Ora
dea; volei — I.J.C.M. Arad; 
popice — Ion Armașu (I.J.C.M. 
Mehedinți); tenis — T.C. Vran- 
cea.

care înalță mărețe 
socialiste pe întreg cu
tării. si-au dovedit mă-

spectatorilor prezenți

ne face să întrevedem — die pe 
acum — calitatea spectacolului 
sportiv. F.C. Vorwărts a sosit 
ieri în Capitală, pe calea ae
rului. deplasînd lotul său de 
bază, cu care va juca în cam
pionat si în competiția euro
peană amintită. Universitatea 
Craiova si F.C. Olt urmează 
să vină in Capitală in după- 
amiaza zilei de azi. după tre
cerea testelor tehnice stabili
te de federația de specialitate.

Programul turneului este ur
mătorul: joi 29 iulie, ora 16:

F.C. Olt — Universitatea Cra
iova; ora 18: Steaua — F. C. 
Vorwărts. Vineri este zi de o- 
dihnă, pentru ea simbătă (la 
aceleași ore) învinsele și învin
gătoarele să se întilnească in
tre ele. Ciștigătoarea turneului 
va primi „Cupa Steaua«“. iar 
celelalte participante — trofee 
Si plachete.

In regulamentul de desfășu
rare a competiției se prevede 
că. în caz de egalitate, depar
tajarea se va face prin execu
tarea loviturilor de la llm; pe 
durata desfășurării partidelor 
se vor putea schimba trei ju
cători de cîmp. plus portarul.

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• DINAMO BUCUREȘTI — 

DOUA JOCURI IN BULGARIA. 
In cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează In vederea noului 
campionat, precum șl a turului 
preliminar din Cupa campionilor 
europeni, in această săptămină 
echipa noastră campioană, Dina
mo București, susține un turneu 
de jucurl și pregătire in Bulga
ria. Astăzi, dinamoviștii vor juca 
la Tîrnovo, iar sîmbătă la Ruse.

George POPA-coresp.

• CURSUL DE INSTRUIRE A 
LOTULUI DIVIZIONAR „A“ DE 
ARBITRI. De mllne ptnă dumi
nică, va avea loc, In Capita
lă/ la centrul sportiv ,,28 Au
gust", cursul de Instruire a lo-

tulul divizionar ,,A“ de arbitri. 
Au fost convocatl următorii „ca
valeri al fluierului" : N. Rainea, 
I. Igna, C. Teodorescu, M. Salo- 
mir, o. Ștreng, R. Petrescu, Al. 
Musiățea, D. Petrescu, I. Crăciu- 
nescu, M. Abramiuc, M. Axente, 
P. Balaș, C. Maghiar, R. Matei, 
M. Niculescu, P. Seceleanu, M. 
Stoenescu, Fl. Popescu, M. Neșu, 
V. Ciocan, S. Necșulescu, ~ ~
lea, V. Antohl. I. Dima 
Gheorghe.

I. ve- 
șl A.

CAM-

urlnd, start In Divizia „A“ de rugby

• TURNEUL FINAL AL____
PIONATULUI ȘCOLILOR GENE
RALE. La Piatra Neamț s-a dis
putat turneul final al campiona
tului școlilor generale. La între
ceri au luat parte 8 echipe. In 
*'“*'*.. 7---’- generală nr. 3
Aiud a întrecut formația Școlii ---------- .. ----- j_7j
finală, Școala

ISI
a

INTENSIFICA PREGĂTIRILE

generale nr. 13 Arad cu _ ., 
după executarea loviturilor de la 
11 m. Pe locurile următoare s-au 
clasat : 3. Școala generală nr. 3 
P. Neamț, 4. Șc. gen. nr. 178 
București, 5. Șc. gen. nr. 30 Ba
cău, 6. Șc. gen. nr. 21 Craiova, 
7. Șc. gen. nrr 9 Constanța, 8. 
Șc. gen. nr. 11 Bala Mare.

