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sărbă-

organele 
sportive, 

activ un 
mobilizare,

Apropierea marii 
țori a zilei de „23 August' 
constituie pentru 
și organizațiile 
pentru întregul 
nou prilej de 
de angajare fermă în înde
plinirea exemplară a pre
țioaselor orientări și indi
cații cuprinse în Mesajul a- 
dresat de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Conferinței pe țară a 
țării noastre sportive, 
.perioada următoare, pe 
măsurilor stabilite de 
siliul Național pentru 
cație Fizică și Sport, 
cadrul competiției 
,,Daciada“ vor fi < 
numeroase acțiuni 
festări sportive 
crosuri, programe 
tive, demonstrații, 
tăți de tabără pe 
vacanței etc.

Un obiectiv central al a- 
cestui amplu program ii 
reprezintă organizarea tu
rurilor cicliste ale județe
lor, a căror desfășurare 
este prevăzută pentru pe
rioada 1—15 august. Este 
una din marile manifestări 
portive dedicate luptei 

pentru pace, pentru viață, 
crezul atît de scump al

miș- 
în 

baza 
Con- 
Edu- 

în 
naționale 

organizate 
și mani- 
omagiale, 
polișpor- 

activi- 
: timpul

partidului nostru, al Româ
niei socialiste.

„Sportivii României do
resc pacea !“ — sub aceas
tă deviză se vor desfășura 
tururile cicliste ale județe
lor, ale căror trasee și eta
pe vor trebui stabilite pe 
plan local cu toată atenția, 
de către 
județene, 
celorlalți 
butii în 
Sint, de 
sare programe 
pe zile și ore, cu 
deri precise. Acțiunea 
va desfășura pe biciclete 
semi-curse sau de oraș 
va cuprinde un număr 
mai mare de cicliști. în 
port cu posibilitățile exis
tente în fiecare județ (ac
țiunea se poate organiza și 
sub forma cicloturismului), 
participanții urmînd să 
poarte eșarfe cu inscripția 
„PACE" și avînd montate 
pe biciclete stegulețe trico
lore.

Manifestări polisportive 
sau serbări cultural-spor
tive, cu o cit mai 
participare, vor fi 
zate cu prilejul

organele sportive 
cu participarea 

factori cu atri- 
acest domeniu, 

asemenea. nece- 
amănunțite, 

răspun
se 
de 
și 

cit 
ra-

largă 
organi- 
riccărei

(Continuare in pag 2-3)

In prima zi a campionatelor mondiale de caiac-canoe

ȘASE ECHIPAJE ROMÂNEȘTI (DIN ȘAPTE) 
CALIFICATE ÎN SEMIFINALE

BELGRAD, 29 (prin telefon). 
După frumoasa festivitate de 
deschidere desfășurată miercuri 
după-amiază, reprezentanții ce
lor 29 de țări participante la 
cea de-a 17-a ediție a campio
natelor mondiale de caiac-ca
noe și-au început întrecerile, 
joi dimineața, pe lacul Ada 
Ciganlija. Reuniunea inaugura
lă, desfășurată sub un cer aco
perit și cu un vint lateral de 
dreapta destul de puternic, a 
cuprins seriile probleor pe dis
tanța de 1 000 m la bărbați 
(K 1, K 2, K 4, C 1, C 2) și 
probele de caiac simplu și du
blu fete (500 m). în fiecare
probă s-au disputat cite trei 
serii, primii trei clasați in fie
care serie obținînd calificarea 
pentru semifinalele programate 
sîmbătă dimineața, ceilalți con- 
curenți urmînd să participe la 
recalificări. Deși nici unul din 
echipajele noastre nu a reușit

vrea serie, șase din 
ambarcațiuni alinia-

să cîștige 
cele șapte 
te au obținut direct calificarea 
pentru semifinale, clasîndu-se 
pe locurile doi sau trei în se
rie.

La caiac simplu, Ion Birlă- 
deanu a luat startul în seria a 
treia. El a făcut o cursă bună, 
de supraveghere a adversarilor, 
ocupînd, fără să forțeze, locui 
secund, aproape în același timp 
cu Cîștigătorui, cehoslovacul Fe-

lix Masar : 3:47,86 Masar. 3:47.89 
Bîrlădeanu. Al treilea calificat 
este ungurul Istvan Fabian, 
3:50,07. Celelalte serii au fost 
cîștigate de Milan Janici (Iugo
slavia) 3:46,20 și Rudiger Helm 
(R. D. Germană), campionul 
mondial al probei, în 3:42,09.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag a 4-a)

în primul cuplaj din „Cupa Steaua", la fotbal

10 GOLURI SI
9

1 Aproximativ 20 000 de spec
tatori au semnat „condica de 
prezență" la primul cuplaj pro
gramat ieri în cadrul compe
tiției internaționale „Cupa 
Steaua", competiție care a 
beneficiat de timp ideal pen
tru fotbal și 1 
gazon excelent. .... 
„El Mundial" de 
frumosului stadion 
Ghencea. Atmosfera existentă 
și cele 10 goluri marcate au 
constituit, de fapt, marele 
ces al primei zile de 
treceri.

mai ales de un 
. decorat ă la 

gospodarii 
din Bd.

F. C. OLT

20000 DE SPECTATORI!

care Steaua a luat conducerea cu 
Foto : I. MIHAICA

T'WERSITATEA CRAIOVA 3-2 (2-1)
pe poartă. Șoarece, Ia- 
Pițurcă, Prepeliță do- 

> incisivita-

PROFILURI
Așa cum era de așteptat, 

„masa rotundă" de la Timi
șoara pentru fixarea profiluri
lor s-a încheiat în... prelungiri 
și am putea spune că și după 
fluierul final ar mai fi fost 
unele propuneri de modificare 
a ierarhiei, ceea ce ar putea 
sugera, pe de o parte, o scrupu
loasă servire a fair-play-ului, 
iar pe de alta o anume ten
dință spre contemplarea gloriei 
trecute... Neîndoielnic este, în
să. faptul că timișorenii sint 
veritabili oameni de sport, ei 
fiind, cu ani în urmă, depozi
tarii îndreptarului sportiv 
noi în țară.

Dar să vedem ordinea 
căreia s-a oPrit în 
urmă grupul de electori...

BALAȘ Iolanda (atletism) 
PETSCHOVSCHI losif (fotbal) 
CONSTANTINESCU Ella 
(tenis de masă) 
REDL Mihai (handbal) 
UNIVERSITATEA 
fete)
HORVATH Iosif 
ROMAN Ștefan 
SOTER loan (atletism)

la
asu- 
cele

(handbal-

(lupte) 
(volei)

Fără să se ridice la un ni
vel tehnic deosebit, meciul i- 
naugural a dat cîștig de 
cauză, pe deplin meritat, e- 
levilor antrenați de FI. Hala- 
gian și V. Dinuț. F C. Olt 
fost mult mai realistă 
ren, a practicat un joc mai a- 
vîntat, mai simplu și mai

a 
în te-

o-

Acțiunea lui Ștefan Popa, prin 
-0

rientat 
mandi, j. , yu, .o, x ., 
vedind o mai mare 
te în fazele ofensive. în timp 
ce Universitatea Craiova (ex- 
cluzînd unele scurte perioade 
cînd ne-a amintit de posibili
tățile sale reale) s-a angajat 
în combinații prelungite, sol
date cu destul de puține fa
ze clare și periculoase. Iată

(Continuare in pag 2-3)

STEAUA — F. C. VORWĂRTS 4-1 (după lovituri de la 11 m)
Așteptat cu deosebit inte

res, meciuț acesta a avut o 
primă repriză fără goluri și cu 
destule ratări (min. 3 Kuhle), 
mm. 22 Mureșan, min. 29 Cîm- 
peanu II). Steaua a fost in
comodată vizibi! de o echipă 
atletică care a făcut un sever 
marcaj pe tof terenul și care 
i-a pus și probleme în apă
rare la incursiunile 
mai ales pe partea 
Singura minge grea 
portarul Wienhold a 
din min. 34, la șutul extrem 
de puternic al lui T. Stoica. 
Patru minute mai tîrziu, Cim
peanu II avea să rateze 
după ce l-a driblat și pe por
tarul lui F.C. Worwărts. Abia la 
începutul reprizei secunde Stea
ua a avut aproximativ 20 de 
minute de joc mai închegat, 
cînd -a luat cu asalt (dar parcă 
prea... orbește) careul echipei 
adverse. Este Perioada cînd la 
o pasă excelentă a lui Mureșan 
(min. 65) Ștefan Popa a înscris 
un gol de toată frumusețea. 
Minutele trec, se părea că nu 
Se va mai întîmpla nimic după 
ratarea lui Cimpeanu II (min. 
80. șut în bară I). dar la o gre
șeală de apărare. Kuhle ega
lează țreluînd mingea șutată în 
bară de Enzman) și meciul se 
termină cu lovituri de 
Au transformat Sameș, 
Cimpeanu, au ratat 
Kuhle, Jarmskivvicz și

realizate 
lui Otto. 

pentru 
fost cea

la 11 m.
Barbu și 

Io van, 
Probst.

pentruScor general : 4—1
Steaua.

Arbitrul orâdean O. Ștreng a 
condus bine formațiile : STEA
UA : Nițu — Anghelini. Iovan, 
Sameș. Fodor — Stoica, Mure
șan, Șt. Popa (min. 70 Balint) 
— Majaru (min. 56 D. Zamfir), 
Cimpeanu II. Barbu; F.C. VOR- 
WARTS : Nienhold — Probst, 
Hildebrandt. Schuth. Geyer — 
Schulz (min. 70 
Jarmskiwicz, Krautzig (min. 70 
Enzman) — Kuhle, Conrad (min. 
46 Gramenz). Otto.

