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Azi, ia Belgrad, încep campionatele mondiale'

lupi C. I. de tenis de masi pentru juniori

UN EXAMEN TRECUT MULȚUMITOR, 
DAR PENTRU DEPUNĂ AFIRMARE 
SE CERE ÎNCĂ MULTĂ MUNCĂ

• Cadeții In plutonul fruntaș • Craiova 
promite • Olga Nemeș, Intre plus șî minus

„FLOTILA" CAIACULUI SI CANOEI ABORDEAZĂ 
CU ÎNCREDERE MARELE

BELGRAD. 28 (prin telefon). 
La ora la care veți avea in 
fată aceste rinduri, cei mal 
buni caiaciști și canoiști ai 
lumii, aproape 500 din 28 dn 
țări de pe toate continentele 
se pregătesc să ia startul in 
cea de-a 17-a ediție a campio
natelor mondiale. Va fi, de-a 
lungul a patru zile de întreceri, 
un adevărat maraton nautic, cu 
nu mai puțin de 125 de curse, 
la capătul cărora vom cunoaș
te cele 18 ambarcațiuni cam
pioane ale lumii. La hotelul

ILEANA PÎRJOL, 
VICTORIOASĂ IA PLATfOIJMĂ 
ÎN CONCURSUL DE SĂRITURI 

DE LA SOFIA
Desfășurat în bazinul com

plexului olimpic Diana. con
cursul international de sărituri 
dotat cu „Cupa Sofia" a pri
lejuit tinerei sportive românce 
Ileana Pirjol (14 ani) un fru
mos succes in Proba de sal
turi de la platformă. Evolutad 
in compania unor săritoare 
din Bulgaria, R. D. Germană, 
Polonia și Ungaria, Ileana Pîr- 
iol (antrenor: Nicolae Sparios) 
a totalizat 353,90 p și s-a cla
sat pe locul I, fiind urmată 
de : 2. Birgitt Mflllenbrulu 
(R.D.G.) 350,35 p, 3. Luiza Nl- 
colaescu (România) 346,45 p, „ 
5. Cristina Szakacs (România) 
334,55 p.

La sărituri de la trambulină 
a fost consemnat următorul 
clasament final : 1. Ildiko Ke- 
lemen (Ungaria) 453,05 p, 1 
Angela Ortmann (R.D.G.) 430,55 
p. 3. Birgitt MCllenbruks 
425,75 p, 4. Andreea Dragomlr 
(România) 410,75 p. 5. Cristina 
Szakacs 382,65 p, 6. Ileana Pir
jol 361,30 p.

„Iugoslavija“, un fel de car
tier general al campionatelor, 
unde locuiesc delegațiile parti
cipante, oficiali și ziariști — 
si unde se află, de marți, si 
echipa României — se discută 
pe marginea șanselor, se fac 
pronosticuri. Ne face plăcere 
să auzim citate, destul de des. 
șl numele unora dintre repre
zentanții țării noastre. Ivan 
Patzaichin. Toma Simionov, 
Ion Birlădeanu, Agafia Buhaev, 
Maria Ștefan sint considerați 
ca făcînd parte din elita aces
tui sport, alături de bine cu- 
noscuții Vladimir Parfinovicl, 
Rudiger Helm, Peter Hempel, 
Einar Rassmussen, Istvan Fol
tan. Barbel Streussel etc.

Start in „Cupa Steaua", la fotbal
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0 PARTIDĂ „CAP DE AFIȘ": 
STEAIIA-F.C. VORWĂRTS (ora 18)
In deschidere : UNIVERSITATEA CRAIOVA - E. C. OLT

Așadar, astăzi, pe cochetul 
stadion din Ghencea. se dă 
startul In prima ediție a „Cu
pei Steaua", competiție inter
națională care, asa cum ne-a 
declarat Ion Alexandrescu, 
președintele secției de fotbal a 
clubului militar, va deveni tra
dițională. Evident, partida ..cap 
de afiș" a zilei (programată la 
ora 18) va fi aceea dintre 
Steaua, de nenumărate ori 
campioană a tării, si valoroasa 
formație F.C. Vorwărts Frank
furt pe Oder, din R.D. Germa
nă. Pe amîndouă formațiile 
le-am găsit, ieri dimineață, la 
ora antrenamentelor. Surpriză 
plăcută pentru reporter, deoa

EXAMEN
La Ada Ciganlija, ultimele 

pregătiri au fost încheiate. 
Miercuri i-am privit la antre
nament pe sportivii noștri vis
ited alături de cei cu care se 
vor întrece începînd de joi di
mineața. Ai noștri se simt bine, 
stat într-o bună dispoziție de 
concurs și hotăriți să facă totul 
pentru o comportare cît mai 
bună, la înălțimea prestigiului 
de care se bucură școala româ
nească de caiac-canoe. La a- 
ceastă ediție a competiției su
preme, din cumpăna actualului 
ciclu olimpic, școala de la Sna-

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

rece conducătorul clubului oas
pete nu este altul decît fostul 
portar al echipei naționale a 
R.D. Germane. H. Spikenagcl, 
care ne-a declarat: „Am răs
puns cu plăcere acestei invi
tații. deoarece prin valoarea 
participantelor avem certitudi
nea că ne vom putea testa no-

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag 9-3)

Sîmbătă și duminica se vor desfășura campionatele naționale

Ca șl la ediția precedentă a 
Campionatelor europene, și de 
această dată cei bm! tineri re
prezentanți al tenisului nostru 
de masă s-an numărat printre 
fruntași. O dovedesc cele două 
medalii do aur (echipe cădeți 
și dublu mixt), una de argint 
(dublu fete) șt una de bronz 
(simplu cădeți), ceea ce a si
tuat tenisul nostru de masă pe 
un onorant loc 3 in ierarhia 
continentală, după U.R.S.S. șl 
Suedia, dar înaintea unor țări 
(au fost 27 de participante) cu 
jucători de recunoscută valoa
re : Cehoslovacia, Ungaria, Po
lonia, R. F. Germania, Finlan
da. Iugoslavia și altele.

Așadar, o comportare care 
dovedește că la virstele mici 
dispunem de elemente talenta
te, eare pot face fată exigen
telor. în condițiile unei pro

In ccl dc al treilea meci amical de volei România-Polonia

OASPEȚII AU OBȚINUT 0 NOUĂ VICTORIE
BISTRIȚA, 28 (prin telefon) 

Cea de a treia și ultima par
tidă de verificare dintre echi
pele masculine de volei 
României și Poloniei i 
cîștig de cauză, spre 
magirea numerosului

l ale 
a dat 

deza- 
public 

prezent în Sala sporturilor de 
aici, formației oaspete, care a 
obținut victoria cu 3—1 (10, 
—7, 11, 3), Ia capătul unui joc 
mai puțin valoros, decît 
mele două, abundînd în 
șeii, de ambele părți —

pri- 
gre- 

. . . . în
deosebi la executarea servi
ciilor, In atac, precum și la 
recuperările din linia a doua- 
Formația țării noastre a pier
dut această întilnire datorită 
mal ales faptului că nu a a- 
vut resurse fizice să susțină 
disputa, situațiile de echili
bru care au existat totuși în 
două din cele trei seturi pier
dute fiind explicabile prin nu
meroase rulări de jucători 
proaspeți în sextet, efectuate 
în disperare de cauză de an
trenorul Nicolae Sotir. De re
marcat, ta jocul echipei noas
tre o singură perioadă bună, 

nunțate ascensiuni valorice a 
tenisului european juvenil. 
Dacă pînă în urmă cu un an 
sau doi se detașau 2—3 echipe, 
de această dată s-au aflat ta 
disputa pentru titlu 8—9 for
mații de valori sensibil egale, 
promovarea pe podium sau co- 
borîrea spre .subsol" a unei 
echipe fiind determinată. do 
multe ori, de jocul rezultatelor. 
De aceea, in acest context, per
formanța cadeților este cu attt 
mai valoroasă, eu cit vine să 
confirme că există certe dispo
nibilități Ia această categorie 
de vîrstă. după „bronzul" rea
lizat ta 1981. V. Florea, O. 
Tiugan, C. Toma au alcătuit o 
garnitură omogenă, fiecare a-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag 2-3)

ctad în sextetul Căta-Chi- 
țiga, Mina, Gîrleanu, Ionescu, 
Mîțu, Stoian, au fost operate 
trei modificări de bun augur 
apelîndu-se la Vrîncuț, Mano- 
le șl Spînu, care l-au înlo
cuit pe Mina, Ionescu și Mîțu. 
In rest, am semnalat destul* 
deficiențe determinate de for
ța atletică redusă. Dintre a- 
cestea, cele mai flagrante nl 
s-au părut : rigiditatea ta
ambele linii defensive, nesigu
ranța la preluările din ser
viciu cu repercusiuni asupra 
construcției atacurilor, pr ??um 
și lipsa de decizie la Ijnalizara.

Arbitrii I. Niculescu (Româ
nia) ți S. Kosmicki (Polonia) 
au condus formațiile : RO
MANIA : Căta-Chițiga, Mi
na (Vrîncuț), Gîrleanu (Hîn- 
da), Ionescu (Manole), Mița 
(Spînu), Stoian (Macavei). PO
LONIA : Baranowicz (Woj- 
towicz), Jurek, Olszewski 
(Szidlik), Klos, Jarost (Skup). 
Nalazek (Lasko).

Aurelian BREBEANU

Pentru întărirea potențialului olimpic al Județelor noastre INVITAȚIE LA ATLETISM...
CU 0 SINGURĂ RAMURĂ SPORTIVĂ

NU SE FACE „PRIMĂVARĂ
NICI ÎN IALOMIȚA...!

județuluiCapitala 
Slobozia, este scăldată 
le domoale ale rîului 
ape dătătoare de viață si bel
șug, care-i conferă o frumu
sețe aparte. Edilii capitalei de 
județ depun eforturi continue 
pentru a face din Slobozia u- 
nul dintre cele mai frumoase 
orașe din Cîmpia Bărăganului. 
Că este așa, ne-am convins 
după o scurtă vizită, aici, în 
plină zi de vară : blocuri im
punătoare de locuințe, maga
zine multiple, bulevarde largi, 
impresionante, un 
civic armonios încadrat, 
și grădinițe noi, iar în 
niul nostru specific — 
moașă bază sportivă.

Desigur, orice oraș care 
respectă trebuie să asigure ti
neretului, întregii populații 
condiții de recreare. de sport 
și mișcare, pentru a putea for
ma oameni sănătoși, viguroși, 
apți de o muncă de înaltă pro
ductivitate. Pornind de la aces
te cerințe, am purtat o discuție 
mai amănunțită cu președin
tele C.J.E.F.S. Ialomița, Gheor- 
ghe Nica, despre activitatea 
sportivă de performanță din 
județ.

