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Astăzi și mîine, pe stadionul „23 August" din București

A 56-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE Of SENIORI, 
UN ADEVĂRAT „HSTIVAL AL ATLETISMULUI ROMÂNESC"

© ILidiil nr. 1: Văii ionescu-Anișoiira Cușmir • Prima oară peste lî m Ia triplusalt?
« Derby atletic la semiiondul feminin • Recordul de 8,04 m in pericol!

A 17-a ediție a campionatelor mondiale de caiac-cam

AZI, LA ADA CIGANLIJA, SEMIFINALELE 
ȘI FINALELE PROBELOR DE 1000 m

Toate echipajele noastre la 1 000 ți 500 m s-au calificat in semifl. 
nale, care se anunță foarte dificile

Astăzi și mîine, cel mai 
mare stadion al țării găzduieș
te cea mai importantă competi
ție internă a atletismului — 
campionatele naționale de se-

____________________ _ FAȚĂ In față... _________________
Orice g-ar spune, proba feminină de 

săritură în lungime rămine marea atrac
ție a actualei ediții a campionatelor na
ționale, aducind în întrecere pe VALI 
IONESCU și ANIȘOARA CUȘMIR, cele 
mai bune performere mondiale ale sezo
nului, singurele săritoare dincolo de 7 
metri în 1982. Alături de cele două mari 
vedete vor concura și alte săritoare cu 
performanțe notabile — Gina Ghioroaie, 
Doina Anton, Gabriela Coteț etc., a că
ror participare ridică nivelul general 
al probei. Duelul Ionescu — Cușmir, a- 
vînd ca miză nu numai titlul național, 
ci și — de ce nu ? — recordul mondial, 
rămine însă cea mai frumoasă dispută 
a atletismului nostru din ultimii ani. Vă 
prezentăm portretele celor două cam
pioane, oricare din ele puțind fi, dumi
nică seara, noua recordmană mondială 
a probei.

VALI IONESCU. S-o născut Io 31 august 1960 la 
Turnu Măgurele, are înălțimea de 1,72 m șl cîntârește 
58 kg. A început atletismul la C.S.Ș. București cu 
prof. Rodica Gîrleanu. Face parte din clubul Rapid, 
antrenor fiindu-i Mihai Zaharia. Recordmana a țârii 
cu 7,05 m. Medalie de bronz la C.E, de sala 1982 
(Milano), medalie de bronz ’a Universiadă (1981. 
București). Evoluția rezultatelor : 1978 — 5,42 m (s) ; 
1979 - 6,07 m ; 1980 - 6,54 m ; 1981 - 6,72 m ; 1982 
- 7,05 m. Cele mai bune 5 sărituri regulamentare ale 
carierei : 7.05 m (Debrecen 1982) — 6,97 m (Debrecen 
1982) - 6,92 m (Poiana Brașov 1982) - 6,83 m (Poiana 
Brașov 1982) — 6,82 (Debrecen 1982). Tehniciană de- 
săvîrșită, cu o săritură demnă de kinogramă, amin
tește prin zborul înalt șl o e'eganțâ deosebită stilul 
fostei campioane olimpice șl recordmane a lumii Vio
rica Viscopoleanu. Este campioană națională în aer 
liber în 1980 și 1981.

ANIȘOARA CUȘMIR. S-a născut la 29 iunie 1962 la 
Brăila, are înălțimea de 1,73 m și cîntărește 65 kg. 
A început atletismul la C.S.Ș. Brăila cu prof, loan 
Leu. Face parte din clubul C.S.M. Craiova, antrenor 
Ion Moroiu. Prima săritoare româncă. dincolo de 7 
metri (1982). Medalie de argint Io Universiadă (1981, 
București). A deținut recordul național de senioare în
1981 (6,91 m) și 1982 (7,00 m). Evoluția rezultatelor : 
1978 - 5,98 m ; 1979 - 5,99 m ; 1980 - 6,53 m (re
cord de junioare încă nedepășit) ; 1981 — 6,91 m ;
1982 — 7,00 m. Cele mai bune 5 sărituri ale carierei: 
7,00 m (București, 1982) - 6,91 m (București, 1981) - 
6,88 m (București, 1981) - 6,86 m (București, 1982) — 
6,85 m (București, 1982). Anul trecut, după ce a do- 
borît, înainte de a împlini 20 de ani, recordul Viorî- 
căi Viscopoleanu, a fost socotită, de presa interna
țională, marea revelație a probei; a fost, cu 6,91 m, 
prima performeră europeană a sezonului. Tip de vi
teză, potențial fizic deosebit.

ntori. Este un eveniment sărbă
toresc al atletismului nostru, 
această a 66-a ediție a campio
natelor țârii avînd loc în mo
mentul în care federația de 
> J'Jalitate se pregătește să a- 
u’verseze jubileul a 7 decenii 
de existență-

Dacă momentul este festiv, 
adevărata frumusețe, adevărata 
sărbătoare a atletismului o re
prezintă lupta pentru perfor
manță. Programate după o pri
mă jumătate a sezonului în 
care am consemnat o serie de 
rezultate valoroase și înaintea 
unor importante examene in
ternaționale (Jocurile Balcani
ce. la București, la 13—15 au
gust și campionatele europene, 
la Atena, la 8—12 septembrie), 
campionatele naționale promit, 
mai mult decît oricînd, un 
spectacol de calitate. Vom ve
dea, cu foarte puține excepții
— amintim două, importante: 
Natalia Betini și Ilie Floroiu
— tot ce are mai bun atle
tismul românesc Ia această 
oră-

Mai multe probe oferă, prin 
participarea anunțată, garanția 
atingerii standardului interna-

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI 
IN TURNEU IN FRANȚA

in această dimineață lotul 
reprezentativ masculin de vo
lei al României pleacă în Fran
ța, unde are în program trei 
întîlniri amicale cu echipa na
țională a acestei țări.

Lotul român — însoțit de an
trenorii N. Sotir și V. Dumi
trescu. de medicul P. Bendiu 
și de arbitrul V. Dumi
tru — este compus din jucă
torii : Dan Gîrleanu, Petre Io
nescu, Nicu Stoian, loan Hînda, 
Marius Căta-Chițiga, Marian 
Mițu, Florin Mina, Sorin Ma- 
cavei, Viorel Manole, Emilian 

Vrîncut. Valeriu Spînu si Va
sile Ștreang. 

țional. în afara duelului, de
venit „clasic", dintre Vali Io- 
nescu și Anișoara Cușmir, vă 
invităm să urmăriți cu atenție 
specială următoarele probe:

Cele trei alergări ale semi- 
fondului feminin (800 m, 1500 
m și 3 0.00 m). cu Fița Lovin 
(care reintră după o lungă ab
sență), Doina Melinte și Mari- 
cica Puică. Lovin și Melinte 
vor alerga probabil 800 și 
1 500 m, Puică 1 500 și 3 000 m.

REPETIȚII ÎNAINTEA STARTULUI OFICIAL LA FOTBAL
Azi, pe stadionul din Bd. Ghencea

STEAUA SI F.C. OLT ÎS! DISPUTĂ
FINALA TURNEULUI

Universitatea Craiova — F. C. Vorwârts, in meci de 
deschidere pentru locurile 3—4

După ce echipele partici
pante la „Cupa Steaua" au a- 
vut, ieri, zi liberă, un fel de a 
spune, deoarece antrenorii au 
efectuat cu elevii lor progra
me speciale de refacere, recu
perare și chiar antrenamente 
(mai intense cu rezervele), 
competiția își consumă. azi, 
ultimul ei act : jocurile pentru 
locurile 3—4. respectiv pentru 
1—2, programate, cum am mai 
anunțat. tot pe stadionul 
„Steaua", cu începere de la 
ora 16. Cuplajul de azi are 
destule puncte de atracție.

De exemplu, „deschiderea" 
(Universitatea Craiova — 
F.C. Vorwârts) poate fi consi
derată o veritabilă avanpre
mieră la apropiatele meciuri 
din cadrul „Cupei U.E.F.A.", 
intrucît ambele formații se vor 
prezenta. în curînd. la startul 
acestei competiții prestigioase 
— craiovenii așteaptă meciurile 
cu Fiorentina lui Antognoni, 
oaspeții pe acelea cu echipa 
vest-germană Werder Bremen. 
Caracteristicile de joc ale e- 

I

Distanța de mijloc se anunță, 
deci, un „regal atletic".