Stelian TRANDAFIRESCU

Andrich),

TIMIȘORENE
9. MICȘA-MOȘNEAGA Maria 

(canotaj)
10. BAUMSTARK Gertrude ți 

NUȚU-TEREȘCENCO Dana 
(șah)

în acest tabel, de 
au fost primii doi.
Balaș poate fi comparată, în 
istoria sportului nostru, doar 
cu Nadia Comăneci și cu Ilie 
Năstase" — spun timișorenii ; 
iar „Petschovschi timișorean 
get-beget, și nn arădean, cum 
s-ar putea crede, a fost ceva 
mai puțin decît Di Ștefano și 
ceva mai mult decît Breitner"...

neclintit 
„Iolanda

OBIECȚIA ANTRENORULUI 
LACHE

Candidatura Ellei Constan- 
tineseu, campioană mondială, a 
trecut cu destulă ușurință, dat 
pentru acest loc trei a fost 
votat și Iosif Horvath. prima 
medalie olimpică de lupte a 
sportului românesc. Pentru lo
cul patru am asistat la un e-

loan CHIRILA

(Continuare în pag 2-3)

Campionatele atleților trebuie să insemne

.ORA MARILOR PERFORMANTE
internațional 

zi de zi. per- 
mai inalt ni-

si

oră in topurile mondiale si eu
ropene ale anului. Mai multe 
cifre românești constituie. in 
unele probe, elemente de re
ferință pentru potențialii ad
versari la campionatele conti
nentului. Așteptăm, sîmbătă și 
duminică, confirmări de la pri
mele noastre virfuri, așteptăm 
salt de calitate, așteptăm per
formanțe !

Sezonul atletic 
ne oferă, anroape 
formante de cel 
vel. Se apropie vîrful sezonu
lui. se aoronie campionatele 
europene. Este vremea (aproa
pe pretutindeni) marilor per
formante. care coincide. in 
multe țări de pe continent, cu 
perioada de desfășurare a cam
pionatelor naționale.

Am vrea să credem că
prima competiție internă a at
letismului nostru, campionatele 
naționale de sîmbătă si dumi
nică de pe stadionul „23 Au
gust" vor reprezenta ora marii 
performanțe.

Se poale spune că prima ju
mătate a sezonului a fost bu
nă. Mai multi atleti români — 
atlete, pentru a respecta ade
vărul — figurează la această

SORIN MATEI

DANIELA MOISE, IN SEMIFINALE LA C. E.
DE TENIS - JUNIORI

BUDAPESTA, 29 (Agerpres).
— în sferturile de finală ale 
nrobei de simplu fete (catego
ria Dină la 18 ani) din cadrul 
campionatelor europene de te
nis pentru iuniori. competiție 
ce se desfășoară la Budapesta, 
jucătoarea româncă Daniela 
Moise a învins-o cu 7—5, 6—2 
ne Reggi (Italia). în celelalte 
trei partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate’ Maleeva 
(Bulgaria) — Rîzkova (URSS) 
6—3. 6—4; Keppler (R.F. Ger
mania) — Petra (Cehoslovacia)

6—4, 6—3; Olsson (Suedia) — 
Reva (URSS) 6—3, 5—7. 6—3.

Rezultatele înregistrate in 
turul II al turneului rezervat 
juniorilor: categoria nînă la 16 
ani: Tenora (Cehoslovacia) — 
Garcia (Spania) 6—4. 6—0; Ed
berg (Suedia) — Comănescu 
(România) 6—3, 6—“■ Lazarov 
(Bulgaria) — Cayla ( înța) 6—2, 
6—1; Svensson (Suedia) — Po- 
ggloni (Italia) 6—2. 6—0; cate
goria nînă la 18 ani: Benhabi- 
les (Franța) — Hnat (România) 
6—2. 6—3; Fioroni (Italia) — 
Buljevici (Iugoslavia) 6—3. 6—4,

A fost unul din „copiii minune" ai atletismului nostrm 
în 1980, la 17 ani, junior categoria a Il-a, a reușit o suită 
de performanțe care l-au arătat ca una din marile spe
ranțe ale săriturii în înălțime. Ultima dintre ele, 2,27 m, 
reușită aproape de încheierea sezonului olimpic, îl așeza 
in fruntea săritorilor de vîrsta sa din lume. Nici unul din 
săritorii precoce pe care i-a avut vreodată proba, și mai 
cu seamă in ultimii 4—5 ani, de la Jacek Wszola, Vladimir 
lașcenko pînă la Dietmar Mogenburg și Gerd Wessig — 
ajuns, fiecare, recordman mondial de seniori — nu obți
nuse, la 17 ani, rezultatele lui Sorin Matei.

Dar tot în toamna lui 1980 Sorin a suferit un accident 
(pentru a continua comparația cu celebritățile amintite...), 
care i-a frinat zborul de-a lungul întregului sezon 1981. 
Vindecarea grea și, mai ales, sechelele psihice l-au oprit, 
anul trecut, la 2,22 m. N-au fost puține vocile care l-au 
socotit definitiv pierdut, un simplu foc de paie, uitînd prea 
repede că Sorin abia făcuse pasul spre junioratul mare și 
că, la urma urmei, este oricum de preferat o carieră scurtă,

Vladimir MORARU

(Continuare !n pag. 2-3)



Sportivi de ieri dascăli de azi
w

SUCCESUL IN GIMNASTICĂ SE BAZEAZĂ 
PE 0 PERMANENTĂ ACTIVITATE DE SELECȚIE

//
V

este de părere ALINA GOREAC
Alina Goreac este un nume 

binecunoscut în gimnastica ro
mânească. într-o activitate 
competitională de aproape două 
decenii (1962—1979). Alina si-a 
înscris in palmares trofee si 
distincții dintre cele mai va
loroase:loroase: multiplă campioană
națională, balcanică, medaliată 
cu „argint" si ..bronz" la cam
pionatele europene de la Lon
dra. din 1973. și cîștigătoare a 
două medalii de bronz la ..eu
ropenele" de la Skien din 1975. 
Fără îndoială, momentul de 
virf al acestei cariere sportive 
remarcabile a fost Universiada 
de la Sofia, din 1977. competi
ție de ridicat prestigiu inter
national. la care Alina Goreac 
a devenit campioană mondiala 
universitară absolută si a cîs- 
tigat. de asemenea, medalia de 
aur la paralele.

Concomitent cu activitatea 
sportivă Alina a urmat cursu
rile Institutului de Educație Fi
zică si Sport din București, 
astfel că trecerea din „bancă" 
la ..catedră" a fost lucrul cel 
mai firesc si iată că în acest 
iulie fierbinte se împlinește un 
an de cînd Alina Goreac face 
parte din rîndurile dascălilor 
de sport. Si-a început această 
nouă activitate, de fapt profe
sia pentru care s-a pregătit si 
căreia i se va dedica întreaga 
viată, la clubul sportiv „Viito
rul". onorată de o misiune ex
trem de grea: aceea de a pune 
bazele unei noi secții de gim- 
nasctică sportivă feminină. 
„Tocmai această postură inedi
tă în care am debutat — 
mărturisește Alina Goreac 
• reprezentat pentru mine 
probă de mare i-----------

T«

ne

__ ____ J • 
încercare. Ia 

£ensul că a trebuit să apelez la 
întregul meu bagaj de cunoș
tințe: organizarea secției, selec
ție. pregătire sportivă propriu- 
Zisă, preocupare pentru activi
tățile educative ale elevelor me
le. Și n-au fost deloc puține. La 
început, după repetate acțiuni 
de selecție, lucram cu peste 
30 de fetite, iar după o jumă
tate de an aveam constituită o 
echipă de 9 tinere gimnaste cu 
care, de fapt, voi susține și 
primele examene competiționa- 
lc. Valentina Sîmbotin, Cristina 
Matei. Daniela Maiovschl. Flo
rinda Pușcașu. Daniela Diaco- 
nu. Monica Miron. Roxana 
Bureea și Roberta Iancu sint 
fetitele de care se leagă, în 
această etapă, speranțele mele. 
Ara fost bucuroasă că. în a- 
eeastă vară, cu cele mai bune 
gimnaste ale mele. — cu spri
jinul nemijlocit al clubului —, 
am putut organiza o tabără de

CE FRUMOS E BO3

pregăire in orașul meu natal. Ia 
Lugoj, acțiune care, nutresc 
speranța, poate constitui un 
stimulent si pentru renaștere* 
gustului pentru gimnastica fe
minini ne aceste meleaguri".

Intr-adevăr. Alina Goneac ne 
nune pe birou un set de foto
grafii. frumos orinduite intr-un

care.

mare utilitate pentru anii vi
itori".

Solicitînd-o să încerce o suc
cintă concluzie pe marginea 
primului ei an „la catedră". A- 
Una Goreac ne-a spus: „Succe
sul în activitatea noastră sc 
bazează, după părerea mea, pe 
o selecție permanentă. Astăzi, 
activitatea trebuie începută la 
6 ani, iar de la vîrsta de 8 ani

In perspectiva viitoarelor lor medalii, cele mai bune eleve ale 
Alinei Goreac poartă, deocamdată, citeva din medaliile cucerite 

de antrenoarea lor...

album, care oglindesc bogatele 
activități ale taberei de pregă
tire organizate la Lugoj: an
trenamente. odihnă activă, vi
zitarea unor monumente istori
ce sau frumuseți ale naturii. 
Sini toate motivele să apreciem 
că micuțele gimnaste au create 
posibilități să pășească, cu suc
ces pe urmele antrenoarei lor. 
Căci, să nu uităm, cu ani in 
urmă. Alina Goreac intra in 
lumea gimnasticii in urma unei 
tabere asemănătoare organizate 
pe meleaguri bănățene...

Discuția noastră cu proaspăta 
antrenoare de gimnastică ne 
relevă că. deși de putină vreme 
în această nouă activitate. Ali
na Goneac dovedește multă ma
turitate in toate problemele cu 
care se confruntă zi de zi in 
instruirea si educarea elevelor 
sale. Ea socotește, de pildă, că 
ar fi putut să-si valorifice in
tr-o măsură mai mare cunoș
tințele si bogata experiență 
competitională acumulată in 
lunga ei carieră sportivă dacă 
ar fi lucrat cu gimnaste „gata 
formate", dar are convingerea 
că nici un bun antrenor nu 
poate trece peste experiența 
pe care ti-o dă munca cu co
piii începători. „Este ca un ro
daj fără de care o mașină 
complicată nu funcționează bi
ne — spune Alina. El este 
absolut necesar si îmi va fi de

se 
in 
nu 
an 
se- 
de

trebuie să se lucreze, cum 
spune, cu toate motoarele 
plin. Ca să fim siguri că 
muncim in gol, in fiecare 
trebuie să facem noi și noi 
lecții, astfel incit să avem
unde alege pe cele mai bune 
viitoare per Es. mere. De pe 
acum mă si pregătesc pentru 
acțiunea de selecție de Ia toam
nă, cînd alte 20—30 de gim
naste vor trebui să pășească in 
sala complexului „23 August", 
unde-mi desfășor activitatea".