Soorturile prioritare ale a- 
cestui centru sînt : atletismul, 
scrima și fotbalul. Desigur,

Ialomița 
de ape- 

Ialomița,

centru 
școli 

dome- 
o fru-

se

pentru a realiza performanțe 
— în orice ramură — trebuie 
să ai asigurată o bună bază 
materială, iar această bază a 
apărut prin munca și pasiunea 
unor oameni ancorați adine in 
mișcarea sportivă. Stadionul 
orașului a devenit modern, ta 
jurul lui se află acum o salbă 
de construcții și amenajări ab
solut necesare procesului de 
formare și instruire. Terenuri 
de baschet, volei, handbal, te
nis etc., o sală exclusiv pentru 
scrimă, una pentru box. alta 
în construcție cu suprafață de 
60 de metri pe 14, multifunc
țională.

Și iată cum Slobozia încear
că. și chiar reușește, să intre 
în circuitul performanței de 
nivel național. Secția cea mai 
bună, este cea de scrimă. Aici, 
de cîțiva ani buni, s-a stabilit 
antrenorul Nicolae Mihăilescu, 
fost scrimer. La început, după 
cum ne spune, a fost destul 
de greu. Condițiile de lucru 
erau modeste, iar copiii destul 
de reticenți față de acest sport 
pretențios. Dar, cu răbdare și 
Pasiune, tinerii au început să 
vină tot mai des la sala de

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2-3)

De multă vreme n-am mal 
așteptat cu atita interes o edi
ție a campionatelor naționale 
de atletism ca aceea (cu nu
mărul 66). care se va desfășura 
sîmbătă si duminică pe stadio
nul .,23 August" din București.

Profil

MARICICA PUICĂ, 
„POLIATIONISTA“ 

SEMIFONDULIJI
Și-a ciștigat greu statutul de vedetă internațională, după 

ani mulfi de activitate atletică, după mii de ore de muncă, 
după zeci de mii de kilometri alergați. MARICICA PUI
CA este astăzi una dintre marile alergătoare de semifond ale 
lumii. In favoarea ei vorbesc. în primul rînd, cifrele. Nu 
sint multe alergătoarele mari ale lumii că o asemenea dis
ponibilitate de efort ca a Maricicăi Puică, capabile să se 
exprime la cel mai înalt nivel pe distante de la 800 m 
la 3 000 m. Recordurile personale ale marii noastre atlete 
sint elocvente : 800 m : 1:57,8, 1 500 m : 3:58,29, o milă : 
4:21,82, 3 000 m : 8:34,40. Intr-un clasament al celor mai 
complete semifondiste din lume Maricica Puică poate avea 
loc imediat după sovietica Tatiana Kazankina și ameri
canca Mary Decker-Tabb. Pentru a-i completa profilul tre
buie să adăugăm titlul mondial de cros cucerit in primă
vara acestui an la Roma, pe cel ciștigat cu echipa la Glas
gow in 1978 (cind s-a clasat a treia in cursa individuală), 
medalia de argint la 3 000 m la campionatele europene pe 
teren acoperit cu care s-a intors in martie de la Milano, 
titlurile de campioană balcanică pe pistă și la cros. Să mai

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2-3)

Si. parcă mai mult ca oricînd 
în ultimii ani. campionatele 
tării n-au oferit atît de multe 
promisiuni ca acum, cu două 
săptămîni înaintea Balcaniadei 
si ceva mai mult de o lună 
înaintea campionatelor europe
ne de la Atena.

Este ora atletismului. Vom 
vedea, sîmbătă si duminică, tot 
ce are mai bun Ia această oră 
atletismul românesc. Vom ve
dea. ta comparație cu standar
dul international, si cît de bun 
este acest „tot ce avem mai 
bun".

Puncte de atracție stat mul
te. iar deasupra tuturor o pro
bă feminină de săritură în lun
gime cu crimele două perfor
mere mondiale ale sezonului. 
Vali Ionescu si Anisoara Cuș- 
mir. dispută care nu poate fi 
oferită, la această oră decît de 
atletismul nostru.

Performanta atletică nu este 
doar rodul talentului si al pre
gătirii. ci si o problemă de at
mosferă. Să ne amintim at
mosfera „Internaționalelor" 
noastre de odinioară să ne a- 
mintim atmosfera concursului 
atletic al Universiadei de anul 
trecut. Participarea publicului 
de atletism este importantă, 
spectatorii de atletism pot fi 
realmente părtași la o mare 
performantă, la un nou record.

Iată de ce îi Invităm pe 
spectatorii bucureșteni iubitori 
de atletism — si Universiada 
ne-a arătat că sint multi — 1* 
acest sfîrsit de săntămînă atle
tic. Nu vor fi în pierdere, vor 
asista la un spectacol de cali
tate. vor vedea cîteva mari ve
dete. vor fi martorii unor per
formante de valoare. Deci, vi 
invităm la atletisml



CU NUMAI 5 LA SUTA DIN ÎNTREGUL PERSONAL La C. S. Ș. Rm. Vilcea

NU SE POATE VORBI DE SPORT DE MASA
La întreprinderea 

muncitoarelor
de confecții din 
la activitatea

Miercurea Ciuc, participarea 
sportivă este nesatisfăcătoare

ACTIVITĂȚILE DE MASĂ - SUPORTUL
VIITOARELOR PERFORMANTE

2200 de oa- 
din care 80 
întreprinderea 

din Miercurea

Deși are circa 
meni ai muncii, 
la sută femei, 
de confecții 
Ciuc nu se poate lăuda cu o
activitate sportivă de masă cît 
de cît pe potriva nevoilor. Fac
torii de răspundere nominali
zați în documentele de partid 
privind mișcarea sportivă, în 
Legea sportului sau în Legea 
sănătății 
nie în 
drept, s 
treceri 
ele au 
număr 
Așa au 
măvară. 
de tenis 
ristice. la care conducerea aso 
ciației adaugă și participarea 
echipei masculine de popice în 
campionatul județean. Luate 
la un loc. toate au angrenat 
vreo sută de participanți, ceea 
ce e — să 
puțin.

Tovarășa 
secretar al 
partid al întreprinderii, 
ce amintește că acum o lună 
■ fost înființată o echipă femi
nină de handbal (în campiona
tul județean) și un lot de del- 
taplanisti rămîne la părerea că 
nu se poate vorbi de o activi
tate bogată, că întrecerile au 
fost puține, că nu au angrenat 
toate secțiile cum ar fi tre
buit. La rîndu-i. Maria Iozsa, 
vicepreședinte al Comitetului

nu dovedesc străda- 
această direcție. Este 

s-au organizat niște în- 
sportive de masă, dar 
fost sporadice și eu un 

mic de participanți. 
1 fost, de pildă. în pli

cele cîteva întreceri 
de masă și ieșirile tu-

recunoaștem — prea
Katalin Benedek,

Comitetului de 
după

sindicatului, recunoaște că sînt 
multe lipsuri în privința acti
vității sportive. Doar președin
tele asociației. Sipoș Vereș, 
susține că „in primăvară s-au 
organizat în special numeroa
se drumeții... individuale".

în legătură cu prezența me
dicului întreprinderii în acțiu
nea de dezvoltare a activității 
sportive de masă, a gimnasti
cii de reconfortare la locul de 
muncă și alte sarcini ce-i re
vin din „Legea sănătății", dr. 
Maria Căpățină, din noiembrie 
1981 în această 
ne-a mărturisit că ti-a 
mai mult atenția pe 
la „Crucea roșie" 
țin pe cele la care ne referim. 
Si medicul știe mai bine ea 
oricine cită nevoie este de o 
activitate sportivă de masă cu 
întregul personal muncitor...

Ne spunea tehniciană Vilma 
Antal concluzioinînd parcă con
statările noastre în acest raid : 
„De peste doi ani acțiunile 
sportive sînt sporadice, iar 
prezența femeilor este redusă. 
Gimnastica de reconfortare • 
practică doar cițiva. Este clar 
eă toți cei eare răspund de a- 
ceastă activitate de larg inte
res social, inclusiv medicul În
treprinderii dovedesc lipsă de 
preocupare".

într-adevăr, nu se găsește 
cineva să urnească această ac
tivitate, înscrisă ji în lege 7

întreprindere, 
axat 

acțiunile 
fi mai pu-

Valeria PAȘCANU, eoresp.

O „Cupa Vacanței" la ordinea zilei * Din echipa liceului in cam
pionatele divizionare „A" * Laurențiu Dumănoiu, Florin Cheran ți 

urmașii acestora

Cine va urmări activitatea 
sportivă cotidiană din Rm. Vil
cea. va constata că marea ma
joritate a acțiunilor de masă 
se desfășoară sub... culorile 
Clubului sportiv școlar local. 
I-am întâlnit pe tinerii acestui 
dub la un spectaculos cros de 
masă din cadrul manifestărilor 
pentru pace si apoi i-am văzut 
la startul unor Întreceri dota
te cu „Cupa vacanței" ta com
pania reprezentativelor unor 
scoli generale si ale unor licee 
din munidpiu. Stînd de vorbă 
cu inimosul profesor de educa
ție fizică Laurențiu Stilea, di
rectorul C.S.Ș., am aflat că 
acțiunile de masă pe care le 
organizează — ti prin eare ae 
realizează o bună selecție — 
stau la baza unor succese nota
bile ta diverse competiții din 
perimetrul performanței. Astfel, 
elevii clubului au obținut locul 
I pe echipe în campionatul re
publican de cros juniori HL 
locul III pe unități sportive la 
finalele republicane de tenis 
de masă, echipa de tenis de 
masă a clubului activează ta 
Divizia „A“. iar echipa de vo
lei băieți Carpați Rm. Vîlcea, 
care a promovat recent în pri
mul eșalon, ce bizuie si ea pe 
elemente crescută ta aecția 
școlarilor.

pentru Întărirea POTENȚIALULUI OLIMPIC AL JUDEȚELOR

Profesorul Stilea ne-a vorbit 
despre numeroasele elemente 
talentate care au fost selecțio
nate în secțiile de performan
tă si se remarcă in competiții, 
între acestea. Gavrilă Tomes- 
eu si Ion Uscatu, Elena Serelei, 
Dorina Mateescu, Paula Mihă- 
Ilă, Marian Fînăntan, Ecateri- 
na Marian, Zoica Gheorghc, 
Cornelia Oțelea, Maria Mara si 
alții. Din cele 10 secții ale 
clubului. se detașează acelea 
de atletism, tenis de 1 
baschet, box si volei, 
reușitele la nivelul bazei 
masă a sportului de performan
ță vîlcean se datorează si spri
jinului ne care Inspectorul șco
lar prof. Gheorghe Sineanu II 
acordă acestui club. Reamintim 
aici că de la Clubul sportiv 
școlar Rm. Vîlcea s-au ridicat 
foarte multi sportivi. începînd 
eu Constanța Diaconescu la 
atletism. Alexandru Moise la 
baschet. Laurențiu Dumănoiu, 
Radu Dumitrescu, Dragoș Po
pescu. Ioana Liteanu si alții la 
volei. Florin Cheran la fotbal. 
Totl aceștia au apărat culorile 
sportului românesc in competi
ții Internationale.