Anecdotele nu apar. asa. din 
senin. Le naște realitatea. Rea
litatea a făcut ca. spre sfîrși- 
tul campionatului trecut. pe 
cînd antrena divizionara ..B“ 
Politehnica Iași. antrenorul 
Gheorghe Constantin, un foar
te bun cunoscător al regula
mentului de fotbal, să facă o 
glumă cu adversarul său. pen
tru a-1 testa... teoretic. Așa in
cit. la o lovitură liberă direc
tă din fata careului mare al e- 
chipei ieșene, Gheorghe Con
stantin si-a îndemnat jucătorii 
să trimită balonul în... propria 
poartă. Ceea ce s-a si întîm- 
plat, spre marea bucurie a ad
versarilor care credeau că au 
înscris un gol liderului. Numai 
că din euforia lor naivă, regu
lamentul i-a trimis la... colt. 
Mai exact la executarea unei 
„lovituri de la colț", un corner, 
care se acordă pentru orice 
minge trimisă din lovitură li
beră dinafara careului în pro
pria poartă. Exemplul acesta, 
amuzant la prima vedere, are 
si reversul său mai puțin ve
sel. Intrucit. nu o dată, consta
tăm. cu tristete. că jucători 
din eșaloanele superioare nu 
cunosc regulamentul jocului pe 
care îl practică. De vină sînt 
ei. firește. însă si antrenorii, și 
conducătorii de cluburi care îi 
Iasă să joace dună ureche, du
nă amintiri. în loc să-i pregă
tească serios si sub acest as
pect. Am mai .cerut în cadrul 
ziarului nostru si o testare a 
jucătorilor în privința regula
mentului. Nu teste ultracompli- 
câte. ci privind regulile de ba
ză. articolele si deciziile im
portante ale regulamentului jo
cului de fotbal. Ceea ce se mai 
poate face acum cînd noul 
campionat bate la usă. si. pe 
lingă pregătirea fizică si teh
nică. antrerfbrii sau jucătorii cu 
multă experiență trebuie să 
prelucreze regulamentul cu ju
cătorii lor, unii dintre ei ve- 
niți total nepregătiți teoretic 
din divizii inferioare. In a- 
ceastă acțiune, care nu poate 
duce decît la creșterea sporti
vității Si a spectaculozității jo
cului de fotbal, ar putea fi an
grenați si membri din Colegiul 
central al arbitrilor sau foști 
arbitri, dacă nu cumva si ar
bitri activi cu care s-ar putea 
purta un dialog util oe baza 
noutăților (si a problemelor 
neclare).

O ultimă noutate, comunica
tă de International Board, la 
6 iulie, la Madrid, se referă la 
regula celor patru pași. In 
noul text de la punctul 5 al 
articolului XII se precizează că 
reprezintă o incorectitudine 
(greșeală) faptul dacă „fiind 
portar și aflîndu-se în propria

sa suprafață le pedeapsă din 
momentul în care controlează 
mingea, face mai mult de pa
tru pași fără a-i da drumul ca 
să poată fi jucată de un alt 
jucător și. atunci cînd i-a dat 
drumul, atinge din nou mingea 
înainte de a fi fost atinsă sau 
jucată de un alt jucător..." Ele
mente noi. necunoscute. care 
vor fi sancționate in noul cam
pionat. dacă portarii nu-si vor 
însusi modificarea din regula
ment. Să precizăm că acești 
patru pași ai portarului, cu 
mingea, nu pot fi făcuti decît 
continuu, că ei se cumulează, 
că. dacă portarul unei echipe 
face doi pași, bătînd mingea de 
pămînt. îi dă drumul, condu- 
cînd-o cu piciorul, mai face alți 
doi oasi si iar prinde mingea, 
va fi sancționat. Cum. tot asa. 
dacă un portar care controlea
ză balonul face cu ea 1—4 nași, 
după care o trimite spre limi
ta suprafeții de pedeapsă și 
înainte ca mingea să iasă din 
careul mare o ia în mîini. o 
atinge sau o lovește cu piciorul 
pentru a o degaja, va fi sanc
ționat cu o lovitură liberă in
directă. Prin această nouă re
dactare se caută dinamizarea 
jocului si eliminarea timpilor 
morti, a tragerilor de timp in- 
tîlnite nu o dată în campiona
tele noastre. Dealtfel. F.R.F. a 
Si trimis comisiilor județene de 
fotbal care vor prelucra cu clu
burile si secțiile de fotbal din 
campionatele republicane „A", 
„B“. „C“ si de juniori cîte o 
circulară (in care, ne lingă mo
dificarea regulii celor patru 
pași, se precizează si noutatea 
intervenită în codul de semna
lizări al tusierilor care, pentru 
a anunța o schimbare, nu vor 
mai ridica fanionul vertical, ca 
la anunțarea altor incorectitu
dini. ci prin tinerea fanionului 
orizontal, desfășurat deasupra 
capului. Rămîne ca aceste ele
mente de ultimă oră. dar si 
cele mai vechi, das veșnic noi 
(ofsaidul, greșelile si incorecti
tudinile. avertismentele, lovitu
ra de pedeapsă si greșelile la 
executare, cine are acces in 
incinta terenului etc.) să fie 
discutate cu toată seriozitatea 
si clarificate. Pentru că. vorba 
cuiva. CU CIT SE CUNOAȘTE 
MAI MULT REGULAMENTUL, 
CU ATIT SE VOCIFEREAZĂ 
MAI PUȚIN ÎN TEREN ȘI SE 
JOACA MAI MULT FOTBAL!

Mircea M. IONESCU
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, toate 

se află 
iregătire.

îarat cu 
la 1 iu- 
e-am e- 
:ciza an

in coVi- 
5 1 au- 

cîteva 
din nou

atru ju- 
aipei, pe 
. grăma- 
ră, AR- 
)R — li- 
i cu noi- 
din for- 

‘ din ju- 
realizăm 
iția Pre- 

printre

află in 
e. Pînă 
ivul sec- 
rit Tîti

ÎS ““ța au avut de rezolvat — 
șf, au rezolvat 1 — o problemă 
dintre cele mai acute, cea le
gată de teren. „Avem, în fine, 
un teren al nostru, al rugbyu- 
lui, în zona ștrandului". Cit 
privește lotul echipei arădane, 
antrenorul, ne-a comunicat noi
le achiziții : „Este vorba de 
trei juniori — AGAFIȚEI, talo- 
ner, OPREA și ȘERBAN, aripi, 
precum și de un jucător de 
linia a 2-a, de Ia Timișoara — 
COPIL". în perioada care ur
mează. Gloria Arad va rămîne 
în pregătire în orașul de pe 
Mureș, cu perspectiva unor 
meciuri-test la Cluj-Napoca 
(cu noua promovată. Politeh
nica „16 Februarie") și la Ora
dea.