Săritura în lungime a băie
ților, cu 3 specialiști dincolo 
de 7,90 m ta. acest an : Gheor- 

ghe Cojocaru (recordman) 8,04 
m, Tudorel Vasile 7,97 m. Dan 
Simion 7,93 m. Recordul este 
în pericol !

Vladimir MORARU

(Continuare în pag a T a> 

chipei F. C. Vorwârts (marcaj 
sever, contraatacuri rapide) se 
apropie destul de mult de... 
„armele" Florentinei, ceea ce 
oferă craiovenilor un bun pri
lej de a face o primă repetiție, 
cu corectările ce se impun,

Stelion TRANDAFIRESCU
(Continuare în pag a 7-a)

SPORTUL STUDENȚESC Șl AUTOBUZUL VOR JUCA 
ÎN FINALA „CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Studentii bucur ețteni: 2-1 (1-1) cu Progresul-Vulcan

Ieri după-amiază s-a disputat pe Stadionul Republicii o nouă 
rundă din ediția a 16-a a ..Cupei Municipiului București". în urma 
jocurilor de ieri, Sportul studențesc și Autobuzul își vor disputa 
duminică, de Ia ora 19, pe același stadion, finala, iar în deschi
dere, de la ora 17, vor juca, pentru locurile 3—4, Rapid și Pro
gresul Vulcan.

înaintea meciului vedetă al 
cuplajului a avut loc o scurtă 
festivitate prilejuită de retra
gerea din activitate a jucătoru

BELGRAD, 30 (prin telefon). 
Zi frumoasă, cu soare, vineri la 
Ada Ciganlija, în cea de-a doua 
zi a Campionatelor mondiale de 
caiac-canoe. înainte de a vă o- 
feri însă amănunte de la seriile 
eliminatorii ale curselor de vi
teză, pe distanța de 500 m, tre
buie să vă spunem că echipa
jul nostru de caiac patru 1 000 
m. Gheorghe NIțu, Angelin Ve- 
Iea. Ion Geantă șl Alexandru 
Giura. concurând în recalificări, 
a reușit să obțină dreptul de a 
evolua sâmbătă dimineața In 
semifinale.

Seriile de 500 m au fost aprig 
disputate, oferind curse de ma
re spectacol. Prezența la start 
a tuturor fruntașilor lumii a 
făcut ca fiecare serie să fie 
foarte echilibrată. Dealtfel, u- 
nele dintre aceste serii au fost 
considerate de specialiști adevă
rate... finale. Așa a fost de pildă 
la CAIAC SIMPLU 500 m In 
seria lui Ion Bîrlădeanu, în 
care sportivul nostru a evoluat 
alături de renumiții Vladimir 
Parfenovici (U.R.S.S.), Peter 
Hempel (R.D.G.) și de britani
cul Grayson Bourne. A cîștigat 
Parfenovici. campionul mondial 
și olimpic al distanței. In 1:44,19, 
urmat de Bourne 1:44,80. Hem
pel 1:45,67 și Bîrlădeanu 1:48,07. 
Sportivul nostru a fost nevedt 
să concureze după-amiază in 
recalificări, unde a cîștigait cu 
ușurință, calificîndu-se în semi
finale.

La CANOE SIMPLU, debu

La campionatele europene de tenis (juniori)

DANIELA MOISE-MEDALIE DE BRONZ
în cadrul campionatelor eu

ropene de tenis, rezervate ju
niorilor, de la Budapesta, în 
semifinalele probei de simplu 
fete (sub 18 ani) s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Manuela Maleeva (Bulgaria) — 
Daniela Moise (România) 6—1,
6— 1 și Olsson (Suedia) — Kap
pler (RFG) 6—3, 6—2. în urma 
acestor rezultate, finala și-o 
vor disputa Maleeva și Olsson, 
iar Daniela Moise (membră a 
clubului Steaua, antrenoare E- 
lconora Dumitrescu) și Kappler 
au obținut medaliile de bronz 
ale competiției.

Alte rezultate ale sportivilor 
noștri : în sferturi de finală la 
dublu băieți (sub 18 ani) Lund
quist, Sundstroem (Suedia) — 
Emil Hnat, Ion Chiru (Româ
nia) 6—2, 6—2 ; în aceeași fază 
Ia dublu fete (sub 16 ani) 
Souckova, Votavova (Cehoslo
vacia) — Alice Dănilă, Cristi
na Trocan (România) 6—0. 4—6,
7— 5- 

Portarul echipei Autobuzul, Alexe, intr-una din intervențiile 
sale inspirate și curajoase (Fază din meciul Autobuzul — Rapid) 

Foto : I. MIHAICA

lui Nicolae Tănâsescu, in vîrstă 
de 32 de ani. fost component 
al celor două formații care ur
mau să-și dispute un loc în fi

tantul Costică Olaru a ocupai 
locul trei in seria sa in 2:00. IX 
după canadianul Larry Caii 
1:57,42 și bulgarul Liubomir 
Lubenov 1:58,78, calificîndu-Sfi 
pentru semifinale. Celelaltț 
serii au fost câștigate de Jân 
Pinczura (Polonia) 2:00,84 i 
Olaf Heukrodt (RDG) 1:53,94 

La CAIAC DUBLU. unde 
sîntem reprezentată, ca și li 
1 000 m, de echipajul Nicușot 
Eșeanu—Ionel Lețcaie, sportiv^ 
noștri au ocupat locul trei că 
1:38,19, după ambarcațiunile 
R.D. Germane (Hempel — Fe
lix) 1:34,75 și Spaniei (Allcgre
— del Riego) 1:35,24. obținînd 
calificarea pentru semifinalele 
de duminică dimineața. Celelal
te serii au fost cîștigate de e- 
chipajcle Poloniei (Welna — 
Merk) 1:37,17 și URSS (Parfe
novici — Superata) 1:32,87.

O cursă bună au făcut la 
CANOE DUBLU debutanții la 
C.M. Dumitru Bețiu — Feodor 
Gurel, sosiți foarte aproape de 
câștigătorii seriei, Lazslo Foltan
— Istvan Vaskuti (Ungaria), 
campionii olimpici și mondiali 
ai probei, 1:46,57 — 1:46,7X 
dar mult înaintea iugoslavilor 
Ljubck — Nisovici (1:49,46), 
care impresionaseră în ajun la 
1000 m. Cealaltă serie de C 2 
a revenit sovieticilor Iurl Lap- 
tikov — Serghei Petrenko în 
1:42,91.

Vasile TOFAN
(Continuare In pag a S-a)

S-au calificat în semifinale, 
la băieți (18 ani) : Benhabiles 
(Franța), Ercoli (Italia), Sund
stroem (Suedia) și Ronneberg 
(Norvegia).

nală. Progresul Vulcan și Spor
tul studențesc. Chiar în debutul 
partidei, divizionara „B“ avea 
să deschidă scorul. în min. 2, 
cînd Stoichiță a fost faultat în 
suprafața de pedeapsă și Ma
rian Ionescu a transformat im-

Gheorghe NERTEA
(Continuare in pag a 7-a)



Cărți noi

POPASURI PE BANCA
DEMARAJ ÎN ZBORUL CU PLANOARE ULTRAUȘOARE DE LA MARGINEA GAZONULUI

Săptămîna aceasta s-a des
fășurat la Sf. Gheorghe, sub 
auspiciile Federației aeronau
tice rorruîne, cursul pentru vi
itorii instructori care vor ac
tiva în zborul cu planoare ul- 
traușoare (deltaplan).

Asimilată în acest an aceas
tă specialitate aeronautică, 
practicata pînă acum fără ca
drul organizatoric necesar, a 
necesitat elaborarea de către 
Comisia centrală pentru pla
noare ultraușoare a Federației 
aeronautice române condusă 
de prof. univ. Anton Policek, 
a unor reglementări riguroase, 
în conformitate cu legislația

aeriană în vigoare în țara 
noastră.