„Pentru viitor, ne spune di
rectorul adjunct Petre Pupăza, 
ne vom strădui să intensificăm 
activitatea de masă și de per
formantă, pentru a contribui 
mai substanțial la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de partid 
acestui domeniu".

masă, 
Toate 

i de

J

Ileana Pirjol, aflată în plină 
ascensiune, este una dintre fa
voritele campionatelor naționale 

Foto: Robert FLOC A

(Urmare din pag. 1)

•crimă. Normal, fostul sabrer, 
acum antrenor, și-a axat acti
vitatea pe această armă. în
cet. încet, sportivii au devenit 
tot mai buni și astfel echipa 
de sabie a C.S.Ș. Slobozia a 
ajuns în Divizia „A*. Perfor
manța i-a stimulat, au perse
verat și acum această 
este una dintre cele mai 
tatrile. Aici s-au format 
rențiu Filipoiu (acum la 
ua) Petre Badea (în lotri] na
țional). Marin Crețu, 
balcanic de juniori.
Stoian, în echipa 
balcanică. Cristian Fița, 
pion național la copii în acest

secție 
redu-
Lau- 
Stea-

campion 
Nicolae 

campioană 
cam-

De

SAR
PENT
Ultimele 

ale sezonul 
zin descope 
astăzi pînă 
lui Tinere 
Participanți 
juniori din 
pută campi 
juniori I ș 
can de jui 
lupta pentr 
competițiile 
ti ultima 
vizați să ia 
tele europei 
vor fi găzd 
gust, de o: 
sbruck). Pr 
cursului car 
amintim pe 
tina Timar, 
Cristina Sza

CONCU
AL

La Bacău 
trecerile co 
can al atlet 
tegoria a II 
binate. Prin 
tlon (fete): 
Brăila) 3 567 
ciunescu (

AFliNĂREA BALCANIADEI DE

an. și multi alții. Iată deci că 
zicala „omul sfințește locul* se 
potrivește foarte bine antre
norului Nicolae Mihăilescu.

Atletismul, deși «port priori
tar, nu este nici pe departe 
ceea ce ar trebui să fie, ne 
mărturisește președintele
CJ.E.F.S. Există ll la această 
ramură un antrenor 
Ion Neacșu. care-și 
majoritatea timpului pe

inimos, 
petrece 

__ w______ . pista 
de zgură a stadionului. Eleva 
ca Tudorița Chîdu 
ploană națională a 
H la 200 șl 400 m, 
face parte din lotul 
trecerile „Cupei
Este o fată Înaltă, suplă, cu o 
putere de muncă exemplară ti,

•ste eam- 
junloarelor 
iar acum 
pentru ta- 
Pri «tenia".

DUPĂ LE. DE TENIS DE MASĂ PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

dudndu-și un aport egal la ciț- 
tigarea titlului. Evident, trebuie 
să subliniem și eforturile an
trenorului V. Bălan, care se 
ocupă de pregătirea lor la U- 
niversitatea Craiova. (Iată un 
binevenit prilej ca la Craiova 
să 11 se acorde jucătorilor de 
tenis de masă ceva mai multă 
atenție ca pînă acum). Să sub
liniem, totodată, că și in pro
bele de simplu reprezentanții 
tării noastre s-au comportat, in 
general, bine. Argumente : Da
niela Păduraru a cedat doar In 
fața favoritei nr. 1, finlandeza 
Eva Malmberg, Paul Haldan, 
la mare luptă, in fața lui J. 
Waldner (Suedia) — favoritul 
ar. 1. medaliat cu argint la C.E. 
de seniori, locul 8 in .topul 
european" —, iar în probele de 
dublu (Bădoi + Ferenczi, Hal
dan + Florea, Tiugan + Toma, 
Florea + Păduraru) cuplurile 
noastre an fost eliminate de 
fiecare dată la scoruri strînse, 
de cei care în cele din urmă au 
urcat pe podiumul de premie
re. Evident, la capitolul plu
suri mai trebuie menționate 
medaliile de aur și de argint 
cîștigate de Olga Nemeș in 
probele de dublu. Contribuția 
sa la realizarea acestor succe- 
se a fost decisivă, fapt subli
niat de toți comentatorii pre- 
zenți la fața locului.

Deci. în ansamblu, o compor
tare mulțumitoare, care confir
mă munca desfășurată in pre
zent la nivelul tinerei genera
ții. Subliniem, insă, in ansam
blu, pentru că, intrînd in 
nunte. au fost vizibile • 
de lipsuri, nu numai de 
particular, ci și general.

După cum ne spunea antre- 
noarea federală Ella Constant! 
nescu. In momentul de față „cu 
excepția eadeților, a Olgăl Ne
meș și a Iul Paul Haldan. sare 
se află in plutonul de frunte, 
ceilalți re situează in partea dc

amă- 
serie 
•rdta

sau chiar
Aprecierea din urmă 

ales pentru 
dar, prin 
eă este va- 
tncă foarte 

tînăra noas-

mijloc a ierarhiei, 
mai jos”, 
este valabilă mai 
juniori și eadete, 
extensiune, credem 
labilă șl pentru 
mulți jucători din 
tră generație. Ei nu știu Încă 
să facă față jocului atletic, in 
torță, fiind dominați fi pe 
plan psihic. La aceasta se mai 
adaugă si mai vechi deficiențe 
tehnice: executarea Ji prelua
rea serviciilor. în același timp, 
tn cadrul echipelor a fost vizi
bilă lipsa de omogenitate. La 
eadete, spre exemplu, Olga Ne
meș nu a fost Îndeajuns spri
jinită de Carmen Găgeatu sau 
Klnga Lohr. Iar la juniori P. 
Haldan de C. Bădoi jl F. Fe
renczi. Drept urmare, rezulta
tele au fost sub posibilități.

De la eadete s-a sperat mult 
mal mult Dar optimismul nu 
a fost justificat Cu toate suc
cesele realizate, Olga Nemeș, 
considerată aprioric ca ji cîș- 
tigătoare la simplu (poate și de 
aceea) a pierdut in primul tur! 
A tost învinsă de o jucătoare 
care i-a sesizat punctele slabe: 
serviciul ji, mai ales, prelua
rea. A fost de ajuns. A cedat 
tn fața aceleiași sportive (Ba- 
torfi, Ungaria), mai întii la e- 
cbipe Ji, apoi, la simplu, ea 
nereușind in scurt timp să re
facă handicapul psihic. Un 
exemplu asemănător l-a oferit 
jl la C.E. de senioare. Iată, 
ded, tot atîtea direcții în eare 
trebuie acționat cu această ta
lentată jucătoare. Cu ea, dar 
ji cu ceilalți...

Cu părțile sale bune (foarte 
multe) gi eu minusurile sale 
(destule), tenisul nostru de ma
să juvenil a trecut la C.E de 
la Hollabrunn un examen difi
cil. Se Impune Insă ea toți an
trenorii j| sportivii să învețe 
— din infringer] fi din— suc
cese — eă pentru a atinge eu 
adevărat Înalt* performanță re 
cere multă, multă mancă, am
biție ji, mal ales, pasiune.

după cum ni s-a spus, de evo
luțiile el viitoare se leagă 
mari speranțe. Cătălin Dumi
trescu se anunță si ti un su- 
Hțaș redutabil, la fel ca fi Ma- 
rilena Petcu. Dar, cu aceasta, 
lista evidenția ților s-a cam 
epuizat fi trebuie să recunoaș
tem că ea este destul de să
racă, chiar dacă în grupele de 
pregătire se află destul atleți 
fi destule atlete.

Abordind alte ramuri spor
tive. mai putem spune eă 
handbaliste Ina Păun a ajuns 
in lotul republican, iar luptă
torul de libere Gheorghe Dră- 
ghlci este campion național la 
juniori L

După această succintă tre
cere in revistă a potențialului 
sportiv ialomițean, s-a recu
noscut faptul că nu peste tot 
fi nu in toate ramurile se 
muncește bine, că factorii de 
răspundere In domeniul spor
tului de performanță vor ana
liza mai atent activitatea fi 
vor lua măsurile ce se impiți. 
Este, de asemenea, necesară o 
colaborare mult mai rodțdcă 
intre Inspectoratul școlar jude
țean, organizațiile de tineret fi 
pionieri, sindicate, care, prln- 
tr-o coordonare mai bună a 
activităților, pot face ca spor
tul de performanță in judgțul 
Ialomița să nu se rezume doar 
la o secție fruntașă ji rfteva 
nume de sportivi din, doar, 
cîteva discipline...

Dumitru MORARU-SLIVNA

Din motive de ordin tehnic. 
Balcaniada de tenis care tre
buia să se desfășoare in zilele 
de 4—8 august, la Timișoara, a

fost amînată 
la o dată ce 
bllită de conr 
rațiile țăriloi

Actualități din handbal

A FOST EFECTUATA TRAGEREA LA
PENTRU O NOUA EDIȚIE A „CUPEI ROI

• LA SEDIUL F.R. HAND
BAL au fost efectuate tragerile 
la sorti pentru o nouă ediție a 
„Cupei României* la handbal, a 
V-a la masculin si a VI-a la 
feminin. După cum se știe. In 
prima fază evoluează doar for
mațiile din eșalonul secund, e- 
chipele divizionare ..A* urmînd 
să intre in competiție abia in 
etapa a II-a (principală). Iată 
componenta șefiilor, așa cum 
au fost decise de tragerea la 
sorti. MASCULIN. Seria I: Pe
trolul Teleajen, Universitatea 
București. Unlo Satu Mare. U- 
niversitatea Iași. Metalul Va
slui șl Metalul Lugoj; seria a 
n-a: Minerul Cavnlc. Nitramo
nla Făgăraș, Utilai Știința Pe
troșani. Minerul Moldova Nouă, 
Arctic Găești, Metalul Copșa 
Mică; seria a m-a: Tractorul 
Brașov, Comerțul Constanța. 
Celuloza Brăila. C.S.U. Galați, 
Strungul Arad. Voința Sebeș: 
seria a IV-a: Știința Bacău,

H.C. Minaur II Baia Mare, 
LLR.U.C, București, Metalul 
Hunedoara. Șuiorul Baia Sprie, 
Dacia Pitești. FEMININ. Seria 
I: Constructorul Baia 
Constructorul Timișoara, IEFS 
București, Textila Ploiești. Fi
latura Focșani. Confecția Ba
cău: seria a II-a: Universitatea 
Cluj-Napoca, Textila Zalău, 
Relon Săvinești. Trlcotextil Si- 
ghet, Chimia Arad. Textila Se
beș; seria a IlI-a: Rapid Bucu
rești. Vulturul Ploiești. Indus
tria ușoară Oradea. Precizia 
Vaslui, Voința Odorhei, Didac
tica Alexandria: seria a IV-a: 
LA.E.M. Timișoara, C.F.R. Cra
iova. Nitramonla Făgăraș. Con
structorul Hunedoara, Argeșea- 
na Pitești. Progresul Timișoara. 
Etapa I. atît la masculin, cit fi 
la feminin, este programată in 
zilele de 16. 17 și 18 decembrie; 
etapa a Ii-a între 11 si 13 fe
bruarie 1983 — la masculin, fi 
între 19 si 21 februarie — la

Mare,

IN automobilism, la JUMĂTATEA SEZONULUI
Și in automobilismul româ

nesc ne aflăm intr-o perioadă 
de vacanță. Pînă in prezent, 
in primăvară și în prima ju
mătate a verii, in țară la noi, 
in cadrul campionatelor repu
blicane de automobilism s-au 
desfășurat 11 etape : 4 în cam
pionatul de viteză pe tireait, 
1 la campionatul de viteză In 
coastă și * la raliuri. O acti
vitate intensă, cu întreceri 
bine organizate ti curse cu 
starturi populate uneori cu a- 
proape 100 
cepători fi 
in această 
Automobil 
respectiv Federației române de 
automobilism și karting (lntr-o 
formulă nouă, 
lelor A.C.R. 
mai izbutite 
nă acum au 
nării Dacia", 
cursele de viteză pe circuit de 
la București fi Brăila, cele de 
viteză in coastă de la Păltiniș 
fi Gutil.