Constantin MACOVEI

„CUPA T.C. B.“ LA TENIS
Ca ta fiecare an, de mult suc

ces se bucură tradiționala com
petiție de tenis rezervată copiilor 
și juniorilor dotată cu „Cupa 
T.C.B.", ajunsă la cea de a 10-a 
ediție. Stat prezenți 360 de tineri 
jucători din 17 localități ale ță
rii. Proba pe echipe a revenit 
clubului gazdă (T.C.B.) la băieți 
(ta finală : T.C.B. — Politehnica 
Cluj-Napoca 4—2) și clubului Di
namo București la fete (în fina
lă : Dinamo — T.C.B. 2—1). S-au 
mai remarcat, ta semifinale.

C.S.Ș. 2 Constanța la băieți Si 
Steaua la fete. Cîteva rezultate 
dta probele individuale (cat. 11— 
12 ani, băieți) : Moise — Cojoca- 
ru S—2 6—9 ; Popoviei — Corbu 
6—0, 6—2 ; Fruhn — Niculescu
6—0, 6—1 ; Bălan — Porumb 6—2, 
6—0 ; fete : Mitro! — Popa 6—0, 
6—3 ; Biru — Ticea 6—3, 6—2 ; 
Marica — Cărbune 6—4, 6—2 ; Col- 
țoiu — Mateescu 6—0, 6—0 ; (cat. 
13—14 ani, fete) î Păun — Vidiean 
6—0, 6—0 ; Voinea — Vlad 6—0, 
6—0. (Ilie TUR CU, cotxsp.)

Concursurile republicane de ciclism de Ia lași

Z. LORINCZ CÎȘTIGĂ ÎN SERIE
IAȘI, 29 (prin telefon). Pe - o 

vreme ideală pentru curse ciclis
te (timp ușor răcoros, cer înno
rat, fără vînt), joi, s-a dat star
tul, din dreptul hanului de la 
km 5, ta ultima probă a con
cursurilor republicane de ciclism 
rezervate juniorilor mici : proba 
de fond. Am asistat, din nou, la 
o cursă frumoasă. Fără acțiuni 
tactice de tatonare, de menajare 
a forțelor, „mînjii" ciclismului ro
mânesc s-au dezlănțuit, pur șl 
simplu, pe un traseu dificil. Chiar 
de la locul de start, plutonul ce
lor 83 de rutieri pornește în trom
bă, deși ta fața sa se aflau ser
pentinele dealului Repedea. Șl 
plutonul începe să se întindă, să 
se destrame, în frunte rulînd din 
răsputeri, ca un adevărat șef de 
promoție ce este, Zsolt I.drlncz 
(Torpedo Zărnești), cîștlgătorul 
fără drept de apel și al probelor 
de semifond șl contratimp indi
vidual. Prin dreptul motelului 
„Bucium", ta apropierea vîrfului 
dealului, trece cu mîlnile sus pe 
ghidon Lărincz, urmat la 200 m 
de VI. Buduroiu (S+inoro), V. Gro-

su (Torpedo Zărnești), L. Kovacs 
(Voința Arad), A. Florea (Voința 
Ploiești) <tc. La capătul dealului, 
cînd greul trecuse, LOrincz redu
ce viteza, se uită în spate și Lșl 
așeaptă colegii de cursă. La km 
38, punctul de întoarcere, prin 
fața arbitrilor trece un pluton de 
20 de sportivi. Cu 25 km înainte 
de sosire înregistrăm o nouă e- 
vadare : Gh. Olteanu (C.S.Ș. 1
București). Dar, în apropiere de 
„Bucium", LSrincz și colegii il 
prind pe fugar. Bătălia pentru 
victoria în cunsă se va da pe ser
pentinele dealului Cctățuia, victo
ria revenindu-i, bineînțeles, Iul... 
Lârincz, cronometrat pe 60 km cu 
lh34:21, medie orară — 38,8"km, 2. 
VI. Buduroiu (Sitrom) ,3.1*. Kovacs 
(Voința Arad), 1. S. Burlacu 
(C.S.Ș. Timișoara), 5. E. Solu 
(Hidrotehnica Constanța).
Alexe (C.S.Ș. 2 București), 7. V. 
Grosu (Torpedo Zărnești), ~ ~~
Manolache (Stirom), 9. D. Pădure 
(Olimpia), 10. C. Ianiță (C.S.Ș. 2 
București) — toți în același timp 
cu învingătorul.

Gh. ȘTEFANESCU

». R.
7.
«. N.

Am trăit, la Brăila, o du- 
pă-amiază. atmosfera mari
lor gale de box. cu meciuri 
adesea oe muchie de cuțit, 
cu un public cald, care fre
măta la fiecare fază, excla- 
mînd îndelung sau oprin- 
du-si respirația după cum 
pumnii favoritului îsi atin
geau sau nu tinta. Aproape 
două mii de oameni vibrau 
in corpore. țineau toti cu ai 
orașului, dar nu-1 dispretu- 
iau ne adversar...

Mi s-a spus că această at
mosferă a domnit nu numai 
în după-amiaza aceea, cînd 
se disputa cea de a doua 
gală semifinală, ci în fie
care din cele sase zile, cit 
a tinut „Memorialul Covaci".

Mi-a plăcut mult această 
atmosferă de box, atmosfe
ră de sport, si ea se datora 
nu numai dragostei recunos
cute a brăilenilor pentru 
sportul pugilatului, nu nu
mai faptului că arena, mică 
dar cochetă, se află în plin 
centrul orașului, nu se da-

tora numai respectului pen
tru ceea ce reprezintă bo
xerul Covaci in memoria 
concetățenilor săi. Această at
mosferă este ÎN PRIMUL 
RIND rezultatul unei tra
diții care s-au înstăpînit 
adine, si care este întreți
nută cu gale, mai mari sau

mai mici (nu poți 
fiecare zi în ring 
pionii lumii), fată 
spectatorilor li se __
un interes permanent.

Am văzut o semifinală, 
iar ne a doua am., asculta- 
t-o. Fecunoscind obiceiul 
pămîntului. am venit la fi
nală cu... numai o jumătate 
de oră înainte. Gravă gre
șeală 1 Nu mai era loc nici 
pe căile de acces sore norți. 
fiindcă organizatorii slnt oa
meni cu simțul măsurii.

Mi-am amintit atunci de 
galele de pe Stadionul Re-

aduce in 
ne cam- 
de care 
menține

publici i s« 
de la Circ 
băta seara 
mineata n 
tatori mi 
„Turneul 
si atîtea 
oe spectat 
tâmple alt 

Si cred 
lor de bo: 
bucureșten 
gale ca în 
ani si cre< 
tă cauză n 
boxeri de 
rămîne ni 
de sîmbăt 
minică di 
invitație 5 
pentru tini

Citez di 
acestea, di 
meu coleg, 
azi secreta 
nective. 1 
aflu că sc 
box pe „R

TINERII PUGILIST! ROMÂNI SE PREGĂTESC PENTRU C.
După cum se știe, între 4 și 12 

septembrie, la Schwerinn (R. D. 
Germană) se vor disputa Campio
natele europene de box pentru 
Juniori. Lotul tinerilor pugilkști 
români urmează, de cîtva timp, 
un program de pregătire care 
este respectat întocmai. Antreno
rul coordonator al acestui lot a 
fost numit Teodor Niculescu. El 
a convocat un lot lărgit de spor
tivi cu cane a început antrena
mente susținute, urmînd ca în a- 
ceasită ultimă perioadă să-l testeze 
ta mai multe partide, iar cel care 
vor corespunde să fie selecționați 
in echipa pentru C.E.

Miercuri seara, la Brăila, tinerii 
boxeri au evoluat în fața unui nu
meros public, ei întîlnind sportivi 
bine cotați de la cluburile din lo
calitate, precum șl de la cîteva 
secții din Capitală. După gală, 
Teodor Niculescu ne-a spus : 
„Pînă Ia startul campionatelor 
europene mai este o lună de

zile. Acum am intrat ta linia 
dreaptă a pregătirilor și verifică
rilor. La Brăila ani avut consta
tări mulțumitoare in privința pre
gătirii fizice dar mai avem de 
lucru Ia celelalte capitole. Sper 
însă că, pînă Ia gongul inaugural, 
boxerii români să fie ta formă 
sportivă corespunzătoare". Au 
dat satisfacție Gh. Ian a (semîmus- 
că), de care se leagă multe spe
ranțe ale specialiștilor, care l-a 
întrecut la puncte pe Fl. Tudor 
(Voința Buc.), S. Leca (muscă) 
învingător în fața Iul V. Mălin aș. 
(B.C. Brăila), precum și Doru Ma
rin ces cu care a dispus la pu-

Campionatele naționale de sărituri ale juniorilor

DUPĂ NOUA SĂRITURI CONDUCEA CRISTINA TIMAR,
DAR A CISTIGAT

Ziua inaugurală a campiona
telor naționale ale juniorilor I 
si a concursului republican, al 
juniorilor II — săritori de la 
trambulină — competiții găz
duite de Ștrandul tineretului 
dn Capitală, a programat sal
turile de la 1 m — neoficiale 
pe plan internațional, dar utile 
pentru verificarea posibilități
lor sportivilor in perspectiva 
probelor de la trambulină (3 m) 
si platformă (10 m). O compor
tare bună au avut-o sportivele 
de la Crișul Oradea (antrenoa
re : Viorica Kelemen), ciștigă- 
toare în întrecerile fetelor, cei 
de la Lie. 2 București (antre
nor : C. Totan), clasați pe 
primele două locuri la juniori 
II. precum si reprezentantul 
C.S.Ș. Triumf București, C. 
Cherciu (antrenor: N. Sparios), 
învingător la juniori I. La 
fete I. una dintre favorite — 
Cristina Timar — a condus au
toritar pînă la ultima săritură 
(dublu salt răsturnat grupat) 
pe care. însă, a ratat-o (in mod 
incidental), ceea ce i-a anulat 
titlul de campioană, dar nu și 
perspectiva unei bunei presta
ții în celelalte probe.