RULMENTUL BÎRLAD are 
un antrenor nou, pe Gheorghe 
Băltărețu, care a renunțat la 
Știința Petroșani, revenind îp 
orașul natal. „Și Petre Flores- 
cu ?“ — îl întrebăm pe Con
stantin Oniga, secretarul aso
ciației sportive. „Nu știu ce să 
vă spun... Noi l-am Păstra ca 
antrenor secund, dar nu nc-a

IMSTRAT1A DE S1AI 1010 PIIONOSPORÎ INFORMEAZĂ
ÎERIT
CPRES

2 : 2 va- 
eategoria 

egoria 4 :
5 : 109,75 
: 3.417,50 

103.75 a
1.600,25 a

« 39.048 lei.
oria G: 3 
lei ; cățe
lei ; cate- 
categoria 

egoria K : 
oria L :

FAZA a Hl-a — Categoria M : 
1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300“ și 6 variante 25% a 

17.500 lei ; categoria N : 3 va
riante 100% a 11.082 lei sau, Ia 
alegere, o excursie în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană și diferența, 
în numerar și 10 variante 25% 
a 2.771 lei ; categoria O : 10 a 
6.095 lei ; categoria P : 55,25 a 
1.103 lei ; categoria R : 94.50 a 
645 lei; categoria S : 545,50 a
200 lei ; categoria T : 7.898,50 a 
40 lei ; categoria U : 541 a 100 
lei; categoria V: 4.832,50 a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la faza a III-a, categoria M, ob
ținu pe un bilet jucat 100%, a 
revenit participantului FLORTNCA 
ZI AN din Deva. 

dat un răspuns ferm. Iar la 
juniori, Mircea Paiu, în timp 
ce de formația divizionară „B“ 
a Rulmentului se va ocupa — 
mai departe — Marin Rainea". 
Jucători noi și la formația bir- 
lădeană. proveniți din proprie 
pepinieră : Floricică — uver
tură și Arhip — linia a 3-a. 
Alți doi jucători cooptați în 
lotul echipei. Iacob — fundaș 
și D. Sandu — linia I, ambii 
din formația secundă. In fine, 
este de semnalat revenirea lui 
Gh. Motrescu, care a jucat 
centru la Politehnica Iași. 
„Toate aceste completări, con
siderăm că vor spori forța și 
valoarea de exprimare a Rul
mentului..." apreciază interlo
cutorul’ nostru. Pentru viitorul 
apropiat, XV-le din Bîrlad și-a 
planificat o deplasare Ia caba
na Dimbul Morii (pînă la 5 
august), pentru pregătire fizică 
generală — aceasta pentru că 
acasă temperaturile se mențin 
constant între 30—35 de gra
de 1 — apoi partide de verifi
care la Iași. Focșani șl Brăila.

Tiberiu STAMA

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IULIE 1982

Categoria 1 (12 rezultate) : 1
variantă 100% a 13.596 lei și 9 
variante 25 % a 3.399 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 65
variante 100% a 465 lei și. 196 va
riante 25% a 116 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 160 
variante 100% a 123 lei și 1.946 
variante 25% a 31 lei.

• Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi. 28 iulie 1982, 
se televizează în direct ince- 
pînd de la ora 17.IX

UN CLASAMENT-STIMULENT...
E vorba, ca să n-o mai lun

gim. de clasamentul cupelor 
europene, ediția 1981/1982. Știu 
toți cei ce se interesează de 
fotbal că înscrierea echipelor 
în „C 3". cum i se mai spune 
Cupei U.E.F.A., se face pe baza 
numărului de puncte acumulate 
de cluburile fiecărei federații 
din Europa. Adiționarea acestor 
puncte se operează pentru ul
timele cinci sezoane, adică de 
la ediția 1977/78 pînă la cea 
mai recentă. In funcție de po
ziția în clasamentul realizărilor 
in toate cupele se acordă nu
mărul de locuri fiecărei țări in 
„C 3".