Dar. iată — acum la jumă
tate de drum — care sînt cei 
eare conduc (sportivi fi echipe) 
ta campionatele republicane, 
punctajul acumulat după dis
putarea etapelor respective.

VITEZA PE CIRCUIT (4 
concursuri în ordine la Sf. 
Gheorghe, Brăila, București,

feminin; etan 
de 19 și 20 
culin, și la 2 
feminin. Fina 
(m) si 3 m: 
ÎNCHEIAT T 
LE PENTR1 
(masculin si i 
samentele fin 
CSȘ Dinamo i 
București 3. 
Mare, 4. CS 
Gherea" Ploie 
tul Timișoara 
Eminescu" Ia: 
va. 8. CSȘ S 
CSȘ Dinamo 
Sibiu. 3. Pro 
4, CSȘ „M. I 
CSȘ .JDobroge 
.ești, 6. CSȘ 
Miercurea Ciu 
• TURNEU I 
DE HANDBA 
NIORI I ORG 
2 MINAUR E 
fost prezente 
rul Baia Spri 
MKF Plalak 
Si CSȘ 2 
Clasament 
(golaveraj 
naur Baia
Șulorul Baia S

de alergători 
avansați), 
direcție 
Clubului

On- 
merite 

revenind 
Român,

reușită), filia- 
județene. Cele 

concursuri de pî- 
fost „Raliul Du- 

Raliul Zăpezii,

Bala Mare), grupa „A" — L 
C. Clacă (I.A. Dacia) 18 p, X 
B. Dinu (C.S.U. Pitești) 15 p, 
1. M. Pîrvulescu (LT.A. Argeș) 

gr. „A2“ — 1. B. Ursii 
r. Buc.) 21 p, X Șt.

Iancovid (LA. Dada) 18 p, 3. 
P. Geantă (I.N.M.T.) 18 p ; gr. 
„C* — L N. Grigoraș (I.A. 
Dacia) 27 p, 2. C. Motoc (Poli
tehnica Buc.) 22 p. 3. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 
19 p ; general — 1. N. Grigo
raș 27 p, 2. C. Motoc 22 p, 3. 
W. Hirschvogel 19 p ; echipe 
— L Politehnica Bucureșți_ 24 
p, X I.A. Dada 
Pitești 12 p.

VITEZA IN 
concursuri la 
Păltiniș-Sibiu, 
reș), gr. „A"

22 p, 3. C.S.U.

COASTA (3 
Măgura-Buzău, 
Gutii-Maramu- 

— L C. Ciucă 19 
p, 2 S. Dinu 17 p, 3. R. Dumitres
cu (I.T.B.) 9 p: gr. „A2“ — 1. Șt. 
Iancoviei 
P. 3. C. 
ca) 9 p ; 
goraș 27 
14 p, 3.
Argeș) 8 
Grigoraș 
12 p ; 3.
echipe -
2. Politehnica București
3. LT.A. Argeș 10 p.

RALIURI (4 concursuri : 
,.Zăpezii“-Brașov. R. „Deltei"- 
Tulcea. R. .,Cibinium“-Sibiu,

R. „Dunării“-Dacia*-Tulcea), 
g-. „N* — 1. L Matei — Gh. 

liga (Cetate Deva) 57 p, X
T. Molnar — diverși (Politeh
nica Timișoara) 55 p. 3. P. Al- 
dea — Gh. Nemeș (Autotrans- 
port Mureș) 48 p ; gr.
L M. Bucur - 
(LP.A. Sibiu)
Gheorghiu — R. Dănfiă (I.T.A. 
Cluj-Napoca) 46 p, 3. M. Cos- 
tlnean — Gh. Barbu (I.P.A. Si
biu) 45 p ; grupa „C“ — 1. L. 
Balint — C. Zărnescu (LA. 
Dacia) 55 p, 2. R. Fancsali — 
Bajka (I.T.A.. Cluj-Napoca) 39 
p. 3. V. Ștefan — 
(I.A. Dada) 36 p ; general 
‘ '   55 p,

M.

_ ,A“ -
C. Simeantf 

58 p, 2. H.

I. Mălăuț

Min 
fin,

75—
Mar

WIMSUIM

24 p, 2. P. Geantă 16 
Zărnescu (I.A. Da- 
gr. „C“ — 1. N. Gri- 
p, 2. W. Hirschvogel 
A. Gheorghe (I.T.A. 
p ; general — 1. N.

27 p, 2. Șt. Iancovid 
W. Hirschvogel

- 1. I.A. Dacia

1. L. Balint — 
Ștefan 36 p, 3.
(I.N.M.T.) 32 p ; echipe — 
I.A. Dacia 60 p.
biu 53 p, 3. Nicolina Iași 36 p.

Modesto FERRARINI

2. V.
Iii oaie

1.
2. I.P.A. Si-

• MARI SI 
nente la lo: 
cum s-a mal a 
seriile obișnuit 
Loz In pllo i 
participanțller 1 
bllltatea de a 
vacanței — emi 
ml tată, cu cîști 
acordate de 
Stat Loto-Prono 
ctțlvs dintre cei 
câștigători : Fu 
rești), Sterea N 
vllița, jud. laic 
hali (Sibiu) șl 
(București) — 
„Dacia 1300“ ; 1 
(Timișoara). Iui 
stanța). Boboră 
Oteșani, jud. Vil

11
27
11

p; 
p, 
p,
R.

I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință 
sați că începînd din data de 1 august 1982 cur 
autoturisme DACIA 1300 domiciliați în jud. Sil 
la magazinul auto I.D.M.S. Brașov vor fi onora 
gazinul auto I.D.M.S. Pitești.

începînd cu aceeași’ dată, cumpărătorii de 
DACIA 1300 cu plata în rate domiciliați în j 
pot înscrie pentru cumpărarea autoturismului n 
gazinul auto T.D.M.S. Pitești.



trandul Tineretului

MIORI SE ÎNTREC
.. TILE DE CAMPIONI

le drian Cherciu, Nicolae Lepă- 
a- duș. Florin Avasiloaie, Jozsef 
ie Lajcsak.
?i- Azi au loc salturile de la 
ă. trambulina de 1 m (de la org 
ni 9,30 fetele, de la ora 16 bă- 
s- ieții) ; programul celorlalte 
de zile: vineri, de Ia ora 9.30: 
li- trambulină băieți, de Ia ora 16: 
gă platformă fete ; sîmbătă, de 
te, Ia ora 9,30 : trambulină fete, 
se de la ora 16 : platformă băieți, 
or . Anul trecut, locul I a fost 
a- câștigat de Cristina Timar 
re (1 m și 3 m), Isabela Bercaru 
u- (platformă) și Cornel Pop (toa- 
n te probele) la juniori I ; An- 
n- dreea Dragomir (1 m), Cristina
ii Szakacs (3 m). Ileana Pir joi 

is (platformă). Adrian Cherciu
iu, (1 m șl platformă) și Nicolae 
A- Lepăduș (3 m) la juniori II.

PROBE COMBINATE
JR JUNIORI III
n- Muscel) 3 506 p. Ionica Dumi-
li- trean (CSSA Cîmpulung Mus-
a- cel) 3 385 p; octatlon (băieți):
n- Claudiu Popa (CSS 8 Bucu-
a- rești) 4 674 p. Valentin Jula
SS (CSS Ploiești) 4 671 p. Justin
ri Gută Almăjan (CSS Caranse-
ng beș) 4 627 p.
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MARICICA PUICĂ
(Urmare din pag. 1)

subliniem că anul trecut ea a 
foit sir^^'a alergătoare din 
lume -v ^entă in 4 probe (800, 
1 500 m, o milă, 3 000 m) in to
pul primelor 10 performere ți 
că a ciștigat, de-a lungul sezo- 
nului, toate cursele alergate 
sub tricoul echipei naționale. 
In plus — și acest aspect com
pletează portretul său sportiv, 
adăugîndu-i valențe morale —, 
Maricica este singura semifon- 
distă de nivel mondial care a 
acceptat să alerge, pentru e- 
chipa națională, două probe 
Intr-o singură după-amiazî, in
tr-o reuniune de virf, așa cum 
a făcut-o la Cupa Europei tn 
1979, la Anthony, in Franța, ți 
anul trecut, la Pescara.

S-a născut la 29 iulie 1950 — 
LA MULfI ANI, MARICICA !
— la Iași. Tot la Iași a în
ceput atletismul in toamna lui 
1966, pe cînd era elevă la Li
ceul nr. 2, cu antrenorul Ion 
Puică, care ii va deveni soț, ți 
tare o pregătește și in prezent. 
Primele performanțe notabile
— la jumătatea deceniului tre
cut (2:06,2 și 4:12,8 in 1975), tind 
semifondul nostru nu ducea 
lipsă de vedete. A urcat încet 
dar sigur, spre virful ierarhiei 
interne- •' internaționale, mun
citoare, \ modestă și ambițioasă.

Simbcită și duminică, la cam
pionatele naționale, Maricica 
este înscrisă la 1 500 ți 3 000 
m. Ceva ne face să credem că 
se gindește mai mult la dis
tanța mai lungă, in care Sve
tlana Vlmasova a stabilit re
cent un nou record mondial 
cu 8.26,78. Cit de departe este 
Maricica de recordul mondial 
al probei ? Vom afla duminică 
după-amiază...