1. C. Cherciu (CSS Triumf 
Buc.) 395,70 p. 2. C. Hila (CSȘ 
Sibiu) 375.90 p. 3. N. Lepăduș 
(Lie. 2 Buc.) 374,75 p. 4. A. 
Cherciu (CSȘ Triumf) 370,25 p, 
5. D. Lucaciu (CSM Cluj-Napo- 
ca) 337,65 p, 6. Em. Penț (CSȘ 
Sibiu) 331,20 p ; FETE : 1.
Monica Baba (Crișul Oradea) 
354,20 p. 2. Ileana Pîrjol (CSȘ 
Triumf) 336,75 p. 3. Cristina Ti
mar (CSȘ Triumf) 335.70 p. 4. 
Luiza Nicolaescu (Progresul 
Buc.) 325,75 p. 5. Adriana Răz- 
loază (Lie. 2 Buc.) 324,95 p, 6. 
Daniela Popa (CSȘ Sibiu) 
315.55 p ; concursul național de 
juniori II : BĂIEȚI : 1. FI.
Avasiioaie (Lie. 2) 356,65 p, 2. 
I. Petrache 
L Lajcsak 
FETE : 1.
(Crișul) 394

(Lie. 2) 353,50 p. 3. 
(Crișul) 338,15 p ;
Cristina Szakacs 

p, 2, Andreea Dra-
gomir (CSS Triumf) 
3. Luana Pătac (CSM 
poca) 350,90 p.

Programul de azi :
9,30 : trambulină băieți, de 
ora 16 : platformă fete.

364,80 p, 
CIuj-Na-

de la ora
la

Rezultate : campionatul 
ționa! de juniori I : BĂIEȚI

na-
Dumitru STĂNCULESCU

SORIN MATEI RAMINE O MARE SPERANȚA
(Urmare din nag. 1)

încheiată la 2,27 m, decit 
prelungită mai bine de un 
ceniu la 2,10 m...

Sorin a revenit, însă, in 
ceastă primăvară, la fel 
spectaculos ca acum doi 
In iunie, la Pitești, la campio
natele școlare, sare 2,28 m, im- 
bunătățindu-și nu numai recor
dul național de juniori, ci ți 
pe cel de seniori. Că nici a- 
cest rezultat n-a fost doar un 
„accident" a dovedjt-o recent 
la Budapesta, unde' a ciștigat 
campionatele internaționale (de 
juniori) ale Ungariei cu 2,25 m, 
avlnd sărituri foarte bune la 
2,30 m.

una 
de-

a- 
de 

ani.

mai 
minune, dar ră- 

ani (i-a împlinit 
una din marile 
atletismului ro-

Astăzi, Sorin Matei nu 
este copilul 
mine, la 19 
la 6 iulie), 
speranțe ale 
mânesc, liderul unei probe in 
care nu ducem lipsă de talen. 
te: Daniel Albu, Adrian Pro. 
teasa, Constantin Militaru, Eu
gen Popescu etc. Ii va întîlni 
pe toți sîmbătă după-amiază 
într-una din probele mult aș
teptate ale campionatelor 
ționale. Cit de sus va urca șta- 
cheta ? Vom vedea 
dionul 
săritor român dincolo de 2,30 
m ? lată întrebări la care răs
punsul il așteptăm și de la 
Sorin Matei...

. pe
„23 August",

na
sta- 

primul

de colegul 
după un r 
țea, aplau 
Iată celela 
stat trecuț 
cocoș : D. 
(B.C. Brăi 
p.p. M. Gi 
semlușoarâ 
nire), M. 
semimijloci 
D. Mircea 
bac b. ab.
la); grea : 

■ze-gnescu (M<
* Sîmbătă, 

ivi vor ur

TURURILE CICLISTE
(Urmare din pag. 1)

etape, inclusiv la cea finală 
din capitalele de județ. care 
va avea loc în ziua de 15 au
gust. Câștigătorii tururile^ ci
cliste ale județelor urinează să 
participe, sub deviza „SPOR
TIVII ROMÂNIEI DORESC 
PACEA !", la demonstrația 
sportivilor care va avea Ioc în 
Capitală in ziua de „23 Au
gust".

Este de la sine înțeles că o 
acțiune de asemenea amploare 
și semnificație cu totul deose
bită cere din partea organelor

(Urmare din pag. 1)

de o frumoasă șportivi- 
Cei mai mulți

Universitatea
pentru cele zece titlia ®

Pilog 
ta te. 
spre 
fete). . 
de campioană națională, pentru 
victoria în „Cupa României", 
pentru prezența în finala 
C.C.E. și pentru contribuția la 
echipa națională (Terezia Po
pa, Simona Argliir-Sandu, Iri
na Giinther, Ana Nemetz. Cris
tina Metzenrath-Pelrovici etc.), 
dar atunci a intervenit.. Con
stantin Lache, antrenorul și 
creatorul acestei echipe. Spre 
surprinderea tuturor, 
tul 
lui 
pei 
ale 
au 
talent al
Redl și Cornel Penu. A rămas 
celebră, în străinătate, replica 
unui antrenor român care, 
trebat de cronicari ce va 
semna absența eventuală a 
Redl din echipă la meciul 
a răspuns ; „Vom schimba .. 
tregul eșafodaj tactic". îl pro
pun cu insistență pe Redl tot 
așa cum îl voi propune pe 
Penu, la „topul topurilor", 
printre cei mai buni sportivi 
ai ultimelor decenii". Fără 
men tarii...

înclinau 
(handtwh

cunoscu- 
antrenor a propus trecerea 
Mihai Redl înaintea echi- 
sale. „Marile performanțe 
echipei noastre naționale 

depins mult de formidabilul 
portarilor Mihai

SOTER, DOAR PE OPT ?

ALE
și organiz: 
factorilor i 
caaliștilor ! 
nică și en 
pregătire, 
tă, spirit < 
tă dăruire 
rile ciclist. 
Și trebuie 
frumoase s 
dețene, înt 
să manifes 
pace care 
tregul pop 
călduroasă 
magială di 
38-a anivei 
triei.
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în- 
în- 
lui 
x, 

în-

co-

cciCei mai mulți dintre 
Prezenți au regretat coborîrea 
„peste măsură" a lui Ștefan 
Roman, unul dintre cei mai 
buni voleibaliști ai tuturor 
timpurilor, și mai ales a lui 
loan Soter, care sărea 2J)5 în- 
tr-o vreme in care titlul olim
pic se cîștiga cu aproape ace
eași înălțime.... Maria Micșa, 
bronz la Miinchen și campioa
nă europeană, reprezintă tradi
ția bogată a canotajului „de 
pe Bega“. care se pierde cu 
multe decenii în urmă și care 
amintește, indirect, de uimi
torul canotor Francisc Ccrhati,

cazangiu 1 
își ducea 
Arad, pen 
acum treiz 

în sfîrșit 
un frumos 
minții", ur 
luri...

Sigur că 
midă timiș 
sif Horvaț1' 
orașului Ti 
nut de o i 
ternică. în 
catlonul p 
nume de l 
vorba de 
„Hsa“, ech 
lui Normar 
cea Sturza 
loiști de t 
pioni nație 
consecutiv 
umerii lor 
gul polo r 
de inevitab 
cu care d< 
mindri chit 
ne gîndim 
la Marius 
rat“ de m; 
Roman, la 
tei Matei 
care se afl 
producții b 
pentru per 
lentin Pint 
nașiu, Dun 
cisc Belcea 
alții...
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PrcsȚfiiiîid sezonul

I intern ți ini crnof ional
Cupa Municipiului București"

I UNIVERSITATEA CRAIOVA - DUBLU OBIECTIV: AZI, UN INTERESANT CUPLAJ

I CAMPIONATUL Șl... FIORENTINA!
PE STADIONUL REPUBLICII

va avea loc o nouă
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Despre Universitatea Craiova 
în ajunul sezonului competițio- 
nal 1982/83. in trei mici capi
tole:

CAPITOLUL I (în care e 
vorba de zilele fără minge, 
despre startul pregătirilor). La 
puține ore după ..strigarea ca
talogului" i 
nii Dlecau 
De la 9 și 
parcurgeau 
pregătirilor.
ne pista de tartan a stadionu
lui sau De gazonul aceluiași 
stadion — cînd nu erau progra
mate ședințe de pregătire ale 
atletilor. „N-a fost zi fără trei 
antrenamente, ne spunea dr. 
V. Frinculescu, unul dintre 
..veteranii" conducerii clubului 
din Bănie. Plasticitatea pistei 
ne-a ferit de accidentări. N-am 
avut nici cea mai mică supă
rare cu sănătatea jucătorilor. 
S-a lucrat intens și intr-o at
mosferă admirabilă".

CAPITOLUL II (în care

de la Craiova, olte- 
la Poiana Brasov, 
oină la 23 iulie, ei 
perioada crimă a 

. cu antrenamente

trescu, 
imuse- 
schlsă. 
(primii 

lot) : 
lorn ea 
Nicola 
irăila), 
2 (ră- 
Buc.), 

1 p.p.
Bum- 
Brăi- 

□. Ne-

I
I

I

e 
vorba de joncțiunea cu grupul 
internaționalilor si despre alte 
evenimente). Două 
ce grosul 
acasă, au 
lectionati 
se putea
Etrup de iucători al ..alb-albaș- 
trilor" nentru noul sezon. Ne 
grăbim să-1 prezentăm si noi 
cititorilor noștri: Lung, Boldicl 
(portari). Negrilă, Tilihoi, Ciu-

zile după 
jucătorilor s-a întors 
sosit si cei natru se
in lotul „A“. așa că 
vorbi despre întregul

pitu, Ștefănescu, Ungureanu, 
Irimescu. Cioroianu, I. Popescu 
(fundași). Țicleanu. Beldeanu, 
Donose. Firănescu Vlădoi (mij
locași). Geolgău, Cămătaru. Ba- 
laci, Cirțu, Ad. Popescu, 
Bărbuceanu (atacanti). 
numele noi. dar absolut 
sînt purtate de fotbaliști 
din echipa de tineret-speranțe. 
Oricine poate repede observa 
că „trupa" craioveană a rămas, 
în marea ei majoritate, aceeași 
ca în campionatul trecut. A 
plecat numai Purima (prin a- 
cordul clubului), el tnecînd la 
Carpați Mîrșa. Cămătaru ur
mează un tratament medical 
special, pentru refacere. Geol
gău s-a refăcut de pe urma 
unei accidentări din finalul 
trecutului campionat, care i-a 
produs supărări si în perioada 
convocării la lot. Urmează ca 
si el să fie supus unor supli
mentare controale medicale in 
aceste zile, cînd Universitatea 
»e află la București, la Cupa 
Steaua. în fine, ceva despre 
„cazul Crisan". La Craiova toa
tă lumea speră rezolvarea prin 
revenirea acestui lucător, care 
reprezintă mult in performan
țele Universității, între 
chipierii cu care 
multe satisfacții.
păreri le-am ascultat, deunăzi, 
la Craiova din partea multora: 
tehnicieni, iucători. ca să nu 
mai vorbim de suporterii pre-

Bicu, 
Toate 
toate, 
veniti

coe-
a cunoscut 
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F.C. PETROLUL PLOIEȘTI- 
30 DE ANI DE ACTIVITATE
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Unitate cu nume și renu
me a fotbalului din tara 
noastră. în bilanțul căreia 
figurează trei titluri de 
campioană (1957—’58. 1958— 
’59 și 1965—’66), o Cupă a 
României (1962—63) și alte 
rezultate frumoase realizate 
în compania unor mari e- 
chipe de pe continent. Fot
bal club Petrolul Ploiești 
sărbătorește miine aniver
sarea a 30 de ani «le activi
tate. Se vor reuni cu acest 
prilej, în cadrul unor fru
moase manifestări, și vor 
primi cupe, diplome și pla-

chete foști sportivi (mulți 
crescuți pe meleagurile pra
hovene), care ani - și ani 
au reprezentat cu cinste 
culorile clubului și ale e- 
chipelor naționale, cum sînt 
Pahonțu. Neaeșu, Fronea; 
Marinescu, Dridea I, Mihai 
Ioncscu, Mocanu, frații 
Munteanu, Badea, antrenori 
și activiști sportivi, supor
teri. Tot miine, de la ora 
18, va avea loc și meciul 
amical dintre Petrolul și 
F. C. Argeș. în deschidere, 
o partidă între fostele glo
rii ale clubului ploieștegn.
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Și 
i bă-

ieți ' a a canotajului fete (in 
disputa la băieți. Timișoara 
acceptă ideea că întrecerea cu 
Delta și cu principalele sale 
debușeuri — Steaua și Dinamo — 
șansele ei sînt mult mai mici).