Cît de mult a contat amelio
rata prezentă a formațiilor 
noastre în precedentele între
ceri continentale se vede clar 
si fără echivoc — vorbesc ci
frele! — din clasamentul-sti- 
mulent (cum credem că e bine 
să-1 numim) al ediției 1981/82. 
Iată-1: 1. R.F. Germania 9 punc
te 2. Belgia 8,50 p 3. Iugosla
via 7,75 p 4. Spania 7,60 p 5. 
Suedia 7,50 p, 6. Anglia 7 p. 7. 
Portugalia 6 p, 8. U.R.S.S. 5,66 
p, 9. R.D. Germană 5,60 p. 10- 

.11 Scoția și Elveția 5,50 p. 12. 
ROMANIA 4,25 p. 13. Olanda 
3,80 p, 14-15 Bulgaria si Italia 
3,75 p, 16. Austria 3.25 p. 17. 
Franța 2,80 p, 18. Cehoslovacia 
2,50 p, 19. Danemarca 2,30 p, 
20. Grecia 2,25 p. 21-23 Albania, 
Irlanda. Polonia 2 p. 24. Unga- 
gia 1,75 p, 25. Irlanda de Nord 
1,66 p, 26-27 Cipru si Norvegia 
1 p, 28-29 Islanda si Luxem
burg 0,66 p, 30-31 Finlanda și 
Tiircia 0,33 p, 32 Malta 0 p.

Un Ioc onorabil în ansamblul 
celor mai puternice cluburi eu
ropene reflectat de clasamentul 

de mai sus, loc Ia care princi
pala contribuție au adus-o U- 
niversitatea Craiova prin atin
seră turului trei în „C 1“ (Cu
pa campionilor europeni) și 
Dinamo București prin înain
tarea pînă in a treia etapă a 
Cupei U.E.F.A. De asemenea, 
contează în clasamentul de mai 
sus punctele aduse de F.C. Ar
geș în cele patru intilniri dis
putate tot în Cupa U.E.F.A. 
Iată cît de mult contează o 
comportare frumoasă în între
cerile continentale în care, pen-

Pe teme actuale

iru trecuta ediție, doar Politeh
nica Timișoara a făcut notă 
discordantă prin timpuria sa 
eliminare din Cupa cupelor. 
Sigur că punctajul de nivel 
mediu al precedentei ediții, a- 
dunat La totalul punctelor echi
pelor românești, a dus la o 
consolidare a poziției acestora 
în clasamentul general, cel pe 
baza căruia se face, cum ară
tam la început. repartizarea 
locurilor în Cupa U.E.F.A. în 
momentul de fată România de
ține poziția nr. 16 în acest 
clasament, cu 16,75 puncte. Ea 
face parte din zona a treia a 
clasamentului, aceea care dă 
dreptul țărilor respective la în
scrierea a cîte două echipe in 
Cupa U.E.F.A. In urma noas
tră. in plutonul beneficiind de 
cîte două reprezentante in „C 
3", se află: Bulgaria 16,50 n. 
Ungaria 15,75 p. Danemarca 

15,166 p. Austria 13,75 p. Grecia 
12,50 p. Pentru completarea in
formației, să mai menționăm 
că trei federații (R.F. Germa
nia. Anglia. Olanda) au dreptul 
la cîte patru locuri în Cupa 
U.E.F.A., alte cinci (Spania, 
Belgia. Franța? R.D. Germană 
Si Franța) la cîte trei locuri. 
Vine apoi grupul de 12 țări 
(printre care si tara noastră) 
cu cîte două locuri si. în fine, 
ultimul pluton — compus din 
11 țări — care participă cu cite 
o echipă.

Ne-am gîndit că, acum. m 
preajma deschiderii sezonului, 
sezon care vine pentru una 
dintre formațiile noastre. Dina
mo, cu o luare de start timpu
rie, nu e rău să ne amintim 
de clasamentele oficiale U.E.F. A.
— in fond o reflectare a pre
zentelor tuturor cluburilor eu
ropene în cele trei mari între
ceri continentale. Știm foarte 
bine, reprezentantele noastre 
nu au misiuni ușoare în .cupe
le europene. începînd chiar ca 
această Vaanefengen. o „necu
noscută" care trebuie tratată 
cu toată atenția Si seriozitatea. 
Dar, asa cum ne-a arătat si 
..Mundialul", stă si în puterea 
echipelor mai puțin renumite 
să oblige ..firmele mari" să se 
întilnească cu înfrîngerea. Lin
gă cele două experimentate 
ambasadoare ale noastre — Di
namo si ..Universitatea Craiova
— prezențe familiare pe tablo
urile cupelor continentale, de
butantele F.C. Baia Mare să 
Corvinui pot face din startul 
lor puncte de atracție si inte
res ale noilor ediții.

Eftimie IONESCU



La C.E. de tehfc 8e masă pentru juniori TURNEELE INTERZONALE DE SAH•»

ROMANIA PE LOCUL 3
IN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

VASILE HOREA—medalie de
bronz Ia cădeți

MtîNCHEN, 27 (Agerpres) — 
In runda a 12-a a turneului in
terzonal feminin de sah de la 
Bad Kissingen (R.F.G.). marea 
maestră româncă Marina Po- 
gorevlci a remizat cu vest- 
germana Hund, după ce ante
rior Înregistrase, de asemenea, 
un rezultat de egalitate în par
tida întreruptă cu iugoslava 
Maximovici. Klimova a cîstigat 
Ia Fatalibekova, Maximovici la 
Arbunici, Lemaciko la 
iar Ivanka a remizat 
prindasvili.

In clasament conduc 
viei, Klimova si Hund
9 puncte, urmate de Lemaciko 
8,5 puncte (1).