[ LOTO PRONOSPORT ItfORIWAZA
dA- 
upă 

de 
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de 
mai 
nari 
icu- 
Mo- 
Mi- 
dița 
3ME 
-ghe 
>on- 
’om. 
lara

(Brașov) și Preda Constantin 
(corn. Scorțeni, jud. Prahova) — 
CÎTE 50.000 LEI ; Soare Ion 
(Ploiești), Harmos Tiberiu (Dej), 
Incze Ludovic (Brașov) și Tur- 
cuș Mihai (Arad) — AUTOTU
RISME „Trabant 601“.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
28 IULIE 1982. EXTRAGEREA I : 
23 9 36 3 43 1 ; EXTRAGEREA A 
H-A : 45 33 40 44 28 16. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI î 892.877 
LEI, dm care 42.248 lei, report la 
cat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 21 IULIE 
1982. Cat. 1 : 1 variantă 25 •/• — 
autoturism Dacia 1300; cat. 2: 1 
variantă 109% a 48.800 lei și 2 va
riante 25% a 12.200 lei; cat. 3: 
21,50 a 3.405 lei; cat. 4: 78,75 a 930 
lei; cat. 5: 155 a 472 lei; cat. 6: 
6.596,25 a 40 lei; cat. 7: 154,25 a 
200 lei; cat. 8- 3.245,75 a 40 lei. 
Report la cat. 1 : 42 248 lei. Auto
turismul ..Dacia 1300“ de la cat. 
1, obținut pe un bilet jucat 25%, 
a revenit partic^^ntului ION C.

• IV AN OI U din Sinaia,
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Simbătâ, 7 august, start

I»intr-un nou sezon competifional

PREGĂTIREA MOMENTUL FINISĂRILOR
Au mai rămas puține zile 

pînă la Începerea campionatu
lui. Aproximativ zece. Timpul 
pregătirii de vară s-a scurs, pe 
neobservate aproape, si glodu
rile au si prins să se concen
treze spre ora debutului între
cerii. Pentru că fiecare partici
pantă la confruntarea celor 
mai bune 18 echipe ale tării 
vrea să pășească. în noul sezon 
competitional, cu dreptul, 
teoretic, toate au șanse, 
trebuie însă valorificate. 
JOC si REZULTAT. Nimeni nu 
nune preț, cel puțin acum la 
început de drum, pe întâmpla
re. Fără nici o excepție, se mi
zează pe cantitatea si mai ales 
calitatea pregătirii, pe dorința, 
firească dealtfel, de a fi chiar 
din start în prim-planul între
cerii.

Timpul rezervat 
vară a fost scurt, 
formații, care au 
ciurile oficiale la 
nii trecute, chiar 
Si. totuși, sarcinile de instru
ire ale actualei perioade estiva
le nu au putut fi deloc ocolite. 
Dintre toate acestea, uneia i 
s-a cuvenit atentia maximă: 
realizarea formulei de echipă. 
Pentru că peste tot. inclusiv 
acolo unde au avut loc trans
feruri nesemnificative. ideea 
Îmbunătățirii valorice a „ll“-lui 
de bază, fie numai si prin sim
ple rocade in cadrul aceluiași 
dispozitiv, este dominantă. A- 
legerea celor mai buni unspre
zece si apoi distribuirea lor în 
rolurile care li se potrivesc cel 
mai bine Înseamnă, de fapt, 
un test de profesionalltate a 
antrenorului. La indemîna a- 
cestuia a fost și mai este încă 
un mijloc sigur, un cîntar am 
zice, care nu greșește. dacă 
este folosit rational, cu obiecti
vitate: jocul de verificare, fo
losit si pentru a da un contur 
cît mai real ideii proprii de 
acțiune.

Au fost organizate pină acum 
un mare număr de partide in 
cadrul cărora omogenizarea tac
tică. îmbunătățirea unor exe
cuții tehnice cu conținut tactic,

Și. 
care 
prin

pregătirii de 
Pentru unele 
încheiat me- 
sfîrșitul lu- 

foarte scurt.

RAPIDUL A RAMAS PENTRU TOTDEAUNA
ECHIPA MEA DE SUELET“

mărturisește antrenorul Valentin STÂNESCU
efort 
spe- 

au 
de- 

i ju- 
i în-

adaptarea capacității de i 
Ia necesitățile solicitărilor 
cifice întrecerii cu miză, 
constituit și teste pentru 
partajarea celor mai buni 
cători capabili să susțină 
crederea antrenorilor în împli
nirea obiectivului competițional 
propus. In timpul care a mai 
rămas, destul de scurt. priori- 
tare sînt problema eliminării 
treptate a incertitudinilor, pe 
posturi si funcții în echipă, ca 
si aceea a punerii. în deplin 
acord, a potențialului colectiv 
cu dinamica 
cului. Altfel 
în pregătire, 
moment al 
poate dura mai mult sau mai 
puțin: care poate fi realizat In
tegral. partial sau poate 
chiar si ratat. Și drumul 
continuare. în focul întrecerii 
divizionare, depinde. în mare 
măsură, de acest important, u- 
neori si hotărâtor. moment al 
finisărilor. Că este asa. măr
turii ne sînt explicațiile obiș
nuite la ora ‘retrospectivelor si 
analizelor, cînd toti cei aflati 
In dificultate acuză neputința 
de a se fi găsit pînă la star
tul întrecerii soluția de echipă, 
chiar dacă nu optimă, oricum 
cea mai anroape de realitate. 
Si tot atunci, de obicei după 
prima jumătate a campionatu
lui. se caută a se justifica ma
rile erori în comportament, in 
joc. pe seama nerealizărij unor 
sarcini de instruire, la timpul 
potrivit.

Adică asa cum ar fi acum, 
la distanta de aproximativ zece 
zile de un nou an competitio- 
nal. cînd a mai rămas, totuși, 
timp pentru a fi pus la punct 
tot ce tine de buna exprimare 
a echipelor in campionat.

Cu o condiție însă: să fie fo
losit. în mod judicios, chiar și 
fiecare minut de pregătire din 
aceste zile premergătoare între
cerii divizionare. Fără rabaturi 
în efort. Cu convingerea că 
numai muncind bine, conștiin
cios. efectele muncii vor fi cele 
dorite.

la revenirea

si conținutul io- 
spus. s-a ajuns, 
la așa-numitul 

finisărilor. Care

fi 
in

Mihai 1ONESCU

„Folosind acest prilej, aș dori mai 
Intii so mulțumesc conducerii secției 
de fotbal și clubului Dinamo pentru 
condițiile oferite activității mele la 
acest club, care mirau dat posibilita
tea să contribui la obținerea dublu
lui succes in campionat și Cupă. Urez 
echipei de fotbal dinamoviste să re
alizeze și in continuare performanțe 
demne de prestigiul ei atît in com
petițiile naționale, cit și pe plan in
ternațional". Acestea au fost primele 
cuvinte ale antrenorului emerit Valen
tin Stânescu in codrul dialogului pe 
care l-arn purtat împreună marți du
pă-amiază, la sfîrșitul uniși antrena
ment cu noua sa echipă. Rapid Bucu
rești.

— Așadar, om continuat noi, ai re
venit ia clubul feroviar, după o des
părțire de...

— ...Aproape 14 ani. Era în toamna 
lui 1968, la un an după aducerea 
titlului in Giulești, cînd am fost ne
voit, cu multă părere de râu, să 
plec...

— Să lăsăm ce a fost atunci. Moi 
bine spune-ne ce a urmat.

— In perioada scursă de fa plecarea 
mea din Giulești, am fost, pe rînd, 
solicitat să antrenez cîteva echipe di
vizionare șî prin fiecare loc prin 
care am trecut pot spune, fără falsă 
modestie, că am muncit cu pasiune. 
Am cules, firește, și mari satisfacții. 
Numai in ultimii trei ani, de pildă, 
am condus doua echipe spre titlu : 
Universitatea Craiova și Dinamo. Dar 
nu mrau ocolit nici insuccesele, eu 
deosebire cele legate de echipa na
țională, al cărei antrenor am avut 
onoarea să fiu in două rinduri. Re
gret imens că de fiecare dată am 
ratat calificarea, fie în turneul final 
ol campionatului european, fie în 
□I „Cupei Mondiale". Acestea vor 
mine cele mai mart eșecuri din 
riera mea.

— Cu ce sentimente ai revenit 
Giulești ?

— Nu exagerez dacă voi spune 
am revenit, parcă, acasă la mine. 
N-am putut și nu voi putea uita vreo
dată că Giuleștiul mi-a dat aripi atit 
ca jucător, cit și ca antrenor. Rapi
dul a rămas pentru totdeauna echipa 
mea de suflet, î-am urmărit, chiar 
mai -departe fiind de ea, evoluția, 
m-am bucurat de reușitele ei, după 
cum m-am Întristat de eșecuri. Se în
țelege deci că, la apelul ce mi s-a 
făcut de a reveni ca antrenor prin
cipal ia echipa feroviară, am răspuns 
cu multă dragoste. Sînt foarte satis
făcut câ revin Intr-un moment in care 
Rapidul a revenit, el însuși, la vechea 
va matcă, Înconjurat de căldura și 
pasiunea ceferiștilor, ale celorlalți oa
meni ai muncii din transporturi, be
neficiind de întregul sprijin al con

în

câ

VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE
în curînd va Începe si cam

pionatul Diviziei „B“. Am so
cotit necesar, stimați cititori, 
să vă facem cunoscute noile 
promovate în aoest eșalon. în- 
cepînd cu numărul de azi. pre
zentăm .cărțile lor de vizită".
MINERUL GURA HUMORULUI
• Asociația sportivă 

înființată în anul 1956 
tutelată de Exploatarea 
Gura Humorului • A 
in Divizia „B“ în edițiile 1977 
—1978. 1979—1981 și in Divizia 
„C“ în edițiile 1968—1977, 1978 
—1979 și 1981—1982 • Președin-

a fost 
si este 

minieră 
activat

START IN
(Urmare din pag. 1)

IN DIVIZIA
tele asociației: ing. Adrian 
Lefter: nreședintele secției de 
fotbal: Gavril Ruscior; antre
nor: loan Monu • Are stadion 
propriu, capacitatea tribunelor 
fiind de 4000 locuri • Lotul de 
jucători: Andrei, Sasu — por
tari; Molooea. Pantelimon, Tca- 
due, Fiorea. Ivan, Ene. Oancea
— fundași; Armeanca, Grosaru, 
Franciuc, Hodină, Drelcinc — 
mijlocași; Bălan, Luică, Iosep, 
Iavorenciuc, Dascălii, Hopuleie
— înaintași. • Golgeterul e- 
chlpei: Grosaru, cu 19 goluri 
• Media de vîrstă: 24 ani și

6 luni 
existat 
acest sens, trebuie arătat 
s-au primit doar 8 cartonașe 
galbene si nici un jucător nu a 
fost eliminat. Jocul se apropie 
cerințelor Diviziei „B“ (accen
tul s-a pus tot timpul pe ofen
sivă) si de aceea echipa si-a 
cîștigat simpatizant! în toate 
localitățile unde a evoluat. De 
asemenea, merită de subliniat 
faptul că în faza de apărare e- 
chipa s-a comportat foarte bi
ne, primind doar 21 de goluri 
în tot campionatul.