Acum 30 de ani. sporturile 
favorite ale timișorenilor 
fost atletismul, luptele, 
handbalul și voleiul... în
timui “mp. gimnastica și ca
notajul au ltt-t locul atletis
mului și luptelor. Se'ii.. — 
pentru atletism — C 
animatorilor de tipul 
Iovănescu. ComPonenții 
sei rotunde — Doina 
Mihai Purice, Adrian 
Constantin Lache. fostul 
balist internațional Ioshț 
vaci, fostul canotor 
Kapler, specialist în construc
ții de ambarcații — sînt de 
părere că cluburile universi
tare de astăzi ar trebui și ar 
putea să facă mult mai mult 
decit vechile cluburi timișore
ne... Invitația pare firească, 
numai că în ultimul timp 
vîrsta performanței a început 
să coboare spre licee și școli 
generale, astfel incit această 
comparație e mai mult teore
tică. Mai aproape de adevăr 
este faptul că sportul timișo
rean, cu merite incontestabile 
în mișcarea noastră sportivă, 
a și irosit mult. „Voi regreta 
întotdeauna — afirmă Adrian 
Damșa — că o ștafetă de talie 
europeană ca aceea formată de 
Szabo — Kurunczl — Tobias 
— Vosminschi a rămas de atî- 
iea ori Ia start din motive 
instruire și antrenament".

dispariția 
Cornel 

me- 
Bărdaș, 
Damșa, 

fot- 
Co- 

Francisc

de

NU SE POT FACE 
PERFORMANȚE IN ANONIMAT

Dar pentru că am atins pro
blema perspectivei, să înche
iem cu o întilnire neașteptată, 
care a avut loc la încheierea

.mesei rotunde", cind a pă
un bărbat deloc 
de vîrsta

s-a
Horhat 

antrenor de vo- 
ba nici antrenor-antre- 
mai mult instructor și a

truns pe ușă 
atletic, trecut 
mei tinereți, 
— Gheorghe 
dăugat că e 
lei., 
nor.
continuat spunînd : „Mă ocup 
de o echipă de volei, eu care 
am două titluri de campioni 
școlari și de Juniori. Am dat 
voleiului românesc pe Gîrieanu 
și pe Cita-Chițiga... Dar ei 
s-au dus. Și bravo lor 1 Acum 
e nevoie de un sprijin. Am o 
echipă frumoasă. O, de-ați ve
dea cit e de frumoasă... ~ 
nel Soica, născut 1967. 194 
Mihai Warth, 1967, 
Daniel 
Gustav 
Tiberiu 
Marcel 
ceastă echipă, dacă va 
condiții, va fi campioană na
țională de juniori II în ’83. Iar 
în ’84 va fi campioană de ju
niori I, indiferent de condiții".

„Văd că nu aveți nevoie de 
sprijin" — am replicat. „Ba 
da 1 Mă adresez cronicarului. 
Să apară măcar o dată numele 
copiilor mei în ziar. Nu 
poate face performanță în ano
nimat. Sportul e explozie, și e 
bucuria de a fi cunoscut și a- 
preciat". Și Gheorghe Horhat 
s-a retras, modest, mulțumind 
cu anticipație...

pri-
recomandat

a a-

193
198
189

Cor- 
cm, 

cm., 
cm, 
cm, 
cm,

Dalacu, 1966.
Racsov, 1968.
Torda. 1968. 195

Taloș. 1967, 188 cm. A- 
avea

se

zenti la antrenamentul pe care 
l-am urmărit marți ne stadio
nul Central. Pregătirile sînt 
conduse de C. Oțet, un tehni
cian care s-a identificat cu 
Universitatea prin anii de for
mare ca antrenor în acest club 
cu si prin ceea ce a dat si el 
clubului craiovean. Cit îl pri
vește pe I. Oblemenco. s-a a- 
nuntat renunțarea la serviciile 
lui ca antrenor al primei for
mații. dar el face parte mai 
departe din grupul de tehnici
eni ai clubului. Marti. întregul 
lot (cu excepția lui Ștefănescu, 
Bălăci. Țicleanu. Ungureanu 
came au trecut testele tehnice 
la echipa națională) a trecut 
probele de tehnică. Rezultate 
bune. în ansamblu, la cele trei 
concursuri: cursă pe 35 de me
tri sub 4,7 sec. (traseu prevă
zut cu jaloane) si încheiate cu 
șut la poartă; 1(1 lovituri la 
poartă de la 35 metri (condiție: 
8 suturi reușite din 10); lovi
turi cu capul la poartă. din 
centrări (condiție: 8 reluări re
ușite din 10). Grupul ,.premian
telor" concursului a fost alcă
tuit din Cămătaru. Geolgău, 
Cirțu, Tilihoi, Negrilă. Beldea
nu.

CAPITOLUL III (in care e 
vorba numai de Fiorentina). 
Iată-1 comentat de o serie de 
autorizat! interlocutori: antre
norul C. OȚET: „Avem avan
tajul psihologic al unei reușite 
anterioare. Prezentăm o echipă 
experimentată. Cred cu toată 
convingerea in sansele noastre". 
ȘTEFĂNESCU: „Adversar foar
te tare. Patru internaționali 
italieni și doi argentinieni in 
formație. Pot să vă spun că 
am învățat multe din atîtea 
lecții eu adversari celebri. 
Printre altele, că, nu totdeauna 
te califici prin jocul de acasă. 
Pentru a trece de Fiorentina 
va trebui, deci, să fim Ia înăl
țime și în deplasare". BĂLĂCI: 
„Și cind l-am eliminat italie
nii erau vicecampioni ai lumii 
(n.n.-Balaci și Ștefănescu au 
jucat în ambele meciuri din 
1973). Trebuie să speculăm și 
faptul că ei vor avea doar 2—3 
meciuri oficiale. în fată trebuie 
să ne stea mereu ee si cum am 
greșit eu Inter." ȚICLEANU: 
„De multe ori gloria unui cam
pionat mondial te obosește mai 
puternic decît o grea infrînge- 
re. Ne așteaptă, totuși, meciuri 
foarte dificile. „Cheia" jocului 
Fiorentinei rămîne Antognoni". 
Nimic nu va trebui ignorat, din 
atnurile Fiorentinei, pentru a 
obține calificarea în turul II..."

Astăzi
..rundă" în ediția a 16-a a com
petiției dotată cu „Cupa Muni
cipiului București". Această e- 
ditie a început marți, cind s-a 
disputat partida dintre Auto
buzul București si Automatica, 
încheiată, după cum se știe, cu 
victoria (4—0) a primei echipe.

Programul de azi. ce se va 
desfășura pe Stadionul Republi
cii. este foarte interesant, cu- 
prinzînd două partide care, de
sigur. atrag atentia tuturor a- 
matorilor de fotbal. In dcschi-

dere. de la ora 17. va avea loc 
întîlnirea dintre Rapid și Auto
buzul, iar în continuare se va 
disputa meciul dintre divizio
nara „A" Sportul studențesc și 
Progresul Vulcan.

Deci, 
cu două întîlniri 
spectatorilor 
frumoase de

Reamintim
Dublicii va 
după-amiază, 
nalele pentru locurile 1—2 și 
3-4.

un program 
ce 

multe 
fotbal, 
că Stadionul Rc- 
găzdui duminică 

de la ora 17, fi-

atractiv, 
pot oferi 
momente

CURSUL DE INSTRUIRE A ARBITRILOR
UN

Eftimie IONESCU

Luni. 2 august a.c., la ora 
9 dimineața, va avea Ioc Ia 
sediul C.N.E.F.S. din str. 
Vasile Conta nr. 16, et. VIII, 
o ședință de analiză a acti
vității competitionale divi
zionare „A" și „B" din edi
ția 1981//82 și prezentarea 
măsurilor întreprinse în ve
derea începerii, Ia 7 august 
a.c„ a celei de. a 65-a ediții 
a campionatului Diviziei „A".

Vor fi prezentate, de ase
menea. stadiul de pregătire 
a echipei naționale, activi
tatea copiilor si juniorilor, 
probleme privind activitatea 
în arbitraj, referate ale an
trenorilor participant la re
centul campionat mondial 
din Spania.

Vor participa la ședință 
membrii biroului federal al 
F.R.F., președinții cluburilor 
și secțiilor divizionare „A" 
și „B“. antrenorii principali 
ai echipelor divizionare „A", 
antrenori din Divizia ,.B“ 
invitat! de colegiul central 
de antrenori, ziariști spor
tivi.

DIN LOTUL ,,A“
A început „numărătoarea in

versă" a noului campionat. An
trenorii si jucătorii fac ulti
mele retușuri înaintea intrării 
în competiție. „Cavalerii fluie
rului" se pregătesc si ei. După 
concursul pentru completarea 
loturilor divizionare „A" și 
„B“> ieri, în Capitală, a început 
cursul de perfecționare a arbi
trilor care vor oficia în primul 
eșalon. Un curs de patru zile, 
„• pregătire centralizată pe 
care o dorim foarte eficientă, 
gindind că fiecare a început cu 
mult înainte drumul spre per
fecționare". cum declara Fran- 
cisc Coloși, președintele Cole
giului central al arbitrilor. 
Patru zile pline pentru lotul 
divizionar „A", cu referate si 
dezbateri, dar si cu probleme 
practice, printre care conduce
rea partidelor din ..Cupa Stea
ua".