Crotto, 
cu Ga-

tul campion mondial Vasili 
Smislov (U.R.S.S.) cu 8 puncte, 
urmat de Ribli (Ungaria) 7,5 
puncte. Tukmakov (U.R.S.S.) _7 
puncte. Șubă (România), 
Petrosian (U.R.S.S.) cîte 
puncte. Larsen (Danemarca), 
Timman (Olanda), Pinter (Un
garia) cîte 5,5 puncte etc. La 
iucarea întreriiptelor. Mihai 
Șubă a cîstigat la KarLsson si 
a fest învins de Tukmakov. 
Pînă la sfîrsitul turneului au 
mai rămas de disputat dpuă 
runde.

GRUPELE C.M. 
DE POLO

T.
6,5

Pentru campionatul mondial 
de polo care va începe, peste 
cîteva zile, la Guayaquil, în E- 
cuador, au fost stabilite 4 gru
pe preliminarii:

Grupa A: Spania. Noua Zee- 
landă, Italia, R.F. Germania

Grupa B: Statele Unite, E- 
gipt. Uniunea Sovietică, Aus
tralia

Grupa C: Cuba. Grecia, Un
garia, R.P. Chineză

Grupa D: Canada, Olanda, 
Franța, Iugoslavia

După cum se' știe, in Sala 
sporturilor din Hollabrunn 
(Austria) au avut loc Campio
natele europene de 
masă pentru juniori

Alături de foarte 
zultate obținute în 
pe echipe — titlul ___ „_____
cădeți — si in probele indivi
duale Ia junioare (o medalie 
de aur si una de argint), la cea 
de a 15-a ediție a Campiona
telor europene pentru cadetL 
trebuie reliefată și comportarea 
tînărului VASILE FLOREA 
(component al echipei Univer
sitatea Craiova, antrenor Vir
gil Bălan), care a obținut me
dalia de bronz. El a depășit, 
De rînd. pe Nannoni (Italia) 
2—0 (17,19). Primorac (Iugosla
via) 2—0 
(U.R.S.S.) 
a ceda in 
lui Prea.i , ____ _ _ _ ,__
—15). în finală; Prean (Anglia) 
— Lupulescu (Iugoslavia) 2—0 
(18,14); medalii de bronz: V. 
Florea (România) si Andersson 
(Suedia)

La cadete. Carmen Găgeatu 
a pierdut la Wright (Tara Ga
lilor) 1—2 (17. —17, —20).__
Kinga Lohr la Ojstersek (Iu
goslavia) 0—2 (—10, —14). tn 
finală: Kasanova (U.R.S.S.) — 
Ojstersek (Iugoslavia) 2—0 (13, 
19); medalii de bronz: Batorfi 
(Ungaria) și Masarikova (Ce
hoslovacia).

Tn ceea ce-i privește pe că
deți să consemnăm si faptul

tenia de 
si cădeți, 

bunele re- 
competitia 

ciștigat de

(24,13). Cizmahan 
2—0 (17,20), pentru 
semifinale in fata' 
(Anglia) 0—2 (—li-

iar

că turneul de consolare i-a re
venit lui Cristian Tiugan. in 
timp ce Carmen G&geatu s-a 
situat pe locul secund.

Cu două medalii de 
de argint si una de 
ROMÂNIA s-a situat 
3 în clasamentul pe 
dintre 27 de țări participante, 
după U.R.S.S.. și Suedia, ceea 
ce reprezintă un frumos succes 
pentru tinerii noștri jucători.

aur, una 
bronz, 

pe locul 
națiuni,

Pogore- 
cu cite

MADRID, 27 (Agerpres) - 
După 11 runde si disputarea 
partidelor întrerupte in turneul 
interzonal masculin de sah de 
la Las Palmas (Insulele Cana
re). în clasament conduce fos-

Irmpică în 1972 la săritura In 
înălțime, eu 2,92 m, a sărit recent 
2,00 m, fiind a patra săritoare oare 
a trecut peste această înălțime, 
după italianca Sara Simeoni 2,01 
m in 1978, Rosemarie Ackermann 
(R.D.G.) 2,00 tn 1977 și Colleen
Rienstra-Sommer (S.V.A.) 2.00 m 
In 1982 (so’*

a
■ju

SĂPTÂMINILE BALCANIADELOR
BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI

Săptăminile Balcaniadelor 
baschetbaliștilor juniori — ast
fel pot fi denumite următoa
rele 14 zile, în cursul cărora 
vor avea loc trei turnee în ca- 

• drul competiției numite. Pri
ma (in ordinea cronologică) se 
dispută, de astăzi pînă sîmbă- 
tă. în Iugoslavia. în localitatea 
Valjevo, și este rezervată ca- 
detilor (juniori II).