„CUPA STEAUA"

partidelor
așteaptă in Cupa

sibilitățile Înaintea
care ne 
U.E.F.A. Am deplasat la Bucu
rești un lot de 17 
fundașul Lothar Hause, r&mî- 
nînd acasă. Ia pregătirile echi
pei naționale". La întrebarea

făcători,

DUMINICA 
tragere

NOI POSIBILITĂȚI 
FRUMOASE SATISFACȚII 
LA JOCUL DV. PREFE
RAT !

Oricine participă poate 
ciștiga:
• AUTOTURISME „Da

cia 1300“;
e MARI SUME DE BANI, 

variabile și fixe.
ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR 
— SIMBĂTA 31 IULIE 1982.

„Ce echipă veți alinia în pri
mul joc?", am primit răspun
sul: „Cea obișnuită, din cam
pionat", adică: Wienhold — An- 
drich, Probst, N. Rudolph, 
Schuth — Schulz, Jarmskiwicz, 
Krautzig—Conrad, Pietsch, Otto. 
Să amintim că echipa vizitatoa
re a participat de patru ori in 
C.C.E. și de alte nenumărate 
ori în celelalte cupe continen
tale. numărul partidelor oficiale 
jucate în aceste competiții ri- 
dicindu-se Ia 36! O carte de 
vizită care spune multe despre 
valoarea echipei.

Cît privește Steaua, după 
antrenamentul la care au luat 
parte toti cei 19 jucători, an
trenorul Constantin Cernăianu 
opina si el că turneul este ex
trem de util, că jucătorii săi 
vor depune tot efortul pentru 
e arăta suporterilor că echipa 
se află pe un drum bun. acum 
cînd campionatul bate la ușă. 
Sigur, el făcea aluzie la cursa 
de titularizare în echipă a ele
vilor săi. o cursă grea avînd in 
vedere marea concurentă pe
posturi. Formația probabilă 
pentru azi: Nitu (Lovaș) —
Anghelini. Sameș. 
(Belodedici). Fodor 
(Balint). T. Stoica. 
Majaru, Cîmpcanu 
(D. Zamfir).

In deschidere cu 
ia ora 16. Universitatea Craio-

FI.

St. 
II.

Marin 
Murcșan 
Popa — 

Barbu

• în cadrul 
o disciplină

echipei a 
fermă; în 

că

Înaintașul Pietsch, locul III 
in clasamentul golgeterilor din 
campionatul R.D.G., 
mentul 
wărts.

sa In Giulești
ducerii ministerului tutelar, care, ca 
Și conducerea clubului, este alcâtuitâ 
din oameni cu multâ dragoste și în
țelegere față de sport. Sînt, de ase
menea, foarte mulțumit că pot lucra 
împreună cu fostul meu jucător Emil 
Dumitriu, la care am ținut și țin ex
trem de mult și care îmi dovedește 
câ este un băiat receptiv, dornic să 
învețe mereu cite ceva din greaua 
meserie de antrenor.

— Nu puțini sînt cei ce au înțeles, 
din cele apărute prin ziare și re
viste, că ai ieșit deja la pensie sau 
că mai ai foarte puțin pînă atunci 
și, In consecință, revenirea dumitale 
la Rapid nu are prea mare perspec
tivă.

— Voi împlini 60 de ani în noiem
brie, dar această aniversare nu va 
însemna retragerea mea din activi
tate. Atita timp cît pot să mai lu
crez, șî vă asigur că sînt încă în 
putere, voi rămîne la Rapid. N-am 
revenit aici ca să mă aflu, cum se 
spune, în treaba. Am revenit cu fer
ma dorință ca, împreună cu jucăto
rii, cu conducerea clubului și cea a 
ministerului, sâ readucem Rapidul a- 
colo unde o merită Imi doresc din 
suflet ca echipa să promoveze în 
prima divizie și voi munci neobosit 
pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

— Care este lotul actual de jucă
tori aflat în pregătire ?

— In linii mari, același lot din se
zonul trecut, adică : 1. Gabriel și
Mânu —* ‘ » -
Pirvu, r __ ________  __
mitru - fundași ; Ion Ion, Petcu, Sișcâ 
(transferat de la I.C.I.M. Brașov), Du- 
mitriu IV (venit de la Corvinul), Pe- 
truț (de la Abatorul) — mijlocași ; 
Cojocaru, Damaschin, lancu și Manea 
- atacanți.

— Lipsește, vedem, Paraschiv. Ce 
este cu acest jucător cane datorează 
Rapidului ascensiunea sa ?

— A dispărut, fârâ să spună ni
mic, In ajunul plecării noastre pen
tru pregătire la munte și de atunci 
nu a mai dat semn de viață. Am au
zit că ar fi pe la Carpați Mîrșa și 
consider regretabil faptul câ o echi
pă chiar din seria noastră procedea
ză In acest mod neregulamentar. In 
orice caz, Paraschiv nu va primi dez
legare de la noi și dacă nu se va 
prezenta în cel mai scurt timp ia 
pregătiri vom fi nevoiți să luăm față 
de el măsuri disciplinare.

— Cum apreciezi valoarea lotului 
pe care îl ai la dispoziție ?

— Lotul este bun, în ansamblu. Am 
chiar convingerea câ fiecare jucător 
dispune încâ de posibilități de creș
tere valorica. Sînt mulțumit de modul 
!n care toți jucătorii se pregătesc, de 
disciplina lor. Sper câ nu mă vor 
dezminți nici de acum înainte. Am 
mare încredere în ei și aștept din 
partea lor o dăruire totală pentru 
realizarea obiectivului promovării.

— Se aude că ați pus bazele unei 
noi pepiniere proprii. Care este ea ?

— Este vorba de o echipă din cate
goria „Onoare" a campionatului 
municipiului București, care va purta 
denumirea de Rapid EP.B. Aici au 
fort readuși mai mulți jucători tineri 
crescuți de clubul nostru și care pînâ 
acum erau râspîndiți pe la alte e- 
chipe. Ei vor avea astfel bune posi
bilități de rodare și se vor afla tot 
timpul sub privirile noastre.

— Suporterilor șl simpatizanților clu
bului, care s<ju bucurat foarte mult 
de revenirea dumitale, ce le poți 
apune ?

— Sâ fie și în continuare, cu toata 
căldura, alături de echipa, li cunosc 
bine șl aș dori ca pe cît sint de 
Inimoși, iot pe atit sâ fie de corecți 
0 civilizați în comportament. Mai ales 
câ șl eu șl jucâtorii dorim sâ sus
ținem meciurile din București pe sta
dionul nostru din Giulești. Așteptam^ 
deci, un sprijin moral real din partea 
numeroșilor suporteri ai Rapidului 
pentru a putea trâi și ei alături de 
noi mult așteptata satisfacție a pro
movării In „A“.

Constantin FIRĂNESCU >

— portari ; I. Popescu, Ispas, 
Belu, Tițâ, Bâjan, Ad. Du-

la antrena- 
de ieri al lui F.C. Vor- 

Foto: I. MIHAICA

întîlni pe F.C. Olt, am
in

va va _ .
bele echipe sosite aseară 
Capitală. Reamintim că învin
sele si 
întâlni sîmbătă — 
dine — pe același 
aceleași ore.

învingătoarele se vor 
in această or- 
stadion și la

ora 1'1.30, la 
stadionului 

de 
,.di-

P.S. Astăzi, Ia 
tribuna a II-a a 
Steaua, conducerea secției 
fotbal Steaua va avea un 
aiog" eu membrii susținători și
simpaiizantii clubului, care sînt 
si ne această cale invitați la 
această întîinire.

ȘTIRI
• SECTORUL DE TRANSFE

RĂRI și LEGITIMĂRI anunța
echipele care au depus actele de
transferare pentru noi jucâtori
(1690 de cereri) să se prezinte
să-și ridice din timp noile car
nete de legitimare. Datele limită 
pentru ridicarea acestor carnete 
1 august, ora 13. pentru Divizia 
„A", 9—10 august pentru Divizia 
„B“ și 15—16 august pentru Di
vizia „C“.
• LA CASELE obișnuite 8-au 

pus in vînzare biletele de intra
re pentru meciurile din cadrul 
„Cupei Municipiului București", 
care se vor desfășura vineri și 
duminică pe Stadionul Republicii.
• TRACTORUL BRAȘOV —

METALUL BUCUREȘTI 0—1 
(0—0). A marcat Tănxse (min. 
54). (C. GRUIA — coresp.).
• CHIMIA RM. VILCEA — 

F.C. OLT 1—0 (0—0). Meciul s-a 
disputat marți. Unicul gol a fost 
realizat de Gîngu. în min. 82. 
CHIMIA : Roșea — Bazno, Catar- 
giu, Preda, Boțonea — Alexan
dru, Iovan, Teleșpan — Stanca, 
Gîngu, Carabageac Au mai jucat: 
Pavel. Savu, Udrea, Păuna, Udri- 
că, Vergu. F.C. OLT : Anghel — 
Bărbulescu, Bumbescu. lonascu, 
Matei — Șoarece, Cățoi. Eftimie 
— Prepeliță. Iamandi Pițurcă. 
Au mai jucat : Ariciu Balaur, 
Sisoe. Onuțan, Treschin. A ar- 
b’trat Gh. Constantin. (P. GIOR- 
NOIU, coresp.).



„INTERZONALUL"
DE LA LAS PALMAS
ÎNAINTEA finisului

LAS PALMAS, 28. — în
penultima rundă a turneului 
interzonal masculin de șah, 
maestrul internațional Mihai 
Șubă a remizat partida cu 
fostul campion mondial Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.). Numai 
alte două partide au fost de
cise : Larsen (Danemarca) l-a 
învins pe tunisianul Bouaziz, 
iar Tukmakov (U.R.S.S.) a 
pierdut la suedezul Karlsson. 
Restul partidelor s-au între
rupt, printre care și întîlnirea 
dintre cei doi fruntași ai cla
samentului, Vasili Smislov 
(U.R.S.S.) și Zoltan Ribll (Un
garia). înaintea ultimei runde 
a turneului conduce Smîslov, 
cu 8 p (1). urmat de Ribli 
7’/, p (1), iar Șubă, Petrosian 
și Tukmakov au cite 7 p. 
continuare sînt clasați : 
sen 61/, p, Timman și 
51/, p 
Mihai 
versar 
Primii 
nai se 
următoare
• în turneul interzonal femi

nin de la Bad Kissingen a fost zi 
de odihnă. întrecerile se reiau 
cu a 13-a rundă, în care ma
rea maestră româncă Marina 
Pogorevici o întîlnește pe șa- 
hista bulgară Tatiana 
ciko. în prezent 
clasamentului se 
tate Pogorevici, 
Hund cu cit» 9 
Lemaciko, 81/, p.