în pjima zi a cursului de in
struire. ieri, s-a prezentat o 
analiză a colegiului central cu 
privire la 
in returul 
Prilej cu 
elementele 
du-se ca bun sezonul încheiat 
si remareîndu-se în mod deo
sebit Nicolae Rainea (pentru 
cea de a treia participare con
secutivă Ia un turneu final al 
C.M. — fapt de mare cinste 
pentru școala românească de 
arbitrai, dar si de mare obliga
ție) si mai tinerii Mircea Neșu, 
Floria Popescu, Victor Cio
can și Cristian 
Nu s-au ocolit 
șurile semnalate în 
măvară fotbalistică 
tul arbitrajelor, 
lipsa de autoritate, de curaj a 
unor „cavaleri ai fluierului", su
ficienta altora, lipsa unei cola
borări eficiente intre arbitrii de 
centru si cei de linie.

Tot ieri. Constantin 
cu a ținut o expunere 
loviturii de la 11 m., 
tiilor de executare si 
posibile de săvîrșit la 
re. După care au urmat discuții 
pe baza acestui important arti
col 
za, 
ciat 
nul 
urmărit foarte atent, cu i 
tul și pixul în mină.

Astăzi, după probele 
din cadrul testului fizic, 
vorc Ghemigean va susține re
feratul ..Arbitrii de linie — în
datoriri. colaborarea 
de centru, mișcare, 
comportament", iar 
Grosu va expune 
„Pregătirea psihologică a arbi-

PAS SPRE CALITATE

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

PRONOSTICURI...
Tradiționala competiție „Cupa 

de vară" se Încheie la sfirșitul 
acestei săptămîni, cele mai atrac
tive meciuri din ultima etapă fi
ind cuprinse în programul con
cursului Pronosport de duminică 
1 august, oare, după toate proba
bilitățile va prilejui partlcipanți- 
Iot noi și mari succese. Iată pro
nosticurile cunoscutului actor 
Radu Zaharescu, care este și un 
mare iubitor al fotbalului :

I. înfrățirea Oradea — Rapid A-

rad 1,2 ; II. C.F.R, Tim. — Uni
rea Tomnatic 1 ; III. Șoimii Lipo- 
va — Victoria Ineu x ; IV. Strun
gul Arad — U.M. Tim. 1 ; V. 
Vulturii Lugoj — Un. Sînnicolau 
1; VI. Jiul Rovinari — Dierna Or
șova 1, x ; VII. Minerul Motru — 
Pandurii 1, x ; Vin. C.S.M. Dro- 
beta. — Un. Drobeta 1, x, 2, ; IX. 
Petr. Moinești — Vict. Bacău 1 ; 
X. Letea Bacău — C.S.M. BoY- 
zcșiti 1 ; XI. I.C.S.T.M. — Flacăra 
Roșie 2 ; XH. Danubiana — T.M. 
București 1 ; XIH. Abatorul — 
Tehnometal 1, x.

arbitrajele prestate 
campionatului trecut, 
care s-au subliniat 
pozitive. apreciin-

Maghiar, 
însă lip- 
ultima pri- 
sub aspec- 

subliniindu-se

Dinules- 
pe tema 
a condi- 
greselile 
executa-

al penaltyului. După-amia- 
șass dintre arbitri au ofi- 
la meciurile de pe stadio- 
Steaua. iar ceilalți le-au 

carne-
scurte

Kc-

cu arbitrul 
plasament, 

Vladimir 
referatul

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

decum s-a schimbat tabela 
marcaj : min. 8 — Prepeliță, 
acțiune pe partea dreaptă, cen
trare, iar Pițurcă deschide sco
rul printr-o frumoasă „foarfe
că" : 1—0 ; min. 21 — Bălăci 
interceptează o pasă la mij
locul terenului, sprint și dri
bling pe lîngă trei apărători

Țragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 30 iulie 1982, se televizează 
în direct începînd

CÎȘTIGURILE 
LOTO DIN 23

de la ora 17,40.
TRAGERII
IUNIE 1982

11 variante 
; categoria 
; categoria 
categoria 
categoria 
categoria X :

Categoria 2 : 
25% a 21.155 lei ;
17.75 a 4.916 lei ; 
19 a 4.593 lei ;
99.75 a 875 lei ;
260.75 a 335 lei : 
1.240,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000 
lei.

3 :
4 :
5 :
6 r

trilor", după care, George N. 
Gherghe va face a sinteză a 
problemelor dezbătute pe gru
pe. pe marginea temelor ore- 
zentate si a partidelor vizio
nate. Miine. proba de alergare 
de 12 minute, referatul „Balan
ța dreptății, călăuză permanen
tă a arbitrului de fotbal", 
care Gheorghe Limona va 
bate problemele manierei 
arbitraj, a uniformizării 
personalității „cavalerului 
ierului". După-amiaza, din 
pe stadion, la meciurile 
„Cupa Steaua". Tar duminică, in 
ultima zi a cursului, un referat 
așteptat cu real interes „As
pecte de Ia C.M. din Spania", 
prezentat de Nicolae Rainea, 
un altul foarte util Dentru se
zonul care va începe — „Gre
șeli tehnice de arbitraj săvîr- 
șîte frecvent în campionatul 
trecut", prezentat de George N. 
Gherghe.

în final, conducerea federa
ției va face recomandările de 
rigoare nentru noul sezon com- 
Detitional în care, asa cum a- 
firma Florin Dumitrescu, se
cretarul ferului de specialitate; 
„antrenorii, jucătorii. arbitrii 
vor trebui să depună toate e- 
forturile pentru ridicarea valo
rii campionatului si. implicit, 
a fotbalului nostru". în fond, 
acest curs de instruire a arbi
trilor din lotul divizionar ,.A" 
se inscrie si el pe linia efortu
rilor de asigurare a unei noi 
calități si in fotbalul românesc.

Mircea M. IONESCU

Drin 
dcz- 

de 
și a 
flu- 
nou 
din

MECIURI AMICALE
ÎNFRĂȚIRE A ORADEA — F. c. 

MAGDEBURG (R. D. GERMANA) 
1—3 (1—1). Au marcat : Kabai
(min. 37), respectiv Steinbach 
(min. 28) și Cebula (min. 74 și 
75). Fotbaliștii din R. D. Germană 
vor juca vineri în orașul Dr. Pe
tru Groza, cu Oțelul, iar dumi
nică, din nou, la Oradea, cu F.C. 
Bihor. (I. Ghișa, coresp.)

CHIM1A RM. VILCEA — F.C. 
ARGEȘ 4—1 (1—1). Au marcat : 
Savu (2), Gîngu și Alexandru, 
respectiv Nica.

S. C. BACAU — C.S.M. SUCEA
VA 3—1 (0—0). Golurile au fost 
realizate de C. Solomon (min. 61), 
Șoșu (min. 82), Antohl (min. 84), 
respectiv Neaeșu (min. 59). Sim- 
bătă, la Bacău, va avea loc me
ciul S. C. — Politehnica Iași. 
(Eugen Teirău, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 2—1 (1—1). 
Autorii golurilor : Bocănicl (min. 
14), Curteanu (min. 85, autogol), 
respectiv Rusu (min. 32). (C. Cre
ții, coresp.)

STEAUA"
și 1—1; min. 28 — acțiune per
sonală Pițurcă, șut din unghi 
închis, de la 18 m : 2—1 ; min. " 
52 — fază lucrată inteligent 
de Beldeanu, Ungureanu pă
trunde în careu și egalează: 
2—2 ; min. ’ 75 — fază creată
de State și Prepeliță, gol fru
mos realizat de Șoarece : 3—2 
La golul doi și trei — coautor 
Ștefănescu, în urma unor mari 
gafe !

Arbitrul bucureștean M. Ni- 
culescu a condus ’ satisfăcător 
formațiile :

F.C. Olt: Windt (min. 46 An- 
ghel) 
(min. 
Matei 
rece, Cățoi, Rotarii 
liță (min. 74 State) 
Pițurcă.

Universitatea: Lung (min. 
46 Boldici) — Negrilă (min. 60 
Irimescu), Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Țicleanu (min- 60 
Cioroianu), Beldeanu, Donose 
— Geolgău, Cîrțu, Bălăci (min. 
46 Ad. Popescu).

— Bărbulescu, Ionașcu
46 Balaur), Bumbescu, 

(min- 46~ Onuțan)— Șoa- 
- Prepe- 
Iam'andi,



'La invitația C.N.E.F.S., o dele
gație a Oficiului Național pen
tru Educație Fizică si Sport din 
R.P. Ungară, condusă de Istvan 
Buda. președinte, a făcut o vi
zită în țara noastră în perioada 
27—30 iulie 1982. Delegația a 
avut convorbiri Ia Oradea cu 
o delegație a C.N.E.F.S. condu
să de general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S. 
De ambele părți a fost expri
mată hotărîrea de a se acționa, 
în continuare pentru adincirea

si diversificarea colaborării pe 
plan sportiv, in spiritul înțele
gerilor dintre conducerile de 
partid si de stat din cele două 
țări vecine si prietene.

Oaspeții au fost primiți 
tovarășa 
supleant 
Executiv 
secretar 
țean Bihor al P.C.R.

Delegația din R.P. Ungară a 
vizitat obiective social-cultura- 
le si sportive din județul Bihor.

de 
Eva Feder. membru 
al Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R., prim
ai Comitetului jude-

Astăzi — primele întreceri In cel
La ora cînd aceste rinduri 

văd lumina tiparului. în ora
șul Guayaquil (aproximativ un 
milion de locuitori), aflat pe 
malul Pacificului, la o distanță 
de 200 de kilometri de Quito, 
capitala Ecuadorului, este în 
plină desfășurare festivitatea 
de deschidere a celui de al 
IV-lea campionat mondial de 
natatie.

După cum anunță agențiile 
de presă, la ediția din acest an 
a marii competiții sînt prezenti

de al IV-lea campionat al lumii
1100 de sportivi din 56 de țări. 
Turneul de polo reunește 16 c- 
chipe împărțite în 4 grupe eli
minatorii. In concursul de să
rituri de la trambulină au fost 
înscriși 121 de săritori și sări
toare din 30 de 
ce la probele de 
vor participa 147 
te din 24 de țări.
650 de înotători și 
din toate cele 56 de țări parti
cipante figurează în listele de 
înscriere la cele 29 de probe 
oficiale.