Apoi va fi rîndul junioare
lor I să se întreacă (între. 29 
și 31 iulie), în Bulgaria, la Ka- 

zanlîk. în acest scop, au făcut 
deplasarea : Denisa Făgărășa- 
nu (C.S.Ș. Deva). Romela Cris- 
tea (Olimpia București), 
nuela Gheorghiu (C.S.Ș. 
lati). Gabriela Kiss (C.S.Ș. Me
diaș). Melania Marina 
Cluj-NaPoca). Edith _____
(Voința Tg. Mureș). Paula Mi- 
săilă (C.S.Ș. Rm. Vîlcea). Cris
tina Pândele (Progresul Bucu
rești). Daniela Urdca, Elena 
Vasile (C.S.Ș. 2 Politehnica 
București). Rodica Juhănaru 
(C.S.Ș. Constanța) și Camelia 
Solovăstru (C.S.Și Brașovia) ; 
antrenori : Gh. Roșu și 
Lăzărescu. Aceasta este ediția 
a 17-a a Balcaniadei de ju
nioare ; pînă acum, titlurile au 
fost cîștigate de echipele Bul-

Ma- 
Ga-

(C.S.Ș. 
Mathe

Gh.

gariei (de 9 ori). Iugoslaviei 
(4) și României (3) ; clasamen
tul ediției precedente : I. Bul
garia. 2. România. 3. Iugosla
via.

Cîteva zile mai tîrziu, între 
4 și 8 august, vor urma ju
niorii I, a căror gazdă va fi lo
calitatea Patras, din Grecia. 
Cei 12 jucători vor fi selecțio
nați din următorul lot : An
drei Popovici, Dumitru Dănă- 
iață, Viorel Cudric (C.S.Ș. 2
Politehnica București). Bogdan 
Bărbuiescu (Steaua), Viorel Ia- 
cob, Gheorghe Bușu (Dinamo 
București), Vasile Dancea, A- 
lexandru Haiduc (C.S.Ș. Me
diaș), Victor Scalețchi (C.S.Ș. 
Timișoara). Levente Fodor, 
Marian Constantin (C.S.Ș. Bra- 
șovia). Attila Szabo (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca) și Romulus Măr
gărit (C.S.Ș. București) ; antre
nori : M. Bolcu și L, Călin. 
Va fi ediția a 20-a — jubi
liară — a competiției ; pînă a- 
cum titlurile fiind cucerite de 
echipele Iugoslaviei (9), Româ
niei (3), Bulgariei. Greciei 
Turciei 
turneul . ____
mentul ultimei ediții : 1. Iugo
slavia, 2. "■ ‘ ~ ‘ .
4. România 5. Grecia.

_ ?i
(de cîte 2 ori) ; în -1974 
a fost anulat ; clasa-

2. Turcia. 3. Bulgaria,
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HN ACTUALITATE 3000 m PLAT!
uj 
(Z> 
u.

Cu 4 ani in urmă, la cam
pionatele europene de la Pra- 
ga, In cursa de 3000 m a cîș
tigat alergătoarea sovietică 

i Svetlana Ulmasova (3:33,2) 
într-un final foarte strlns, 
printr-un sprint puternic în 
fața favoritelor Grete Waltz 
(Norvegia) 8:34,3 — m, Na
talia Andrei-Betlni și Marici- 
ca Puică (România) 8:33,5 — 
H și respectiv 8:40,9 — IV. A 
fost o victorie surprinzătoare, 
Ulmasova fiind la ora aceea 
o alergătoare din plutonul al 
doilea, în cursa respectivă ea 
Inregistrînd un spor de cali
tate de peste 25 de secunde 
față de rezultatul din 1977 !

A fost momentul culminant 
al carierei sportive a acestei 
atlete (născută în 1953) care 
a marcat după ace.ea un de-

l.udmlla Braghina (URSS) 
Grete Waitz (Norvegia) 
Waitz 
Braghina
Svetlana Ulmasova (UBSS) 
probă, care-șl va

8:52,74 
8:46,6 
8:45,4
8:27,12 
8:26,78

Această . .... _.
face debutul olimpic abia In 
1984, are „la activ" două cam
pionate europene (1974 Nina 
Holmen — Finlanda 8:55,2 șl 
1978 — Ulmasova 8:33,2) și 3

peclin continuu , 
performanțe. In 
cronometrată
1980 —
1981 — I
din nou 
sus de tot 1 După 
anunțat, duminică ea a par
curs cele 7 ture și jumătate 
de ■— ---------
care reprezintă 
cord al 1 
formanță 
tr-un fel, 
saltul de ___ _______ ______
același ; de-a dreptul impre 
sionant I

Svetlana Ulmasova este r 
treia recordmană mondială la 
3 000 m (cele 3 Inregistrînd 
însă 5 performante

io

orbita mari. 
1979 a fost 

8:36,32, In 
iar în 

iat-o
SIÎ3, 
am

tn 
rezultatfără

8:59,02. El bine, 
pe Ulmasova 

cum

stadion tn 8:26,78. timp 
un nou re- 
Această per- 

aseamănă, în 
cea din 1973. 

fiind cam

lumii, 
se 

, cu 
calitate

O

într-o probă cu 
nici. un deceniu :

Durham
Oslo
Oslo 
College Park 
Kiev

„Cupe mondiale"
Waitz 8:43,5, 1979
8:36,4 șl 1981 Angelika 
ber — R.D.G. 8:54,89, 
8:55,80) '

record) 
istorie de

6.7.197
24.6.1975
21.6.1976 
7.8.1976

25.7.1987 
(1977 Grete 

Ulmasova
Zau-
Puică

at 
UJ
<z>
u.