Cursul, la care au participat 
44 de elevi din 16 județe, fo
losind 19 aparate de zbor, s-a 
desfășurat sub directa îndru
mare a autorității aeronautice 
de stat, reprezentată prin ing. 
Ștefan Ardelea, de la Regis
trul Aerian, Dragoș Stinghe, 
din partea Departamentului A- 
viației Civile, și col. medic 
Virgil Gheorghiu, de la Cen
tru] medical aeronautic, iar un 
număr de veterani ai acestui 
sport și-au împărtășit experien
ța acumulată de-a lungul pio
nieratului-

Concomitent cu atestarea vi
itorilor specialiști, aceștia au 
urmat un instructaj amplu 
privind activitatea de zbor, 
construcția și omologarea pla- 
noarelor ultraușoare, alegerea 
și omologarea terenurilor Indi
cate pentru acest sport.

Astăzi și mîine. avînd un 
pronunțat aspect de aplicație 
practică, se va desfășura, tot 
la Sf. Gheorghe, „Cupa șoi
mul", cu acest prilej cele ex
puse în timpul prelegerilor ur- 
mînd a fi exemplificate pe viu, 
la fața locului. (D. C.)

ION BUCURESCU, 3000 
DE SALTURI CU PARAȘUTA

Luna care se încheie as
tăzi a consemnat efectuarea 
saltului nr. 3 000 de către 
un alt parașutist român. 
După Ion Roșu, Gheorghe 
Iancu și Ilie Negau, a ve
nit rîndul maestrului spor
tului Ion Bucurescu să rea
lizeze această cifră greu de 
atins.

Tenace, om de luptă, ani 
de-a rîndul membru al lo
tului national, astăzi in
structor in cadrul aero
clubului ploieștean „Gheor
ghe Bănciulescu", el ți-a 
început cariera de parașu
tist în 1963. Cei 19 ani de 
activitate neîntreruptă i-.au 
adus un bogat palmares, 
atit pe plan național cit și 
international. Deținător in 
1973 al titlului de campion 
național absolut, Ion Bucu
rescu a .fost prezent in mul
te alte ediții pe podium ca 
secund in clasamentul ge
neral sau ciștigător al une
ia dintre cele două probe 
(punct fix și acrobație).

Component de bază al 
grupului de 9 sportivi care 
a realizat în 1972 o suită 
de 13 recorduri naționale in 
proba de precizie, speciali

tate pentru care a avut o 
deosebită predilecție, el ți-a 
adus un substanțial aport 
la recordul mondial absolut 
(0,00 m) deținut din acel 
an de sportivii noștri la 
saltul in grup de la 1 500 m 
cu deschidere intirziată ți 
aterizare la punct fix.

Pasionat al zborului, căci 
a avut in paralel și un sta
giu de planorist unde a do
vedit reale calități, după 
retragerea din . activitatea 
competițională ion Bucu
rescu a rămas credincios 
primei pasiuni, parașutis
mul, continuind ca instruc
tor în cadrul aeroclubului 
care l-a format și nu va fi 
o surpriză dacă peste cițiva 
ani elevii săi vor urca pe 
podiumul învingătorilor, pu
terea de muncă, priceperea 
și seriozitatea sa conferind 
o garanție.

Odată cu felicitările pen
tru lansarea nr. 3 000, îi 
urăm sd o realizeze și pe 
cea cu nr. 4 000 (cifră încă 
neatinsă la noi). Cunoscîn- 
du-i tenacitatea, nu ne în
doim că o va realiza I

Dinu COSTESCU

Colegul nostru Mihai Ion es
eu este din nou prezent în 
librării. Credincios „primei 
sale iubiri*4, el se întoarce a- 
cum în lumea antrenorilor. 
Spre deplina cunoaștere a 
„vieții unor oameni greu în
cercați, cărunți înainte de vre
me, pe care îi trădează, de 
fiecare dată, neastîmpărul și 
încordarea, niciunde mai 
mari, mai chinuitoare ca a- 
colo. pe banca suferinței, de 
la marginea gazonului...44, 
cum ne mărturisește însuși 
autorul, cititorul se întâlneș
te, pe rînd, cu zece dintre 
cei mai valoroși antrenori ai 
fotbalului nostru. Sînt repre
zentate toate generațiile, toa
te temperamentele, nu lipseș
te aproape nici unul dintre 
tehnicienii remarcabili ai ul
timelor decenii : Coloman
Braun-Bogdan, Cornel Dră- 
gușin, Nicolae Dumitrescu, 
Florin Halagian, Traian Iones
cu. Viorel Mateia'nu, Angelo 
Niculescu, ilie Oană, Gheor
ghe Popescu, Valentin Stă- 
neșcu.

Utilizînd moderna „armă44 a 
interviului, Minai Ion eseu știe 
să-i prezinte pe fiecare, cu 
bucuriile mari, dar și cu a- 
mărăciunile adînci trăite în 
viața de antrenor. - Stilul e 
direct și viu Ca și faptele 
povestite de vechii sau mal 
ti îerii convorbitori. Cartea se 
citește ușor și cu plăcere și, 
la sfîrșit. ai imaginea celor 
zece personaje compusă din 
întîmplările semnificative des
prinse cu meșteșug de Mihai 
Ionescu din îndelungile con
vorbiri cu invitații săi, dar și 
din atîtea și atîtea comple
tări ale autorului, în care se 
întîlnesc și antrenorul și ga
zetarul sportiv

împletind descrierile unor 
meciuri dramatice cu analiza 
stărilor sufletești atit de di
verse ale antrenorului, învin

gător sau învins, autorul reu
șește nu numai să trezească 
interes și înțelegere pentru 
greaua meserie de antrenor, 
dar să și realizeze o verita
bilă trecere în revistă a ma
rilor momente ale fotbalului 
românesc din ultimele decenii, 
efectuată prin intermediul ce
lor mai autorizate și mai di
recte opinii.

O carte pe care iubitorul de 
fotbal, de sport — dar nu 
numai el — nu trebuie s-o 
scape. Iar după parcurgerea 
ultimei file, fiecare va aștepta 
(ca și noi) cît mai curînda 
împlinire a promisiunii con
fratelui nostru : prezentarea 
următoarei serii de mărturi
siri cu Constantin, Nunweiller 
III, Oblemenco, Bazil Marian, 
Nicușor. Jene și alții în ro
lurile titulare...

Eftimie IONESCU
•) MIHAJ IONESCU : „An

trenori la ora confesiunilor" 
(Editura Sport-turism, 1982).

BALCANIADA DE BASCHET (junioare)
SOFIA, 30 (Agerpres) — 

în cadrul Campionatului bal
canic de baschet (junioare), 
care are loc la Kazanlîk au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : Iugoslavia — 
România 76—70 ; Bulgaria I — 
Bulgaria II 77—60.
• Balcaniada de baschet re

zervată cadeților s-a încheiat în 
orașul iugoslav Valjevo cu vic
toria selecționatei Iugoslaviei, 
care în ultimul meci a între
cut cu 73—49 echipa Greciei 
clasată pe locul trei. Forma
ția Turciei a ocupat Iodul doi 
în urma victoriei obținută cu 
66—58 în fața echipei României.

„CUPA MUREȘUL"
Asociația sportivă Voința din 

Reghin s-a făcut cunoscută în
deosebi prin activitatea navomo- 
deliștilor, un grup de sportivi 
entuziaști, unii veterani ai aces
tui sport, care grupează în jurul 
lor tot mai muitf copii și tineri 
îndrăgostiți de tehnică. Sportivii 
de la Voința și-au înscris pînă 
acum numele în fruntea clasa
mentelor celor mai de seamă 
competiții navomodelistice.

Avem din nou prilejul să vor
bim despre ei datorită unei fru
moase inițiative : organizarea pri
mei ediții a „Cupei Mureșul44 la 
navom odele. clasa F.S.R., deschi
să amatorilor din întreaga țară. 
Concursul s-a desfășurat la Com
plexul de agrement „Mureșul44 
din Tg. Mureș și s-a bucurat de 
un frumos succes

INVITAȚIE 
LA CICLOTURISM

C-omisia municipală de 
cicloturism organizează du
minică 1 august la pădu
rea și lacul Cernica o 
excursie cicloturistică. Sînt 
invitați posesorii de bici
clete, începînd cu copil de 
10 ani pînă la persoanele 
cele mai vîrstnice.