țări. In timp 
înot sincronic 
de concuren- 
în fine, peste 

înotătoare

(Urmare din pag D

cana-
Nicu-

Tot pe locul secund s-a cla
sat și reprezentantul nostru la 
canoe simplu, Ghcorghe Titu, 
în seria a doua, cu timpul de 
4:06,14, în urma sovieticului 
Vasili Pereza, 4:04,70 și înain
tea polonezului Jerzy Jakubow
ski 4:06,68. Celelalte serii au 
revenit lui Jorg Schmidt (R. D. 
Germană) 1:04,64 (I) și 
dianului Larry Cain.

O cursă bună au făcut
șor Eșcanu și Ionel Lețcaie Ia 
caiac dublu — un cuplu alcă
tuit recent —■ întrecuți în seria 
lor doar de puternicul echipaj 
al R. D. Germane (Schneider
— Muller) : 3:25,47 pentru în
vingători 3:27,07 pentru ai noș
tri. 3:27,24 pentru englezii Wil
liams — Jackson clasați pe lo
cul trei. Celelalte două serii au 
revenit echipajelor U.R.S.S. 
(Parfinovici — Superata) 3:23,51
— aceștia sînt marii favoriți 
ai probei — și Olandei (Ste
vens — Lebbink) 3:26,08.

La canoe dublu, campionii 
mondiali Ivan Paizaichin și 
Toma Simionov au concurat în 
serie cu două echipaje puter
nice : Matija Ljubek — Milko 
Nisovici (Iugoslavia) și Olaf 
Heukrodt — Uwe Madeja (R.D. 
Germană). Iugoslavii au făcut 
o cursă extraordinară și au

cîștigat în 3:38,42, în timp ce 
ai noștri — am avut impresia 

- — au tras atît cit le era sufi
cient pentru calificare, sosind 
pe locul trei în 3:42,49.

La caiac simplu fete Agafia 
Buhaev s-a clasat a treia în 
seria a doua în 2:00,72. după 
Birgit Fischer (R.D.G.) 1:56,93 
și Vania Geșeva — ' 
1:57,72, celelalte serii 
tigate de Neli 
2:02,70 (U.R.S.S.) și
Eva Rakusz (Ungaria) 1:55,35.

La dublu, Agafia Buhaev — 
Maria Ștefan au ocupat locul 
doi în prima serie cu 1:48,60 
— după marile favorite Birgit 
Fischer — Bcttina Streussel 
(R.D.G.), 1:46,65 — realizînd al 
doilea timp al zilei.

Echipajul nostru de caiac 4 
(Gheorghe Nițu—Angelin Velea 
—Ion Geantă—Alexandru Giu- 
ra) a ocupat doar locul șase în 
serie (3:06,54) și va concura în 
recalificări.

(Bulgaria) 
fiind cîș- 
Feremova 
respectiv

JAN OWE WALDNER

TENISMAM ROMÂNI

u „TURNUL BALATON"
Un grup de tineri tenismani 

români urmează să participe, 
în perioada 2—8 august. Ia tra
diționalul turneu organizat de 
federația ungară pe malul la
cului Balaton (de unde-și tra
ge numele si competiția).

Fac deplasarea la „Turneul 
Balaton" jucătoarele Rodica 
Gheorghe-Covalenco si Dorina 
Brăștin, precum si 
loan Florin si Mihai 
Grupul este insotit de 
rul Alexandru Burcea.

jucătorii
Șovar. 

antreno-

72,40 m LA ARUNCAREA
SULIȚEI FEMEI !

In cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat 1oi Ia Helsinki, 
atletă finlandeză Tiina Lillak a 
stabilit un nou record mondial la 
aruncarea suliței cu 72,40 m. Ve
chiul record era de 71,88 m și a- 
parținea aruncătoarei bulgare An- 
toaneta Todorova (15 august 1981 
la Zagreb). Cel mai bun rezultat 
anterior al noii recordmane era 
de 69,12 m, realizat cu o săptă
mînă în urmă
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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MtlNCHEN, 29 (Agerpres). 
în turneul interzonal 
de șah de la Bad 
(RFG) se anunță un 
sionant. Cu 3 runde 
încheierea întrecerii 
*puțin de 6 șahiste: Marina Po- 
gorevici (România). Lemaciko 
(Bulgaria). Hund (RFG), Kli
mova (Cehoslovacia). Gaprin- 
dașvili si Semenova (URSS) se 
află la egalitate cu cite 9 punc
te concurînd pentru cele 3 
locuri ce asigură calificarea în 
turneul candidatelor. Pe locul 7 
este situată Litinskaia (URSS) 
6,5 puncte, urmată la rîndul 
său de Ivanka (Ungaria). Ma- 
ximovici (Iugoslavia) Fatalibe- 
kova (URSS). cite 5,5 puncte 
etc.

Rezultate din partidele în
trerupte: Ivanka — Gaprindaș- 
vill 0—1, Șterenberg — Seme
nova 0—1, Erenska — Lemaciko 
remiză. Tn ultimele runde Ma

Stop-cadru

in tenisul dc masă european 
șl-a făcut ta ultimii ani apariția 
tînărul suedez Jan Owe Waldner, 
un autentic talent care, deși la 
vtrsta junioratului, șl-a căpătat 
deja o poziție solidă prin succe
sele realizate în marile competiții.

In 1979, la campionatele euro
pene de juniori și cădeți de la 
Roma, tînărul jucător suedez Jan 
Owe Waldner cucerea medalia de 
argint ta întrecerea cadeților, a- 
dică la cea mai mică grupă de 
vîrstâ. După un an, se afla pe a- 
ceeașl poziție, la aceeași catego
rie, dar își adjudeca șl un „aur" 
la dublu juniori, împreună cu co
legul său J. Akesson. Drumul 
spre afirmarea ta marea pertor- 
monță continuă : la C.E. din 1981, 
odată cu trecerea la juniori, se 
impune în finala cu cehoslovacul 
M. Broda, titlului de la simplu 
adăugtadu-i-se cel de la dublu (cu 
A. Baeksson și de la echipe). 
Consacrarea avea să-l vină însă 
în această primăvară, cînd, la Bu
dapesta, la „europenele" de seni
ori îi depășește pe Hannah (Sco
ția), Ovciarov (U.R.S.S.), Douglas 
(Anglia), Kalinici (Iugoslavia), 
Bengtsson (Suedia), Klampar (Un
garia), jucători cu o carte de vi
zită impresionantă, pentru a ceda 
la colegul său ----- 
finală, cu 2—3, 
2—0 la seturi și 
dul" 4, pierdut

Acest șir de 
pulsat pe J. Waldner pe locul 6 
ta clasamentul european, ca o 
confirmare a valorii sale. Conti- 
nutad șirul succeselor, la recent 
încheiatele C.E. de la Hollabrunn 
el șl-a înscris de 3 ori numele pe 
tabloul celor mai buni juniori : la 
simplu, dublu (cu J. Akesson) și 
echipe, la care se adaugă și ar-

M. Apellgsen, în 
după ce a avut 
avantaj în „run- 
la prelungiri.
succese l-a pro-

feminin 
Kissingen 
final pa- 

inainte de 
nu mai

susținut 
dificile, 
cu pie- 
lui Le-

TURNEELE INTERZONALE DE ȘAH 
rina Pogorcvici are de 
partide deosebit de 
Prima în runda a 13-a 
sele negre împotriva 
maciko.

MADRID, 29 (Agerpres). — 
Turneul interzonal masculin de 
sah a continuat cu disputarea 
partidelor întrerupte în care 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Timman — Sunyie 
remiză : Ribli — Smislov 1—0 ; 
Pinter — Psahis remiză. înain
tea ultimei runde în clasament 
conduce Ribli (Ungaria) cu 8,5 
puncte urmat de Smislov 
(URSS) 8 puncte. Șubă (Româ
nia). T. Petrosian si Tukmakov 
(URSS) cite 7 puncte, Larsen 
(Danemarca) 6,5 puncte, Ti
mman (Olanda) si Pinter (Un
garia) căite 6 puncte etc.

Iată programul rundei finale 
a 13-a: Psahis — Ribli, Larsen 
— Șubă, Tukmakov — Timman, 
Petrosian — Karlsson. Smislov 
— Bouaziz. Mesțel — Pinter, 
Sunye — Browne. La turneul 
candidatilor se califică doar 
primii doi clasați.

Începînd de astăzi, intră in 
concurs săritorii de la tram
bulină, echipele de polo și a- 
trăgătoarele naiade, care vor 
incinta pe spectatorii prezenti 
la întrecerile de 
Primele starturi 
sînt programate 
august.

Așa cum am 
tara noastră va ,_________
la actuala ediție de înotătoare» 
Carmen Bunaciu. Ea va con
cura marți 3 august în proba 
de 100 m spate, joi 5 august 
în cea de 100 m fluture, iar 
simbătă 7 august va fi prezentă 
la startul probei de 200 m 
spate.

Comentatorii de specialitate 
apreciază că în competiția îno
tătorilor cele mai mari sanse le 
au sportivii din S.U.A., R. D. 
Germană. U.R.S.S. si R.F. Ger
mania. Printre competitorii 
considerați ca favoriți în cele 
24 de probe individuale se află 
Rowdy Gaines, Sieve Lundquist, 
Craig Beardsley, Rick Carey, 
Tiffany Cohen, Mary T. Mea
gher, Tracy Caulkins din 
S.U.A., Birgit Meinecke, Caren 
Metschuck. Carmela Schmidt, 
Ute Geweniger, Christin Otto, 
Cornelia Sirch. Dirk Richter, 
Andreas Reichcl din R D. Ger
mană. Vladimir Salnikov, Ro
bertas Julpa, Aleksei Markov- 
ski, Larisa Gorccakova din 
U.R.S.S.. Michael Gross din 
R.F. Germania si alții. Surprin
zătoare. absenta de la 
Cynthiei Woodhead, ca 
Jesse Vassallo sau 
Paulus (din S.U.A.) toți 
cordmani mondiali, care nu 
reușit să se califice la 
cursul de selecție de la Mission 
Viejo (California).

înot sincronic, 
ale înotătorilor 

duminică 1

mat anunțat, 
fi reprezentată

start a 
si a lui 
William 
trei re-

iu
con-

Adrion VA^.UiJ

Activifatea internațională la baschet

gintul de la dublu mixt
K. Bolvarl, Ungaria).