Iată acum bilanțul mondial, la zl> al acestei probe : X3
8:26,78 Svetlana Ulmasova (URSS) 1982* A
8:27,12 Ludmila Braghina (URSS) 19.WZ
8 -.29,12 Mary Decker-Tabb (SUA) ir >
8:31,75 Grete Waitz (Norvegia) 191.7
8:33,53 NATALIA ANDREI-BETINI (ROMANIA) 1978 m
8:33,53 Elena Sipatova (URSS) 1980 JU

8:33,9 Tatiana Mekanoșina (URSS) 1980 ffll8:34,0 Faina Krasnova (URSS) 1980
8:34,40 MARICICA PUICA (ROMANIA) 1981 TI
8:36,32 Svetlana Gușkova (URSS) 1982 VÎ
8:36,40 Olga Dvirna (URSS) 1982 m
8:36,54 Tatiana Kazankina (URSS) 1982 PO

FIȘIER • FIȘIER • FIȘiER • FIȘIER 8 FIȘiER 9 ® C'S:ER >

DUPĂ BALCANIADA DE TALERE 0 NOUĂ VICTIMĂ
A BOXULUI PiOrtSiONIST

(Urmare din pap l)

.„tilie celor 2 juniori. I. Ma- 
jornic si T. Vlădoianu, care au 
cîstigat tot atîtea titluri balca
nice. Faptul demonstrează că 
cel puțin în ultima vreme, ta- 
leristii noștri prezintă semne 
ale unei puternice reveniri. 
Dar. pentru a ne forma o ima
gine mai exactă a acestui pro
gres. pe care-1 dorim continu
at. e necesar să așteptăm si 
rezultatele pe care echipa pri
mă de talere-skeet le 
tine în importantul si 
concurs de la Moscova 
cut ieri deplasarea I. 
A. Ciorba, S. Popa, D. 
viei). Dealtfel, oe baza 
două teste. Balcaniada 
cursul de la Moscova, selecțio
nerii vor alcătui delegația care 
va participa. între 25 august 
si 5 septembrie, la 
le europene de la 
(Italia).

„Aș dori — ne-a 
cheiere antrenorul
— să remarc eforturile antre
norilor de club (I. Stănescu si 
I. Lovinescu de Ia Olimpia 
București I. Dumitrescu de la 
AGVPS, C. Feciorescu de la 
Steaua si C. Munteanu de la 
Constructorul Alba Iulia), care 
au asigurai buna pregătire a e- 
levilor lor pentru actuala ediție 
a Balcaniadei de talere".

Iată rezultatele înregistrate : 
trap, seniori: 1. M. Sotlar (Iug.) 
197 t (rec. bale.). 2. M. Ispașiu

(Rom) 196 t... 7. I. Stamate 
(Rom) 191 t; echipe: 1. Bulga
ria 569 t (rec. bale.); juniori: 
1. T. Vlădoianu (Rom) 143 t 
(rec. bale.) ; skeet seniori ; 1. 
Y. Alexakos (Gne.) 195 L.. 3. 
D. Buduru (Rom) 193 t. 4. C. 
Paraschiv (Rom) 193 t... 9. N. 
Marin (Rom) 186 t; echipe: 1. 
Grecia 571 t. 2. România 570 t; 
juniori: 1. I. Majornic (Rom) 
144 t.

Un tînăr 
Ubaldo Rivas 
nu cu multă vreme in urmă ac
tivitatea amatoare devenind pro
fesionist, a încetat din viață, la 
spitalul din Guadalajara, în ur
ma loviturilor primite într-un 
meci desfășurat în acest oraș. 
Rivas îngroașe rîndurile boxerilor 
morți de pe urma exploatării ne
miloase la care sînt supuși, im
plicit prin nerespectarea regulilor 
de securitate și a diverselor re
gulamente 1

pugilist mexican, 
care abandonase

va ob- 
dificilul 
(au fă- 
Toman, 
Gazeto- 
acestor 
si con-

campionate- 
Montecattini

spus în în- 
G. Florescu

PENALTY PE TOT TERENUL!.

ATLETISM • Rezultate de va
loare la Indianapolis : 100 m :
Calvin Smith 10,05 . 200 m : James 
Butler 20,42, 110 mg : Willie Gault 
10,26, înălțime : Dwight Stones
2,30 'm ; feminin : 100 m : Evelyn 
Ashford 11,04, 3 000 m : Jan Mer
rill 8:5«.O, lungime : Jodi Ander
son 6,93 m. suliță : Karin Smith 
61,14 m. • Meci feminin la Ma- 
ribor : Anglia 180 p. Scoția 124 p, 
Iugoslavia 108.5 p Spania 98,5 p. 
Cel mai bun rezultat : Diane 
Elliott (Anglia) 1,88 m. • Cursa 
de 7 mile .Circuitul orașului Da- 
venport4* a revenit maratonistului 
australian Robert 
32:11. L-au urmat 
Rodgers 32:45 și 
33:25.