Adunarea se va face la 
ora 8, în fața stadionului 
Dinamo, din șoseaua Ște
fan cel Mare. Plecarea va 
avea loc la ora 8,30.

iDilMSIRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORNEAZA
PENTRU FIECARE — JOCUL 

PREFERAT... • De la agențiile 
Loto-Pronosport se mai pot pro
cura numai astăzi bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 1 august 
1082. Participanțil care doresc să 
asiste la desfășurarea tragerii 
sînt invitați la ora 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42. (Numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii) De asemenea, 
numai astăzi mai pot fi depuse 
buletinele pentru atractivul con
curs Pronosport de mîine, care 
cuprinde meciuri din ultima eta
pă a „Cupei de vară44 Marile 
succese realizate de numeroși

„ȘCOALA" MICILOR NAVOMODEUȘT1 
DIN B/RLAD

La Bîrlad, pe lîngă Casa pio
nierilor și șoimilor patriei, Iși 
desfășoară activitatea o secție 
de navomodelism condusă de 
prof. Gh. Radu. Și, în pofida 
faptului că este cea mai tină- 
ră dintre secții, reprezentanții 
ei au reușit să se afirme în 
activitatea competițională, să 
obțină poziții de frunte pe ju
deț. As; în materie se arată a 
fi pionierul Gabriel Țirilă, din 
clasa a V-a a Școlii generale 
nr. 6, care s-a clast pe locul 
I, clasa submarine civile. îl... 
tatonează Laurențiu Radu, din 
clasa a VIII-a a Școlii gene
rale nr. 1 — tocul II la nave 
propulsate civile și Cătălin 
Radu, din clasa a Vil-a a Școlii 
generale nr. 9 — locul III la 
vellere mici

„Navomodelismul ciștigă un 
tot mai larg... teren în rîndul 
copiilor și școlarilor bîrlădeni, 
remarca cu satisfacție prof. 
Radu. Dovadă au fost create 
nu mai puțin de 15 grupe-ate- 
liere. E drept și condițiile pe 
care le avem sînt propice unei 
activități multiple. Casa pio
nierilor și șoimilor patriei,

partlcipanțl în celelalte con
cursuri organizau pe baza aces
tei competiții sînt e garanție câ 
cel mal inspirați iubitori de pro
nosticuri sportive pot obține fru
moase satisfacții • Un prilej de 
mari cîștigurl il oferă, desigur, 
șl Lozul ta pilc. Se reamintește 
că la seriile aflate în vinzare, in
tre care șl Lozul vacanței, se pot 
obține autoturisme „Dacia 1300“ 
șl „Trabant 601“ sume de bani 
de 50.000, 20.000, 10.000, 5.000,
2.000 lei etc. ÎNCERCAȚI SA VA 
NUMARATI ȘI DV. PRINTRE 
MARII CIȘTIGATORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 30 IU
LIE 1982. EXTRAGEREA I: 
16 84 88 56 77 76 22 49 21 ; 
EXTRAGEREA a Il-a: 33 23 
20 18 59 36 6 78 30. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 1.308.988 
LEI, din care 500.000 lei, re
port la categoria L 

prin prof. Maria Dobrovoschie, 
în calitate de directoare, ne o- 
feră tot sprijinul- Și, la fel. 
Consiliul județean Vaslui al 
Organizației pionierilor. Promi
tem, de aceea, să răspundem 
cum se cuvine acestei griji 
cu care sîntem înconjurați..."

Aceasta vrea să însemne re
zultate și peste... hotarele mu
nicipiului Bîrlad sau județului 
Vaslui. Tentativa o va face 
Gabriel Țirilă, care va lua par
te la un concurs internațional 
de navomodelism.

Este demn de reținut și fap
tul că între proiectele acestei 
adevărate „școli" de navomo
delism se înscriu cîteva creații 
proprii : un submarin de „900“, 
o navă propulsată de tip ci
vile, precum și o altă navă cu 
dubjă propulsie — cu vele și 
propulsie mecanică. Acestea 
deocamdată, (t. st.).

MÎINE, ZECE ALERGĂRI ATRACTIVE

H I P I S M .
In cadrul alergărilor de trap ce 

se vor desfășura mîine diminea
ță pe hipodromul din Ploiești 
sînt programate zece întreceri 
atractive, la startul cărora se vor 
prezenta 93 de concurențl. Pre
cizăm însă că „Premiul Niagara" 
se va disputa ta două hit-uri, 
astfel că pe cel zece cal din a- 
ceastă cursă il vom vedea la lu
cru de două ori. ceea ce spo
rește Interesul pentru această 
probă. Vom mal urmări și peste 
20 de mînjl, de la care așteptăm 
noi ameliorări de recorduri

Pentru această reuniune, favo- 
rlții noștri (în ordinea alergări
lor) sînt următorii cal : 1. Orsina, 
2. Galița, 3. Sadău 4. Catren, 5. 
Cochet. 6. Bucuria 7. Catren, 8. 
Trucaj. 9. Stația 10 Julleta.

Revenind la reuniunea de joi, 
vom semnala dublul succes al 
formațiilor G. Solcan și Nicolae 
I.R., precum și neașteptata vic
torie obținută de Răsura, perfor
manță greu de anticipat față de 
modestul record Înregistrat in 
anterioara-1 apariție publică. 
După Satlm, lată un alt cal (din 
formația Gh. Popescu) „scos din 

AUREL ADAM, POIANA BRA
ȘOV. Este greu de spus care a 
fost cea mai bună performanță 
a Iul Hie Năstase. Cred, totuși, 
că prin cîștigarea turneului de la 
Roland Garros. FARA A PIERDE 
VREUN SET, Ilie Năstase s-a În
trecut pe sine, chiar in acei ani 
de mare glorie sportivă.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. La 
controlul antl-doplng al reoent 
încheiatului campionat mondial 
de fotbal, nu a fost găsit nici 
un fotbalist dopat : 
După' proba medicală, 
Rezultatul — negativ 
Este, fără îndoială,
...Pozitiv !

NICULAE ROȘU, BUCUREȘTI. 
Dumitru Pepelea, despre care ați 
auzit că este membru în Comi
sia de competiții și disciplină a 
F.R.F. — și ați., auzit bine 1 — 
este fostul jucător al Petrolului 
de acum 25 de ani. Acum, însă, 
inima lui bate numai pentru... 
comisia din care face. parte, deci 
pentru spiritul de disciplină. ,

GHEORGHE ROBANIUC, GURA 
HUMORtTLUI. La ultima Univer- 

pălărle" ca de un veritabil sca
mator. Numai că nu sîntem la 
circ, ci pe hipodrom, șl atunci 
se impune intervenția severă a 
celor în drept pentru ca in vii
tor să fim scutiți de astfel de 
„numere".

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Veteran (Nicolae I.R.) 
1:49,7, 2. Odoreu. Simplu 2, ordi
nea 12. Cursa a H-a : 1. Per
soana (G. Solcan) 1:44,0, 2. Iez- 
na, 3. Simbol. Simplu 2, ordinea 
5, event 11, ordinea triplă 163. 
Cursa a IlI-a : 1. Semeț (V. Moi
se) 1:34,0, 2. /Dineu. Simplu 3,
ordinea 12. event 11, triplu cî"ti- 
gător 230. Cursa a IV-a : 1. Ri
guros (I. Oană; 1:29,9, 2. Nuvelis- 
ta, 3. Manșon. Simplu 3, ordinea 
32, event 15, ordinea triplă 457. 
Cursa a V-a : 1. Bela (Gh. Tă- 
nase) 1:32,4, 2. Hadeș. Simplu 3, 
ordinea 5; event 13 triplu cî~tl- 
gător 81. Cursa a Vl-a : 1. Re
tuș, (G. Solcan) 1:27,8, 2. Frec
vența, 3. Palicar. Simplu 2 or
dinea 70, event 10, ordinea triplă 
596 Cursa a Vil-a : 1 Veridic 
(C. Radu) 1:27,8 2. Istria, 3.
Ogășan. Simplu 3 ordinea 9, e- 
vent 12, ordinea triplă 69, triplu 
ciștigător 85. Cursa a VIII-a : 1. 
Răsura (G Nica) 1:31,8 2. Atala. 
Simplu 9, ordinea 86, event 19.