(cu
Jan Owe Waldner (născut la 

Hăgersten, la 3 octombrie 1965), 
component al clubului Sparvăgars 
din Stockholm, se remarcă prin
tr-un joc viguros, bazat pe o 
bună apărare, ceea ce-i permite 
să se adapteze și să facă față cu 
succes diverselor stiluri.

Fără îndoială, el este exponen
tul numărul 1 al tinerei generații. 
După foștii campioni 
sau mondiali H. Alser, 
hansson sau S. Bengtsson și ală
turi de ceva mai vîrstnicul său 
coleg M. Apellgren, proaspăt cam
pion al juniorilor. J. O. Waldner 
este cel care, în scurt timp, poate 
domina scena tenisului de masă 
european.

H.
europeni

K. Jo

Emanuel FÂNTANEANU

REPREZENTATIVELE DE SENIOARE SI DE CĂDEȚI
VOR EVOLUA LA PRAGA Șl BUDAPESTA

Traditionala competiție inter
națională de baschet feminin 
dotată cu „Marele premiu ai 
orașului Fraga" se desfășoară 
anul acesta între 3 și 7 august, 
cu participarea reprezentative
lor Olandei. Poloniei. României, 
U.R.S.S. și a două selecționate 
ale tării gazdă. în vederea a- 
cestui 
român 
marea 
Martin 
mind ca luni să facă deplasa
rea la Praga 12 dintre urmă
toarele jucătoare: Ștefania
Borș, Lucia Grecu (Voința 
București). Magdalena Pali, 
Gheorghița Bolovan. Verginia 
Popa (Universitatea Cluj-Na
poca). Mariana Bădinici (Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București), 
Annemarie Kirr (C.S.Ș. Medi
aș). Măndica Ciubăncan, Măli
na Froitcr (Olimpia București), 
Marcela Bodea, Csilla IIoszu 
(Universitatea Timișoara). Cor
nelia Hagiu (Progresul Bucu
rești) si Rodica Fană (C.S.U. 
Ploiești).

Un alt turneu internațional 
este rezervat echipei de cădeți 
(juniori II) a tării. Aceștia vor 
lua parte la „Cupa Prietenia",

prestigios turneu, lotul 
se pregătește sub îndru- 

antrenorilor Nicolae 
si Gabriel Năstase. ur-

competiție 
Budapesta. 
Echipa va 
următorul 
(C.S.Ș.
Chiriac (C.S.Ș. Constanta). Ma
rius Dolhan, Vasile Moga 
(C.S.Ș. 1 Oradea). Nelu Lefter, 
Cătălin Pintea. Gherasim Tza- 
kis (Dinamo București). Aure
lian Mihai. Alexandru Pana- 
itescu, Viorel Constantin (Clu
bul școlar de baschet Bucu
rești). Marius Mitei (Carpați 
București). Vasile Pascu (C.S.Ș. 
Lie. „Bolyai" Tg. Mureș). Că
lin Șarlă (Steaua) si Valentin 
Stănescu (C.S.Ș. Tîrgf'*fc‘ le); 
antrenori: Ion Valerian ș. Șo- 
rațiu Giurgiu.

care va avea Ioc. Ia 
între 6 si 12 august. 
fi selecționată 
lot: Florin

Cluj-Napoca),
din 

II nai 
Mihai

• UN INTERESANT CONCURS de mara
ton a avut loc zilele trecute la Nanisivik, 
o mică localitate canadiană aflată la 720 km 
de cercul polar și la 3 200 km distanță de 
Montreal. Este vorba de a patra ediție a 
„maratonului soarelui de la miezul nopții" 
care în afara cursei clasice de 42,195 km a 
mal programat trei pe distanțe diferite : 84 km, — .... .....
bucurat 
REȚUL 
limpic 
1960 de 
de călărie din S.U.A. să conducă un curs 
la centrul federal de antrenament. Experi
ența îndelungată a acestui vechi sportiv 
este, iată, pusă in valoare • UN CELEBRU 
ACTOR sovietic, Igor Ilinski, care, în ciuda 
vîrstei înaintate (80 de ani) se bucură — 
spectacol de spectacol — de mult succes, îșl 
datorește vigoarea fizică, cu totul remarca
bilă, practicării cu regularitate a exercițlilor 
fizice și sportului. înotul și patinajul stat 
cele două sporturi care-1 ajută să se men
țină... ttaăr ! ® DIDIER SIX a ratat unul 
din penalty-uri din barajul de lovituri de 
la 11 m din semifinala R.F. Germania — 
Franța. Portarul vest-german Schumacher 
s-a dus precis ta dreapta sa, rețintad min
gea. Explicația : Hansl Muller, jucător la 
VfB Stuttgart și coleg de echipă cu Six. îl 
avertizase pe Schumacher : „Six trage tot
deauna penalty-urilc în dreapta portaru
lui !“... Si 1a fel a făcut acum... • OLYM- 
PIASTADION din Helsinki, gazda de anul

30 km șl 10 km. întrecerile s-au 
de foarte mult succes !... • CALA- 
ITALIAN Piero d’Inzeo, medaliat o- 
la J.O. din 1956 de la Melbourne si 
la Roma, a fost invitat de federația

viitor, a primei ediții a campionatelor mon
diale de atletism, a primit de-a lungul ani
lor sumedenie de atleți celebri. De aoeea 
este plăcut să constatăm că printre record
manii acestei renumite arene se găsește și 
o atletă româncă, clujeanca Ileana Silal, 
care, în 1979, a stabilit recordul stadionului 
pe 800 m cu 1:58,0 • 419 CONCURENȚI din 
37 țări și-au disputat la Mnnte Carie, timp

de o săptămînă, titlu! de campion mondial 
la... „backgammon". După o dispută de mai 
bine de 5 ore, elvețianul Jacques Michel 
(31 de ani) l-a învins cu 25—23 pe america
nul Mike Cordett (34 de ani), lntrînd în 
posesia medaliei de aur și a premiului de 
30 000 dolari. Am uitat însă să spunem că 
acest „backgammon" nu este altceva decît 
popularul nostru joc de... cable ! • LA 
SHANGAI s-a desfășurat în premieră cam
pionatul R.P. Chineze la 5 km marș pentru 
femei. Titlul a fost cucerit de Xu Yongjiu, 
cronometrată în 26:24,9. • UN PALMARES

de-a dreptul incredibil deține echipa vest- 
germană de fotbal juniori S.G. Erslngen, 
care în 18 partide a totalizat... 36 de puncte 
șl a înscris 110 goluri fără să fi primit 
vreunul ! • JACQUES GODDET, directorul 
Turului Franței, a anunțat că va supune 
aprobării Uniunii Cicliste Internaționale pro
iectul organizării unei mari competiții de 
fond, începînd din 1985. Este vorba de o 
întrecere pe echipe naționale (fără distinc
ție între cicliștii amatori șl cei profesio
niști), care să aibă loc la flecare 4 ani, cu 
etape în diferite continente șl sosirea la 
Paris... • UN FRUMOS SUCCES au repur
tat formațiile portugheze F. C. Porto șl 
Sporting Lisabona calificîndu-se în finala 
C.C.E. la rink-hochei (fratele pe... parchet 
al hocheiului pe gheață). • UN AMERICAN 
DE 62 DE ANI, John Calvaresse, deține un 
record interesant. Din 1973 (de cînd s-a în
drăgostit de alergarea pe distanțe lungi) șl 
pînă astăzi a luat startul în 160 de curse 
de maraton (cite 10 pe an) și n-a abandonat 
niciodată ! • APROPO DE ABANDON, în 
recentul Tur al Franței, în etapa a Vl-a 
(circuit în jurul orașului Lille), rutierul 
francez Marcel Tlnazzi, avlnd mîna dreaptă 
în ghips, în urma unei fracturi, a fost sfă
tuit de medicul Turului să abandoneze în
trecerea. „Nu î Turul este mult mal Impor
tant !“ — a spus echipierul lui Sean Kelly 
în echipa „Sem-France Loire-Campagnolo". 
Șl n-a abandonat !

Romeo VILARA

I
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TELEX
ATLETISM • Sebastian Coe șl 

Steve Ovett vor participa în pro
bele de 800 și 1 500 m la Jocurile 
Commonwealthulul program-' in
tre 30 septembrie și C ..,-j.T.bre 
în orașul ai"’Lailăh Brisbane. In 
echipa „.igleză au mai fost selec
ționați, printre alții, David Moor
croft, recordman mondial la 5 000 
m și Daley Thompson recordman 
al lumii la decatlon • Rezultate 
din concursul d< la Helsinki : 
masculin : 100 m : Krulee (S.U.A.) 
10,36, triplusalt : Zou Zhenxiang 
(R. P. Chineză) 16,65 m, înăl
țime : Williams (S.U.A.) 2,21 m, 
suliță : Sinersaart (Finlanda!)
88,96 m, 5 000 m : Vainio (Finlan
da) 13:32,73 ; feminin : 200 m :
Laihorine (Finlanda) 23,33.

FOTBAL S Miguel Munoz, fost 
jucător al lui Real Madrid, este 
noul selecționer al echipei Spa
niei. El îl înlocuiește pe Jose- 
Luis Santamaria, vehement criti
cat după prestația mediocră a 
spaniolilor la campionatul mon
dial. • La C.M. studențesc care sa 
desfășoară în Mexic, pentru sfertu
rile de finală s-au calificat: R.F.G., 
Belgia, Franța, Olanda, Mexic șl 
Uruguay. Următoarele două vor 
fi decise între Canada. Republica 
Malgașă și Coreea de Sud.

TENIS • In turneul feminin de 
la Rancho Bernardo (California) : 
Alien (S.U.A.) — Sukova (Ceho
slovacia) 7—5, 7—6. Vanler (Fran
ța) — V. Nelson (S.U.A.) 6—7,
7—6, 7—5, Austin (S.U.A.) — Herr 
(S.U.A.) 6—0, 6—0, Jordan (S.U.A.) 
— Monteiro (Brazilia) 6—1. 6—7, 
6—d.

VOLEI • In turneul femi
nin de la Szombathely (Ungaria), 
U.R.S.S. a învins Bulgaria cu 
3—0 (12. 10, 3). iar Cehoslovacia 
a Întrecut Ungaria cu 3—1 (11, 8, 
—8, 11). • In meci amical femi
nin, la Varșovia : R.P.D. Coreea
nă — Polonia 3—1 (—14. 5. 13. 10).
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