AUTOMOBILISM 
mentul C.M

dlnea fruntașilor este următoa
rea : Pironi (Franța) 39 p, Wat— 
son (Marea Britanle) 30 p, Prost 
(Franța) 25 p, Lauda (Austria) 
24 p. Rosberg (Finlanda) 23 p 
etc

ÎNOT • Concurs Internațional 
la Rostock Intre echipele secun-

TELEX
de Castella în 
americanii Bill 
Frank Shorter

• tn clasa* 
de formula I, or-

de : R.D. Germană 161 p, Marea 
Brltanle 87 p, Italia 80 p. Franța 
46 p. Rezultate : masculin : 200 
m spate : Zierold (RDG) 2:09,46, 
feminin : 200 m spate : Cornelia 
Polit (RDG) 2:18,4, 800 m liber : 
Webel (RDG) 8:47,50 ; 100 m li
ber : Webel 58,76.

MOTOCICLISM • în urma des
fășurării Marelui Premiu al Fin
landei la motocros, clasa 125 
cmc, la Kuopio, belgianul Eric 
Geboers este liderul clasamentu
lui general al C.M. cu 212 p.

TENIS • îvan Lendl a cîștigat 
turneul de la Washington, între- 
cîndu-1 în finală cu 6—3, 6—3 pe 
americanul de 17 ani Jimmy A- 
rias (care îl învinsese în semifi
nală pe Jos6 Luis Clerc). • A- 
proape 700 de jucători — cifră 

record — și-au anunțat partici
parea la campionatele internațio
nale ale S.U.A. care vor avea 
loc între 30 august șl 12 septem
brie la Flushing Meadow. Prin
tre înscriși nu figurează Bj6rn 
Borg. în turneul feminin sînt 
înscrise 234 participante, de ase
menea o cifră record.

Figuri nod în comisia Interna
tional Board, „stăpîna" regu
lamentului de fotbal. Și nu 
niște figuri oarecari... Preșe
dintele venerabilului for al le
gilor fotbalistice este acum 
Matt Busby, una și aceeași 
persoană cu celebrul (fost) an
trenor al lui Manchester Uni
ted. Primul său consilier, Bo
bby Charlton, altă figură fai
moasă a fotbalului. Foarte ra
pid, cei doi au intrat în acțiu
ne. incercînd să dezmintă, par
că, tradiționalul imobilism al 
acestui organism al F.I.F.A. 
Principalul „inamic" al fotba
lului actual apare — în viziu
nea lui Busby și Charlton — 
„timpul pierdut in mod vo
luntar de jucători și prolife
rarea jocului violent", ceea ce, 
să recunoaștem, reprezintă un 
adevăr. Si 
a și făcut 
menite să 
mai multe 
minute regulamentare și să ba
reze fotbalul brutal, 
teva dintre cele mai 
tante modificări de 
preconizate de comisia 
cialitate a F.I.F.A. :

— sancționarea cu penalty a 
faulturilor 
dur, chiar 
produs in
16 m ;

— sancționarea

International Board 
primele propuneri 
redea jocului 
dintre cele 90

cit 
de

Iată cî- 
impor- 

arbitraj 
de spe-

violente, a jocului 
dacă infracțiunea s-a 
afara careului de

repetatelor
pase intre portar și unul sau 
mai
pu! „tragerii de timp", 
lovitură liberă indirectă de pe

mtilți coechipieri, în sco- 
eu o

locui unde portarul a, 
pentru a doua oară consecutiv, 
balonul.
de a face să treacă 
(deci numai din 
reului) ;

— împiedicarea 
a reține balonul 
patru secunde din clipa in 
a intrat in posesia lui ;

— suprimarea ofsaidului 
pă intervenția reușită a 
tarului (în scopul asigurării 
cursivității jocului). Deci, chiar 
în cazurile unor evidente 
ziții de 
portarul 
va mai 
lovitură 
făcînd semn că a luat notă de 
semnalizarea tușierului — ar
bitrul de centru va indica să 
se continue jocul.

Propunerile de mai sus — și 
altele mai puțin semnificative 
— au figurat -pe ordinea de 
a reuniunii conducătorilor 
club din Anglia și au avut 
primire favorabilă. Ele ar _ 
intrat și în discuita Congresu
lui F.I.F.A. de la Madrid, dar 
au sosit prea tîrziu spre a mai 
fi luate în considerare. Secre
tarul forului mondial — elver 
țianul Sepp Blattler — a anun
țat că, după o serie de expe
rimentări. propunerile omolo
gate de Internațional Board au 
toate șansele, să apară pe or
dinea de zi Ia proxima reu
niune a Comitetului executiv 
al F.I.F.A., în decembrie. Ceea 
ce ne face să credem că — 
probabil din sezonul de pri
măvară — ceva se va schimba 
in regulamentul de fotbal. Ce 
și cum ? Vom vedea...

Eftimie IONESCU

în tentativa evidentă 
timpul 

int' iiorul ca-

portarului de 
mai mult de 

care

du- 
por-

po- 
„afară din joc", dacă 
a prins balonul, nu se 
executa regulamentara 
liberă indirectă, ci —

zi 
de

fi
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