Constantin DUMITRIU 

«ladă, de la București, din 1981, 
au luat parte peste 5 000 de spor
tivi

VIOREL TAMBREA, MEDGIDIA 
Hențut este... nenț numai atunci 
dnd arbitrul consideră că a e- 
xlstat elementul Intențional. Alt
fel, el lasă jocul să curgă. Este 
reală însă și observația dv. că, 
la mijlocul terenului, orice con
tact între mină și minge, fie?' 
și neintenționat, se fluieră. Su.' 
fluieră, dar se încalcă in felul 
acesta regulamentul. Cum Insă 
un henț la mijlocul terenului nu 
e prea periculos, pentru echipa 
sancționată, el nu este... pericu
los nici pentru arbitru 1

A APĂRUT NR. 7/1982 
AL REVISTEI „EDUCAȚIE 

FIZICĂ Șl SPORT“
Din sumarul revistei 

spicuim :
• Un amplu program 

de acțiune pentru întregul 
popor ,
• Metoda de construi

re a unui model competi
tion al complex pentru e- 
chipe în jocurile sportive, 
de prof P Voicu si bio- 
fizician P. de Hiller in ;
• Modelul de joc și 

modelarea pregătirii în in
struirea baschetbaliștilor 
de performanță, de șef de 
lucrări D. Evuleț-Colibaba;
• Educarea calităților 

fizice combinate, de prof. 
L. Baroga
• Cercetări privind e- 

fectele unor concentrate 
proteice asupra capacității 
de efort la sportivii de 
înaltă performanță, de 
dr. I. Drăgan, dr Ad. Va- 
siliu și colab. ;

O Recomandări privind 
integrarea exercițiilor fizi
ce în regimul de viață ra
țional. de prof. I. Bratu.

Revista „EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT44 nr. 7/ 
1082 s-a pus în vânzare la 
centrele și punctele de di
fuzare a presei din Capi
tală si din țară. Reamin
tim celor interesați că 
ABONAMENTUL este ca
lea oca ma sigură pentru 
ca revista „Educație fizică 
și sport* să ajungă pe 
masa de lucru a profeso
rilor de educație fizică, 
a antrenorilor, a tuturor 
activiștilor mișcării spor
tive



La jumătatea ciclului olimpic 1980-1984

• fără o reevaluare a potențialului aciuai și măsuri concrete vizînd perspectiva,
Iotul reprezentativ nu va puica obține medalii nici Ia Los Angeles

Campionatele mondiale de scrimă și-au de
rulat recent, la Roma, cea de a XXIX-a 
secvență. Iulie 1982, mareînd intrarea în a 

doua jumătate a actualului ciclu olimpic, a în
semnat pentru toți protagoniștii acestei discipline 
cu mare pondere in programul Jocurilor Olim
pice - 4 probe individuale și tot atîtea pe echi
pe, deci atribuirea a 24 de medalii — un impor
tant termen de comparație valorică, de reflec
tare fidelă a stadiului de pregătire atins în pers
pectiva ediției J.O. ‘84, de la Los Angeles. Mo
ment important, pentru că majoritatea școlilor de 
scrimă, care de obicei concurează în lupta pen
tru medalii, au trecut la o întinerire masivă a 
loturilor lor reprezentative după J.O. de la Mos
cova 1980.

Scrimerii români, înscriși de această dată pe 
listele de concurs la toate cele 8 probe ale com
petiției (la ediția precedentă, de la Clermont- 
Ferrand, nu au participat^ decît îr^ probele indi
viduale), au plecat 
proiecte, dorinți și

spre Cetatea Eternă cu mari 
speranțe, exprimate public și

în fața forurilor superioare, bazîndu-se pe pro
cesul lor anterior de pregătire și pe unele din 
rezultatele înregistrate pe planșele internaționale 
în iarna și primăvara acestui an. Dar cu fie
care filă scursă acolo, la Roma, intre 15 și 24 
iulie, reprezentanții scrimei noastre nu numai că 
nu au reușit să dobîndească medaliile promise, 
DAR NICI MĂCAR NU AU FOST PREZENȚI IN 
LUPTA PENTRU PODIUM LA VREUNA DIN AR
ME I Neîntrînd in vreo finală de opt a probe
lor individuale și clasîndu-se la echipe doar pe 
pozițiile 7-8, sportivii care au concurat la PA- 
LAEUR au plasat scrima românească în plutonul 
mediocrității, mai departe ca oricind in ultimele 
două decenii de locurile onorante ale competi
țiilor mondiale I

Intre dorinți și realitate a fost o mare distanță. 
Vom încerca să prezentăm - și să subliniem I - 
cauzele acestei regretabile discrepanțe, mereu cu 
gîndul la responsabilitățile majore ale sportului 
românesc în perspectiva tot mai apropiată a 
Jocurilor Olimpice din 1984.

bronz, Kolczonay (5—1!), dar 
Popa și Zidaru pierd în se
rie I Este edificator faptul că 
liderul presupus al spadasi
nilor, 1. Popa, a înregistrat la 

4 
tre
ci 

ru-

tinatul O. Zidaru, după ce a 
„căzut" la individuale din 
turul I, nu s-a regăsit nici 
la echipe. Deci, dacă echipa 
de sabie a evoluat, practic, 
în trei trăgători, cea de spa
dă. doar în doi ! Mult prea 
puțin I

echipe, în eliminări, din 
meciuri, doar 2 victorii, 
buind să și fie înlocuit 
debutantul F. Nicolae, iar

Campionate naționale sau ierarhii dinainte cunoscute?

Ce nu arată un clasament
clasamentul 

pe națl mi,
în 

Prix“ 
după 
ținute 
locurile 1—16 în probele 
dividuale și 1—8 în cele 
echipe, România se află Pe 
locul 7 din cele 15 țări care 
av reușit să puncteze (la cea 

, « 7 XXIX-a ediție a C.M.
au participat 39 de țări), în 
urma tradiționalelor candida
te Ia medalii — Uniunea So
vietică, Italia, Franța, Unga
ria, Polonia, R.F.G. (printre 
care ne număram și noi în 
anii ’60—’70) și înaintea altor 
țări care emit și ele pretenții 
pe planșele internaționale, ca 
Elveția, Bulgaria, R. P. Chi
neză, R.D.G., Cehoslovacia, 
Anglia, Belgia. UN CLASA
MENT, DUPĂ PĂREREA 
NOASTRĂ, FIDEL SITUA
ȚIEI CONCRETE DE LA 
ROMA, DAR CARE AR FI 
PUTUT SA FIE ALTFEL ÎN 
CEEA CE PRIVEȘTE POZI
ȚIA SCRIMEI ROMANEȘTI. 
Să arătăm, deci, ce nu... a- 
rată acest clasament.

în probele individuale, re
prezentanții noștri au punc
tat astfel : floretă masculin
— 1 p (loc 11 13, Petru Kuki), 
floretă feminin — 2 p (locul
14 — Csila Ruparcsics, locul

- Elisabeta Guzganu), sa- 
' j — 5 p (locul 10 — Marin 
Mustață, 12 — Cornel Marin,
15 — Ioan Pop), spadă — 0 
p (nici un spadasin român în 
primii 16 clasați); la echipe: 
floretă masculin — Op 
(locurile 9—12), floretă fe
minin — 4 p (locul 8), sabie
— 5 p (locul 7), spadă — 4 p 
(locul 8). Deci, prima contri
buție la cele 21 p ale scrimei 
românești la Roma au avut-o 
sabrerii (10 p). iar ultima flo-

. retiștii (1 p). Dacă ne re
amintim că sabrerii erau 
considerați, pe baza rezulta
telor din sezonul premergă
tor „mondialelor", drept pre
tendent! autorizați Ia medalii 
(mai ales în proba pe echi
pe, unde campioana națio
nală a României, Steaua, de
ține „Cupa Europei"), iar flo
retistul Petru Kuki venea la 
Roma în calitate de vice- 
campion mondial și de fina
list, în primăvară, la „Tro
feul Rommel", unde pierduse 
doar în fața actualului cam
pion mondial, Aleksandr Ro- 
mankov, REIESE CĂ RE
ZULTATELE ACESTORA LA 
C.M. AU FOST NESATISFĂ- 
CATOARE, FOARTE DE
PARTE DE POSIBILITĂȚI
LE DOVEDITE NU CU 
MULT TIMP ÎNAINTE, DE 
OBIECTIVELE PROPUSE, 
DE ANGAJAMENTELE A- 
SUMATE. Ca să nu mai 
vorbim de ceilalți floretiști 
(Sorin Roca, Zsolt Ilusti, 
George Oancea, Nicolae Iile), 
niște anonimi la Roma, și de 
spadasini, cei care promise- 
seră un loc pe podium la e-