în
Lar- 

, r, — Pinter
(1). etc. în runda finală, 
Șubă îl va avea ca ad- 
pe danezul Bent Larsen, 
doi în clasamentul 
vor califica Pentru faza 

a campionatului.

a-

Lcma- 
in fruntea 

află la egali- 
Klimova șl 

p. urmate de

PERFORMANTE DE VALOARE
PE

• Olga Dvima
10 000 m (f) •

PISTELE DE ATLETISM
- 3:54,23 pe 1 500 m I • Record european 
David Moorcroft in serie - 3:33,79 • Record 
participare la C.E. de la Atena

în ultima 
de atletism 
fășurate la 
a cîștigat proba de 1 500 m cu 
timpul de 3:54,23, cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului 
și a doua performanță mon
dială din toate timpurile (re
cordul mondial este de 3:52,5 
și aparține compatrioatei sale 
Tatiana Kazankina, din 1980). 
în proba feminină de 10 000 m. 
Ana Domoradskaia a fost cro
nometrată în 31:48,23, perfor
manță care constituie un nou 
record al Europei (vechiul re
cord era de 32:17,19 și apar
ținea Elenei SiPatova). Re
cordul mondial al acestei dis
tanțe neclasice a fost stabilit 
recent la Eugene de american
ca Mary Decker-Tabb:

Alte rezultate de la 
feminin: 800 m: Olga 
1:57,44 ; masculin : 800 
vinov 1:45,44; 1500 m: Kirov 
3:36,34 ; 5 000 m : Dmitriev
13:19,18 ; 10 000 m : Pariul
28:01,00.

zi a campionatelor 
ale U.R.S.S., des- 
Kiev, Olga Dvirna

31:35,03.
Kiev : 

Mi nce va 
m: Lit-

• In cadrul concursului in
ternațional desfășurat in loca
litatea olandeză Hengelo._ aler
gătorul englez 
croft, 
5 000 m.
1 500 m 
cea mai 
ropeană 
zultate :

David 
recordman mondial 

a cîștigat cursa 
cu timpul de 
bună performanță eu- 
a sezonului. Alte re- 
masculin — 400 m :

la
de

SOO m :
1:46,04. 

(Jamaica)
Paul (Trinidad) 45,85. 
Guimaraes (Brazilia) 
200 m : Quarrie
21,19, 3 000 m : Koach (Kenia) 
7:44,94, 3 000 m obstacole : Tu- 
wei (Kenia) 8:33,56, 400 mg : 
King (S.U.A.) 49,86, triplu salt: 
Lorraway (Australia) 16,87 m ; 
feme! — 200 m; Denise Boyd 
(Australia) 23,36. lungime: Ro
bin
800 
da)

Strong (Australia) 6,42 m, 
m : Elly van Hulst (Olan- 
2:01,38.

Moor- 
la 

de 
3:33,79,

* La apropiatele campionate 
europene de atletism, progra
mate intre 8 și 12 septembrie 
pe noul stadion din Atena 
(centrul olimpic Kalogreza). 
și-au anunțat participarea un 
număr record de sportivi : 1090 
(699 bărbați și 391.................
31 de țări de pe 
Conform listelor de 
Cea mai numeroasă 
va fi cea a U.R.S.S. 
atleți și atlete, urmată de Ma
rea Britanie (88). R. D. Ger
mană și R.F. Cermania (dte 
80). San Marino și Malta vor 
fi prezente cu cite un singur 
concurent. La ediția trecută a 
campionatelor, desfășurată 
urmă cu 4 ani la Praga, 
participat 1 004 atleți și atlete.

femei) din 
continent, 
înscrieri, 
delegație 
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DISPARIȚIA

0 „CUPĂ MONDIALĂ" A MARATONULUI?
UNUI MARE CAMPION

PRIMELE VICTORII 
ROMÂNI LA C. E.

ALE JUCĂTORILOR
DE TENIS-JUNIORI

11

Dintre numeroasele probe 
*le atletismului, maratonul 
este cea în care, mai cu sea
mă in ultimii ani, a fost înre
gistrată o creștere masivă, cu 
adevărat extraordinară, pe toa
te planurile activității : compe
tiții, număr de concurenți, an
trenament și, nu în cele dta 
urmă, rezultate...

Decenii de-a rîndul, mara
tonul a fost considerat de spe
cialiști ca proba cea mai difi
cilă a atletismului, astfel că 
prin lungimea ei și prin ma
rele consum de energie ce-1 
pretindea ea era o adevărată... 
sperietoare pentru novicL Cu 
timpul însă, mai ales de ctad 
alergarea a început a fi pri
vită aproaPe ca un mijloc de 
profilaxie și tot mai mulți oa
meni, de diferite vîrste, nu ne
apărat atleți, aleargă zi de ri 
cîțiva kilometri, maratonul a 
devenit un adevărat magnet!

O revistă de specialitate își 
dedică unul din numere probei 
celor 42,195 km. Răsfoindu-o, 
cu interes, am avut surpriza 
unor constatări revelatoare pri
vind nivelul actual de dezvol- 
tare a’ acestei probe. Astfel, 
în bilanțul anului 1981, in Sta
tele Unite, figurează 5 600 aler
gători cu rezultate de la 2.08:13 
la 3.09.20. ceea ce, șă recu
noaștem, este, în sine, un fapt 
deosebit. Să mai notăm că de 
la 2.08:13 la 2.19:59 au fost în
registrați 147 alergători, de la 
2.20:00,0 la 2.29:59 alți 497, iar 
de la 2.30:00 la 2.34:59 sînt 517 
concurenți !

Dar iată cîteva rezultate ale 
maratonului, cîteva dintre 
„recordurile" mondiale : băr
bați — 2.08:13 Alberto Salazar

(S.U.A.) 1981. femei 
Allison Roe (Noua 
1981. băieți de... ' 
2.47:09,0 Reggie 
(S.U.A.) 1976, fete 
— 2.52.48,0 Shona
(S.U.A.) 1981. Dealtfel,
ticienii maratonului țin 
dența unor astfel de recorduri 
pentru toate vîrstele, de la 12 
la 81 de ani la bărbați.

Să mai notăm faptul că, 
pentru acest an, sînt prevăzute 
a se desfășura, numai peste 
Ocean. 283 curse, care vor adu
na. fiecare în parte, sute și mii 
de concurenți. cu sau fără har 
de maratoniști. dar toți ani
mați de dorința de a fi izbutit 
ta acest foarte greu 
Dealtfel, maratonul a 
proba de bază a foarte 
toc concursuri, în toate 
rile lumii șl pretutindeni 
bucură 
succes, 
extrem 
tății.

P.S.

BUDAPESTA, 28 (Agerpres). La 
Budapesta au început campiona
tele europene de tenis pentru 
juniori. în turneul feminin (ca
tegoria pînă la 18 ani), jucătoa- 
rea româncă Daniela Moise a 
învins-o In primul tur cu 6—1, 
6—0 pe Sanchez (Spania), iar în 
turul următor a dștigat cu 6—3,

5—7, 7—5 partid» . cu Fukarova
(Cehoslovacia).

In competiția juniorilor, la a- 
ceeași categorie de virstă, tenis- 
masul român Emil Hnat l-a în
trecut cu 6—3, 6—3 pe Nemeș 
(Ungaria), iar la categoria 16 
ani, Marius Comănescu a dispus 
cu 6—2, 6—3 de englezul Moore.

BREVIAR OLIMPIC

2.25:29 
Zeelandă) 

12 ani — 
Heywood

13 ani 
Jones 
statis- 

evi-

de..

de un foarte 
alergarea in sine 
de folositoare

examen, 
ajuns 
mul- 

colțu- 
ea se 
mare 
fiind 

sănă-

Romeo VILARA

Si 
în

cani

CICLISM • După victoria ob
ținută ta recentul „Tur ai Fran
ței”, Bernard Hinault șl-a conso
lidat poziția de lider în clasa
mentul general al trofeului „Su
per Prestige Pernod”. Rutierul 
francez totalizează 201 p, fiind 
urmat de italianul Silvan© Con- 
tinl 123 p, și suedezul Tomml 
Prim 120 p.

BASCHET • în prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la Burgos (Spania) s-au în
registrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Cuba 114—59, Spania
— Unlvers!tatea Ohio (SUA) 
95—84.

TENIS • în turul doi al tur
neului feminin de la Branch» 
Bernardo (California) s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Barbara Bramblett — Diane 
Fromhol'z 6—0, 6—4 Jill Davis — 
Dana Gilbert 6—2, 6—3, Kate 
Latham — Petra Delheee 6—2, 
6—3, Kathy Jordan — Anne 
Hobbs 6—3. 6—4, Bonn! Gadusek
— Kelly Henry 6—0, 7—5. • In

Pentru a exprima 
mai bine marele interes 
jurul acestei curse, să arătăm 
că, recent, la Miinchen, au 
participat peste 5 000 de aler
gători și tot de ordinul miilor 
a fost concurența și la alte a- 
semenea curse, la Paris și la 
Roma, la Fukuoka și la Lon
dra etc. în felul acesta, mara
tonul „.sperietoarea" de mai 
ieri, a ajuns proba cea mai de 
masă a atletismului interna
țional I Șl încă ceva : recent, 
s-a reunit la Montreal comite
tul „Asociației internaționale 
a maratoanelor", care a decis 
să recomande F.I.A.A. organi
zarea. din 1983, a unui circuit 
mondial Inspirat după „f 
Mondîală" la schi și C.M. 
automobilism (formula 
circuitul maratoanelor urmează 
să fie alcătuit din 8 curse, 
organizate în diverse părți afle 
lumii.

TELEX

,Cupa 
de 
1),

turneul de la North Conway 
(SUA) conttad pentru Marele 
premiu FILT : Higueras — Brown 
6—4, 6—3, CI. Panatta — Granat

După cum transmit a- 
gențiile de presă, asocia
ția britanică de medicină 
a h-otărît să înceapă o 
campanie pentru interzice
rea boxului profesionist. 
Medicul Bob Button a pre
zentat un raport în care 
se arată că din anul 1945 
șl pînă în prezent și-au 
pierdut viața pe ring 331 
de pugillști. alțl numeroși 
boxeri suferind grave trau
matisme. Cu cîtva timp 
în urmă boxul profesionist 
a fost interzis în Suedia șl 
Norvegia.