„Grand- 
alcătuit 

criteriul punctelor ob- 
de sportivii clasați pe 

in-
pe

echipe și un finalist în proba 
individuală (tânărul R idolf 
Szabo, debutant anul trecut 
la Clermont-Ferrand la C.M., 
reușise această performanță), 
dar care la Roma au capo
tat cu vădită ușurință încă 
din preliminarii în proba in
dividuală, lăsîndu-1 pe 
nărui Felix Nicolae,

tâ- 
aflat 

pentru prima dată la o com
petiție de anvergură, să-i re
prezinte în eliminările 
recte... Singurele cărora

di
nu

li se poate imputa nimic, 
chiar dacă n-au ajuns în ul
timele faze ale probelor, au 
fost floretistele Csila Ru- 
parcsics, Elisabeta Guzganu 
și Monica Weber, care au 
luptat cu curaj, de la egal 
la egal, cu adversare cu 
cărți de vizită prestigioase 
(Sidorova, Țagaraeva, Ștefa
nele, Ciconetti, Dmitrenko), 
demonstrînd reale perspec
tive, ce se cer, însă, încunu
nate cu adevărate perfor
manțe în viitorul apropiat, la 
„mondialele" de tineret din 
anul viitor.

Echipe...
La Roma, mai aproape de 

podium au fost echipele de 
■ sabie și de spadă. Cele care, 
dealtfel, erau și creditate ci 
asemenea șanse pe baza re
zultatelor din acest an. Dar 
sabrerii, după ce au întrecut 
net în grupa preliminară e- 
chipa Bulgariei (locul 4 la 
C.M. ’81) și lăsau impresia 
apoi, în meciul următor, cu 
echipa Ungariei, decisiv pen
tru podium, că vor reuși o 

con-
cu 
în

reală performanță (au 
dus după două manșe 
5—3), ai fost întrecuțl 
cele din urmă la tușaveraj 
(8—8 și 64—67 t.d.) pentru că 
ceea ce se profila Ia început, 
aportul nesatisfăcător al o- 
mului nr. 4 (Chiculiță: 2—5 
cu Nebald și 1—5 cu Gedo
vari, înlocuit apoi, fără suc
ces, de Pantelimonescu : 4—5 
cu Nagyhazi), să devină un 
factor decisiv în final. In trei 
sabreri, echipa nu putea în
vinge un cvartet de talia celui 
al Ungariei, deținătoarea titlu
lui mondial pe anul trecut și pe 

succes și 
Ioan Pop 
fața lui 
Bujdoso),

Cornel Ma- 
și-au putut

care l-a apărat cu 
acum. Eforturile lui 
(3 v, învingător în 
Gerevich, Gedovari, 
Marin Mustață și 
rin (cîte 2 v) nu

incomplete
găsi împlinirea dorită și aș
teptată pentru că ECHIPA 
NU FUNCȚIONA ÎN AN
SAMBLU. Carență veche de 
3—4 ani, de cînd fostul lider 
al reprezentativei, sabrerul 
Dan Irimiciuc, s-a retras din 
activitatea competițională și 
care, iată, nu a putut 
mediată din lipsă de 
dați valoroși și din 
tehnicienilor acestei 
care nu pot depista și 
„din mers" un tânăr 
tat, așa cum au făcut 
cești ani antrenorii 
(i-au lansat pe Meglio 
Scalzo), unguri (pe Bujdoso), 
sovietici (pe Alșan), polo
nezi (pe Wodke).

Aceeași problemă, a LIP
SEI DE OMOGENITATE, s-a 
pus șî la echipa de spadă, 
particularitatea constând însă 
în faptul că la această armă 
tinerii au dus greul (Rudolf 
Szabo șî Nicolae Bodoczi), în 
timp ce consacrații Ion Popa 
și Octavian Zidaru n-au pu
tut ține pasul tocmai în tno- 
mentele-cheie. Astfel, în me
ciul cu Ungaria, 
Szabo îi poate învinge 
fostul și pe actualul campion 
mondial (Szekely și Pap), iar 
Bodoczi pe medaliatul cu

surprize la această edi- 
» de 

scrimă, lată, de pildă, nici unul din 
clasați in clasamentele Cupei Mon- 

(floretista Cornelia Hanisch - R.F.G.,

Au fost multe surprize la aceastc 
ție a Campionatelor mondiale 
scrima. Irita, de nildă. nici uni

primii 
diale 
floretistul Numa și spadasinul Mazzoni - 
Italia, sabrerul Gedovari - Ungaria) n-au 
intrat în posesia titlurilor individuale, nici 
unul din campionii ediției precedente la a- 
ceste probe nu și-a putut menține titlul ; 
pentru prima oară în ultimele două 
decenii echipa floretistelor sovietice n-a 
urcat pe podium, iar formația de spadă a 
R.F.G., multiplă medaliată mondială și 
olimpică, s-a clasat la Roma pe locul 7. 
Trebuie să recunoaștem, însă, că nu ne-am 
așteptat nici la marea și neplăcuta sur
priză pe care au produs-o iubitorilor spor
tului românesc scrimerii români prezenți la 
Roma prin rezultatele lor foarte departe 
de obiectivele asumate. Chiar dacă, în 
comparație cu puternicele școli de scrimă 
- cu care reprezentanții noștri se con
fruntă în lupta pentru medalii - datele 
obiective arată un decalaj (o comparație 
edificatoare în acest sens : numai liga 
Versailles din Franța numără un total de

fi re- 
candi- 
cauza 
arme 

inarma 
talen- 

în a- 
italieni 

Și

Rudolf 
pe

La această stare nesatisfă
cătoare de lucruri (să nu ii- 
tăm că și echipa feminină 
de floretă n-a constituit o 
excepție, trăgătoarele cu ex
periență internațională. Au
rora Dan și Marcela Moldo
van, 
toare 
toate 
constituit motorul 
iar floretiștii, cu excepția lui 
P. Kuki, n-au înregistrat în 
confruntarea pe echipe mai 
mult de o victorie de meci!) 
contribuie, an de an, NIVE
LUL NECORESPUNZĂTOR 
AL CAMPIONATELOR NA
ȚIONALE. In Divizia „A“ se 
cunosc ÎNAINTE DE START 
campioanele (pretendente, 
doar cele două secții viabile 
din țară: Steaua și C.S. Sa- 
tu Mare), iar apariția neaș
teptată în prim-plan a unor 
tinere talente, în lupta pen
tru titlurile individuale, este 
foarte rară. N-am putea spu
ne că a secat rezervorul ta
lentelor — ascensiunea din 
ultima vreme a unor tinere 
floretiste, promisiunile unor 
floretiști sătmăreni, ale unor 
spadasini craioveni și ale unor 
sabreri brașoveni ar mfir- 
ma-o — dar CREȘTEREA, 
MATURIZAREA, PE PLAN
ȘELE AUTOHTONE, ȘI, A- 
POI, VALIDAREA ACESTOR 
TALENTE PE PLANȘELE 
INTERNAȚIONALE NU
CONSTITUIE UN PROCES 
CONTINUU, URMĂRIT ME
TODIC, ÎN TIMP, DE FO
RUL DE RESORT Șl DE 
TEHNICIENII CARE SE O- 
CUPĂ DE FORMAREA TI-

de ani buni competi- 
în multe asalturi pe 
meridianele lumii, n-au 

propulsor,

NEREI GENERAȚII DE 
SCRIMERI. Odată obținută o 
poziție onorabilă (și como
dă I) în ierarhia republicană 
(adesea chiar la juniori I), se 
consideră că performanța a 
fost atinsă și că evoluția va 
continua de la sine. Ceea ce 
este pe cit de FALS, pe atît 
de DĂUNĂTOR ! Iată de c« 
SCRIMA 
PLĂTEȘTE 
TRIBUT 
SERĂ"

ROMANEASCA 
ACUM GREU 

CREȘTERII „ÎN 
A PERFORMERI

LOR, adică preluării timpu
rii a talentelor 
cadrul loturilor 
ve ■ și pregătirii 
centralizat. Se 
un mare decalaj între 
ționabili și ceilalți 
competitori (din care unii, 
neglijați, ar fi putut să se 
afirme ulterior, chiar mai 
mult decît cei... aleși) și se 
deschid larg (chiar de fede
rație) porțile comodității și 
lipsei de responsabilitate din 
partea antrenorilor și secții
lor pentru desăvîrșirea pre
gătirii elevilor lor. De aceea 
mai persistă în multe secții, 
în rîndul antrenorilor, un spi
rit funcționăresc, rutinier.

O primă și Importantă re
percusiune, deci, asupra lo
turilor reprezentative : SE
LECȚIA NU ARE O BAZA 
EXTINSĂ, TITULARIZĂRI
LE FĂCÎNDU-SE UNEORI 
DIN LIPSĂ DE CANDIDAȚI 
VALOROȘI (sistemul con
cursurilor periodice de selec
ție, instituit de federație a- 
cum doi ani, se vrea a fi 
tocmai o compensație în a- 
cest sens; prea puțin, însă...).

din secții în 
reprezentați
lor la 

crează
nivel 
astfel 
selec- 
tineri

Performanțe, doar
In ultimii 4—5 ani, scrima 

românească și-a obișnuit su
porterii cu succese de pres
tigiu în sezonul care precede 
campionatele mondiale sau 
J.O. (în Cupe ale Europei, 
Universiade, campionate eu
ropene, trofee de categoria 
„A"), urmate, însă, de cla
sări mediocre sau slabe în 
supremele confruntări. Acest 
ciclu, în care oscilația de la 
plus 
mid 
tive, 
este 
ci, credem noi, 
răspîndire a accentelor 
curba formei sportive PRE
GĂTIREA LOTURILOR RE
PREZENTATIVE, PRIN AN
TRENAMENTE ȘI VERIFI
CĂRI, CALENDARUL COM- 
PETIȚIONAL (MAI ALES 
CEL INTERNAȚIONAL) NU

înaintea C. M.!

la minus 
diferențe, 

dovedește 
vorba de

se repetă cu 
nesemniflca- 
că nu mal 

o întâmplare, 
de o greșită 

pe

S-AU DOVEDIT CAPABILE 
SĂ ASIGURE ÎN ACEST IN
TERVAL DE TIMP ATIN
GEREA VÎRFULUI DE FOR
MA TOCMAI ÎN PERIOADA 
C.M. 
breri 
Kuki 
mari 
ti ții 
insuccese la C.M. !?!

Să fie de vină numai spor
tivii, care nu reușesc să se 
„adune" în 
ie?

Nu credem
Federația, 

programul de pregătire, teh
nicienii care-1 transpun în 
viață, antrenorii care conduc 
scrimerii de pe margine în 
focul asalturilor și meciurilor 
au partea lor de vină. Care 
nu-i mică defel !

SAU J.O. Iată-i pe sa
și spadasini, iată-i pe 
și Pop oscilînd între 

succese la mari compe- 
internaționale și mari

momentele-che-

t

care alcătuiește

3 802 scrimere și scrimeri legitimați, afi- 
liați la 90 de cluburi, în timp ce scrima 
românească are 2108 asemenea sportivi, 
activînd în 39 de secții, iar în R.F.G. și 
Italia numărul scrimerilor legitimați

Decalaj care, 
surmontat

de- 
evident, 

decît printr-o
pășește 20.000). 
nu poate fi 
concentrare de forțe, printr-o pregătire ști
ințific condusă și argumentată, 
printr-o bază materială adecvată, printr-un 
flux neîntrerupt de cadre (sportivi, tehni
cieni, antrenori).

Prin această prismă, In perspectiva re
prezentării scrimei românești la J.O. 1984, 
socotim necesar a puncta, în concluzie, cî- 
teva aspecte definitorii :
• Intre dorințe și realitate, între pro

iecte și realizări, această disciplină olim
pică trebuie să-și definească ACUM, cu ri
goare, OBIECTIVELE EXACTE, întrucit edi
ția de la Roma a Campionatelor mondiale, 
desfășurate la jumătatea ciclului 
a arătat clar că nu 
competitive la toate

9 Eroziunea in 
generații — pregnant 
lor, cît și in cel al

susținută

olimpic, 
putem alinia echipe 

cele patru arme, 
timp și schimbul de 
atît în rîndul sportivi- 
tehnicienilor și antre-

norilor - reclamă o atentă și grabnică 
reevaluare a potențialului actual, pentru 
stabilirea individualităților cu reale pers
pective in marea performanță, a antreno
rilor capabili nu numai să pregătească 
sportivii între concursuri, ci să-i și conducă 
în focul marilor bătălii, a tehnicienilor apți 
să vadă cu luciditate unde se află azi scri
ma românească și ce trebuie făcut în pers
pectivă. .
• Fără o revitalizare a principalelor 

secții din țară și fără asigurarea unei baze 
materiale adecvate (săli, planșe, echipa
ment și, în special, arme și măști de bună 
calitate, pentru că locurile de antrenament 
sînt adeseori improvizate, iar la C.M. de 
la Roma, multe arme au fost refuzate la 
controlul tehnic și a trebuit să se recurgă 
la împrumuturi...), a unui calendar compe- 
tițional care să asigure atît o selecție și o 
promovare a valorilor pe plan național, cît 
și cunoașterea standardului internațional, 
problemele acute ale lotului reprezentativ 
nu-și vor găsi rezolvarea corespunzătoare.

Pagină realizată de
Paul SLAVESCU



Reluăm rubrica ,,INIȚIATIVE", pe care o dorim cit mai 
bogată, cu dorinfa de a semnala cititorilor, dar și organe
lor și organizațiilor sportive o serie de acțiuni de popularitate 

și eficientă organizate pe plan local. Firește, ne-am bucura ca 
ele să fie extinse și în acele locuri unde încă se mai așteaptă... 
Indicații pentru impulsionarea sportului de masă sau pentru 
întărirea bazei materiale a acestei importante activități.

i INSTRUCTORII 0BȘTEȘ1
I •• NU „ANONIMII"

TINERII BOXERI DIN TOMEȘTI
O inițiativă care a stârnit in

teresul copiilor si tinerilor din 
comuna Tom ești — iudetul Ti
ni ș: un centru pentru cei mai 
mici puffiliștil 11 conduce an
trenorul George Călin, fost bo
xer de performantă. Cu elevii 
scolii generale din această_ a- 
sezare bănățeană. antrenorul 
Călin a reușit să alcătuiască un 
orim nucleu de viitori ouffilisti 
din rîndul cărora au si înceDut 
să se desprindă să se afirme 
oe olan iudetean cîtiva: Alin 
D"dută. Florin Stănilă. Huber 
Werner si frații Păsărea De 
care această secvență fotogra
fică i-a surorins la un antrena
ment. Firește desnre acest 
foarte tînăr centru pugilistic 
fsnniinit de primarul din To
mesti Teodor Chicinaș, de 
conducerea întreprinderii de 
sticlă din localitate si de Clu

bul sportiv școlar din Timisoa
ra ne lingă care este afiliat) 
vom mai avea prilejul să 
scriem...

ECHIPE DE OINĂ LA „CRÎNGU»
Primul centru de oină dm 

iudetul Teleorman cel din co
muna Olteni, este concurat tot 
mai outernic în ultimii ani. de 
altul mai tînăr cel de la 
riringu .Dacă la Olteni oină 
deține intîietatea pe iudet. la 
nivelul seniorilor — ne oreciza 
orof Iulian Stancu. secretar al 
CJE.F.S Teleorman — in 
schimb cei din Crîngu se afir
mă la eșalonul tumorilor șl 
«iniilor..."

Inițiativa creării unor nuclee 
de iuniori si coDii. în sportul 
nostru national acolo la Crin- 
■?>. anartine unui oasionat tu
nător de oină, acum instructor 
obștesc învățătorul nensionar 
Andrei Ursii Sineur si-a adii-

ÎN PREMIERĂ,

nat coniii în iurul său. elevi 
la școala generală din comună, 
le-a explicat ne îndelete teh
nica locului, toate secretele" 
acestui snort traditional, de o 
autentică frumusețe.