• Cîteva discipline olimpice 
vor 11 nevoite să-șt țin* în
trecerile tn mari șl celebre 
arene ale sportului profesio
nist american. Turneul de 
baschet va avea loc ta fieful 
echipei profesioniste Los An
geles Lakera, faimosul The 
Focum, din oartlerul Ingle
wood, cu o capacitate de 
17 506 locuri. Demonstrațiile 
de baseball se vor face pe 
stadionul echipei profesioniste 
locale Dodgers, stadion care 
a găzduit campionate mon
diale ta acest sport șl care 
poate primi 56 000 de specta
tori. în sflrșlt, turneul de 
fotbal se va disputa pe bine
cunoscuta arenă Bose Bowl 
dta localitatea Pasadena, 
unde își joacă meciurile echi
pa profesionist* Los Angeles 
Aztece ta fața unor tribune 
care pot cuprinde 104 636 spec
tatori.
• Plrtia combinat* pentru 

bob șl sanie de la Trebevicl 
se află acum în construcție, 
la 10 km depărtare de viito
rul Sat olimpic al Jocurilor 
de iarnă de la Sarajevo. Pre-

bele de sanie, prevăzute a se 
disputa ta timpul nopții, vor 
fi totuși ținute la lumina zi
lei, pentru a evita problemele 
de insuficiență de lumină 
pentru retransmisiile televi-
za te.
• Federația internațional* 

de schi trebuie să dea un răs
puns cererii Comitetului de 
organizare de la Sarajevo, 
care ar dori ca cele două 
manșe ale probei de slalom 
uriaș (feminin șl masculin) 
să nu aibă loc tn aceeași zi 
(curta specifică regulamentul, 
pentru ca partlcipanțli să be
neficieze de condiții egale).
• Recent au vizitat bazele

de la Los Angeles 39 de 
membri ai Consiliului sporti
vilor de pe lingă “ ■ -
Olimpic al 
Printre ei, 
celebri, ca 
ee Furnlss. 
trambulină ______
boxerul Tlm Dement, 
și patinatoarea Sheila 
Ochowicz, canotoarea 
de Frantz etc.

C om 1 telul
Statelor Unite, 

sportivi americani 
înotătorul 
sărLtoarea 
Cynthia

Bru- 
de la 

Potter, 
cidista 
Young 
Anita

A

-meridiane
START IN C.M. STUDENȚESCLa spitalul Gemelii din Ro

ma a încetat iezi din viață 
scrimerul sovietic Vladimir 
Smirnov, accidentat tragic și 
irecuperabil la 19 iulie a.c., în 
timpul concursului de floretă 
pe echipe din cadrul 
pionatelor mondiale.

Născut la 20 mai 1954, în satul Prokunino (Ucraina), Vla
dimir Smirnov a fost unul dintre cei mai reputați scrimeri ai 
lumii in ultimii ani. Campion olimpic în 1980 Ia Moscova, 
campion mondial in 1981, la Clermont Fernand, campion 
mondial universitar in 1981. la București, dștigător al mul
tor turnee de anvergură, Vladimir Smirnov era considerat 
drept cel mai bun Produs al actualei generații de floretiști 
ai lumii.

Prin dispariția prematură a acestui mare campion, «cri
ma, sportul mondial suferă • grea pierdere. Alături de 
sportivii din întreaga lume, scrimerii români, care l-au 
cunoscut și prețuit, iubitorii de sport, regretă dispariția 
marelui sportiv care a fost Vladimir Smirnov.

ÎNCEP campionatele mondiale de caiac-canoe
(Urmare din pag D

gov trimite în întreceri pe cei 
mai buni caiacistl si canoisli. 
sportivi cu experiență în con
cursurile internaționale, dar și 
reprezentanți ai noii generații, 
în fruntea acestei flotile, care 
și-a cucerit pe drept renumele 
„de aur“, se află multiplul 
campion olimpic și mondial 
Ivan Patzaichin, adevărată le
gendă vie a acestui sport Ală
turi de tenacele său coechipier 
Tom» Simionov, Ivan este de
cis să-și apere titlul mondial 
la canoe dublu 1000 m cuce
rit anul trecut la Nottingham. 
Ion Birlădeanu, Nicușor Eșea- 
nu, Alexandru Giura, Ion 
Geantă, Maria Ștefan, Agafia 
Buhaev, valorile noastre con
sacrate. dar și tinerii Costică 
Olaru, Feodor Gurel, 
Bețiu, Angelin Velea, 
Marinescu sînt tot atitea 
rante într-o reprezentare 
nă, prestigioasă.

Joi dimineața. în prima 
niune a campionatelor, vor a-

vea loc seriile curselor pe dis
tanta de 1 000 m. Primii trei 
clasați in fiecare serie se ca
lifică direct pentru semifinalele 
de simbătă, urmind ca restul 
concurenților să participe joi 
după-ămiază in recalificări. 
Iată echipajele noastre care 
vor lua startul in prima zi : 
K 1 : Ion Birlădeanu, C 1 : 
Gheorghe Titu, K 1 F : Agafia 
Buhaev, K 3 : Nicușor Eșeanu- 
Ionel Lețcaie, C 2 : Ivan Pat- 
zaichin-Tom* Simionov, K 2 F: 
Agafia Buhaev-Maria Ștefan, 
K 4 : Gheorghe Nițu-Angelin 
Velea-Ion Geantă-Alexandru
Giura. Le urăm succes, în spe
ranța că vă vom transmite 
vești bune !

Dumitru 
Florin 

spe- 
dem-

de

reu-

8—4, 7—6, Solomon — Moreton
4— 6, 7—6, 6—4. Fritz — Forget
5— 7, 6—1, 6—1, Slmonsson — Gil
bert 6—3, 5—7, 6—4, Luna — 
Taygan 6—2, 6—0, Arraya — Wlt- 
tus 6—2, 4—6, 6—L * In finala 
turneului veteranilor de la South 
Orange, australianul Ken 
wall l-a Întrecut cu 6—1, 6—4 pe 
americanul Gene Scott.

VOLEI • In prima zi ■ com
petiției feminine de la Szombat- 
hely s-au * 
rezultate : 
Germania 
German* 
10, 4).

YACHTING e La
(Italia), ta Adriatic», a avut loc 
campionatul mondial la catama- 
rane clasa „A”. A cîștigat ita
lianul Alberto Babt, urmat de 
compatriotul său Massimo Cor- 
bara șl australianul Greg Goodall. 
• ta Monfalcone, lingă Vene
ția, C.M. clasa „Europa” a fost 
cîștigat de Veronique Aulnette 
(Franța), în virată de 20 de ani.

Rose-

înregistrat următoarele 
Iugoslavia — R.F. 
3—0 (10, 6, I). RD.
— Ungaria 3—0 (10,

Cesenatico

In Mexic au Început meciuri!» 
din cadrul campionatului mon
dial studențesc. Primei!» jjzulta- 
te : Canada — Republic— *\agaș* 
3—2, Uruguay — Belgia 2—a. 
Franța — Columbia 3—1, R.F.G. 
— Japonia 1—0, Franța și R.F.G. 
»-au calificat pentru sferturile de 
finală.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In „Cupa Libertadores“ (gru

pa A), în orașul La Paz, forma- 
boliviană Strongest a dispus 

cu 1—0 (0—0) de echipa argen- 
tiniană River Plata, prin goluț 
marcat de Huguenet în min. «.

• Med amical la Lisabona I 
Benfica — Ferencvaros I—2 (3—1). 
Au marcat Nene (2), Sheu șl Fl- 
llpovicl, respectiv Nyilast șt 
POlOkseL
• Echipa R.D. 

voluat în Suedia 
cu 10—1 
Pitea.

. Germane a e- 
unde a ; dispus 

de formația regională

•Dynamo
Bratislava : Slovan 

Dresda 0—1 (0—1).

ALTE ȘTIRI
I

• In campionatul U.R.S.S. (et. 
18) — rezultate mai importante i 
Dinam. Kiev — Spartak Moscova 
2—1, Kairat — Zenit 3—2, Dina
mo Minsk — — - • ■ 
namo Tbilisi 
1—1. 
Minsk 26 p, Ararat 22 
list 20 p, Dinamo Kiev

Pahtakor
_____ — Ar apa' 
In clasament :

5—0. Dl- 
•* Yevai 

linanw
p.
19 p.

• Turneul final al C.E. ju
niori (A) va avea loc între 19 
șl 22 mai 1983. ta Anglia. Cele * 
grupe vor fi alcătuite la 4 apri
lie anul viitor. După cum se știe 
echipa României va susține un 
med dublu cu Cipru, învingătoa
re» urmînd să se califice pentru 
turneul final.

STINGACII LA TENIS
Cine a urmărit turneul de tenis de la Wimbledon — care 

anul acesta a suportat cu stoicism ooncurența campionatului 
mondial de fotbal — va fi observat o anumită preponderență 
a Jucătorilor care folosesc mina stingă șl cărora atît de greu 
ne vine să le zicem „stingad”. Cd care au văzut la televizor 
finala masculină dintre John McEnroe șl Jimmy Connors se 
vor fi Întrebat chiar dacă In sportul alb nu cumva intrăm ta 
,,era șttagadlor”.

Din totdeauna au existat tenis mani juctad cu mina stingă (așa 
cum atat șl boxeri care utilizează garda inversă). Tehnicienii 
recunosc la aceștia un anumit avantaj (ta proporție covtrșitoore 
de ordin psihologic) ta fața cetor care joacă cu brațul drept 
(și care stat, de departe, majoritari pe courts-urUe de tenis). 
Ctad se tatttaesc insă Intre d — cum a fost cazul tn această 
ultima finală de la Wimbledon, cea dintre McEnroe și Connors 
— avantajele se anulează și învinge cd mal bun (sau cel mal 
rezistent, sau cd mai tenace).

Oricum, fără a fetișiza ascensiunea jucătorilor stîngad, tre
buie să constatăm o prezență relevantă ta marile concursuri. 
Stlngadui Vilas a fost ftaalistul turneului de la Roland Garros 
de anul acesta. Iar acum, la Wimbledon, ambele probe de 
simplu au foot dștlgate de sttagad : Martina Navratilova și 
Connors, ta „templul tenisului” dta suburbia londoneză un ase
menea dublu succes al șttagadlor nu mai fusese Înregistrat 
dta 1969, ctad titularii s-au numit Bod Laver (unul dintre cei 
mal apredați sttagad ai lumii) șl Ana Jones.

Iar dac* preponderența ta tenia Începe, tacet-tacet. să treacă 
de pe o parte a corpului pe alta, de la dreptacl la stîngad, să 
nu ne mirăm dacă tatr-o zi ne vom trezi cu asaltul ambldex- 
trllor pe terenurile de tenis. De pe acum se evidențiază tot 
mol mulți tineri (de tipul Andrea Jaeger sau Mats Wilander) 
care lovesc mingea, cd puțin pe o parte, manevrînd racheta 
cu ambeSe mîtaiL

Victor BANCIULESCU
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