Fostul dascăl din Crîngu a 
orezentat coniilor file din is
toria snortului nostru national, 
dîndu-le astfel de înțeles că si 
ei Dot fi continuatori ai oinei 
De meleagurile teleormănene. 
Si copiii au înțeles! împreună 
cu Andrei Ursu și-au pus la 
ounct terenul din curtea scolii, 
iar acolo s-au initiat în acest 
snort. Acum sînt nu numai 
fruntași ne iudet. ci chiar 
nrintre fruntași De tară. la 
eonii si iuniori'

LA DIRT-TRACK
• Pista stadionului Metalul 

din CaDitală este dună cum 
se știe eazda ospitalieră. a 
multor concursuri interne si 
internaționale de dirt-track. 
Gosnodarii acestei baze sporti
ve s-au gîndit să-i aducă unele 
îmbunătățiri amenaiînd în Dre- 
iimmrea oarcului de mașini o 
olatformă în pantă, instalație 
unică in tara noastră, de unde 
alergătorii se lansează acum 
<»re linia de start fără a mai 
fi .împinși de antrenori sau 
colegi Dentru a oomi motoa
rele

• Numărul Distelor de dirt- 
track din Sibiu se va mări în 
acest an. în orezent se află în 
construcție. în stadiu avansat, 
o asemenea arenă de motoci- 
clism situată în anrooierea în
treprinderii de niese auto, care 
o realizează Drin valorificarea 
resurselor proprii. Noua nistă. 
proiectată după ultimele ce
rințe. va avea — sure deose
bire de cele existente în res
tul centrelor moto — o manti
nelă din cauciuc care va asi
gura o mai mare securitate 
concurentilor.

„FEMINA»...
Inginera Lucreția Rusu a 

frecven’at mai multi ani un 
Centru de întreținere pentru 
femei din Suceava — condus 
de omfesoara de educație fl
eică Paraschiva Gălăteanu. 
Convinsă de utilitatea unui ast
fel de centru ea a initiat unul 
și in instituția unde lucrează, 
ia Centrul teritorial de calcul. 
Sala ousâ la dispoziție este do
tată cu bicicletă ergometrl- 
că spaliere, mingi medicinale 
pantere «5 a

• Se obișnuiește — la F.R.B. 
din Capitală — să se organize
ze din timp în timp specta
cole cultural-sportive oe baza 
oroorie reuniuni la care sînt 
invitate si muncitoare de la 
• lte întreprinderi aflate in 
oreaimă: Suveica. Mătasea
Populară. Metalurgica s.a. Ce 
este de subliniat: unele echipe 
artistice de La F.R B. sînt for
mate din... sportive de la o 
anumită disciplină Iată, de oil- 
dă n erhină dp dansuri (con-

CERC DE TURISM LA
O interesantă inițiativă a 

fost lansată în secția mecano- 
energetic de la întreprinderea 
de utilat ereu Progresul" din 
Brăila Tubi'orii sportului din 
această secție au fost dotati de 
C.S Progresul cu mingi si e- 
chinament sportiv, oe care le 
folosesc in ieșirile colective de 
la sfîrsit de săotămină la Lacu 
Sărat — unde au fost amena- 
'ate baze soortive — sau la 
alte locuri de aerement din 
□ realms miinicinhihti ne Du
năre.

în ultima vreme s-a constt- 
tuit si un cerc de turism. Ini-

dusă de instructorul Demeter 
Marton) care obține succese de 
fiecare dată. Ea este formată 
din fete De care le întîlnim 
adesea la startul frumoaselor 
întreceri de cros. între ele. A- 
nișoara Racovită si Viorica Ra
du de la centru] de calcul al 
întreprinderii. Lenuta Dincă si 
Elena Băcanii — filatoare.

• La Brașov, chiar sub poa
lele Tîmpei. s-a înființat un 
frumos si modern.. centru de 
sănătate. Se numește ..Comple
xul de agrement Timpa". apar
ține Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești si este 
dotat cu tot ceea ce este ne
cesar oracticării gimnasticii de 
întreținere înotului recuperă
rii în general. Complexul — 
frecventat mal ales de femei 
— dispune de saună, piscină 
sală de gimnastică nonicărie 
cu două oiște, ba chiar. pe 
timpul iernii, si de un pati
noar

„PROGRESUL» BRĂILA
tlativa aparține electricianului 
Vasile Parpale si soției sale 
inginer electrician în aceeași 
întreprindere mari iubitori de 
excursii si turism. Ei au reușii 
să reunească circa 40 de ama
tori de drumeție din cad-n1 
secției, iar clubul snortiv le-a 
procurat oentru un înoennt 
rucksacuri si corturi

In programul cercului de tu
rism figurează o excursie m 
munții Dobrogei După un ase
menea... test va urma o ex
cursie in munții Vrancei—
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PREZENȚE IN TOATE REUȘITELE SPORTUI
PREȚUIM MAILE

u trebuie, desigur, să spunem prea multe 
despre contribuția deosebit de prețioasă pe 
care instructorii sportivi, acești oameni pa

sionați, o aduc — cu prețul renunțării la o mare 
parte a timpului lor liber — la atragerea și ini
țierea tineretului, a oamenilor muncii in practi
carea exercițiilor fizice, sportului și turismului 
de masă. Sînt Prieteni de nădejde, animatori ai 
sportului, nu „anonimi" ai stadioanelor 1 Le re
găsim modesta semnătură în organizarea și des
fășurarea fiecăreia din acțiunile sportive de 
masă care ne îneîntă privirile și ne prilejuiesc 
întilniri pline de semnificație cu tineri și vîrst- 
nici care găsesc în ceasurile petrecute pe tere
nurile, de sport izvoare de întărire a sănătății, 
de creștere a capacității de muncă. Firească, de 
aceea, preocuparea permanentă a organelor 
sportive, a celorlalți factori cu atribuții pentru 
selectionarea, pregătirea și folosirea cît mai efi
cientă a acestui numeros și puternic detașa
ment care-1 reprezintă activul obștesc.

..Daciada" marea competiție sportivă națio
nală, generoasă inițiativă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului, obiectivele de importanță deosebită 
stabilite de partid pentru îmbunătățirea substan-

i«

Cursuri de pregătire în marile 
întreprinderi!

Bogata activitate sportivă din județul 
Brașov angrenează — Îndeosebi In or
ganizarea acțiunilor de masă — un 
mare număr de instructori obștești, unii 
dintre ei prezenți de cîteva decenii pe 
terenurile și în sălile de sport din ora
șul de la poalele Tîmpei, ca și din alte 
localități. Ir. fiecare an C.J.EJ.S., In 
colaborare cu ceilalți factori cu atribu
ții — în mod deosebit Consiliul jude
țean al sind’catelor, Comitetul județean 
U.T C. — inițiază cursuri de pregătire 
a acestor cadre de nădejde ale sportu
lui brașovean, al căror aport se reflec
ta în toi mai multe reușite din activi
tatea de masă. Dar, în acest an ? Ne 
răspunde Mihai B&ră secretar al 
C J.E.F.S. : ,,A fost întocmit, împreună 
cu Consiliul județean al sindicatelor, 
un plan care, numai în municipiul Bra
șov va cuprinde în acțiunea de instrui
re peste 600 de tineri și alți oameni ai 
muncii care vor fi temeinic pregătiți 
pentru a deveni buni , instructori ob
ștești. Ei vor sprijini creșterea numă
rului de acțiuni organizate In cadrul 
„Daciadei4* al excursiilor și drumeții
lor și. în special, vor aduce o impor
tantă contribuție la extinderea practi
cării gimnasticii la locul de muncă**.

Cursurile vor începe la 1 septembrie 
- ni se spune — șl (o Inițiativă care 
ar trebui urmată !) se vor organiza, în 
principal, în cadrul marilor întreprin
deri brașovene, întreprinderea de trac
toare și întreprinderea de autocamioane, 
deci la locul de muncă al majorității 
viitorilor instructori sportivi obștești. 
Să mai amintim, pentru a sublinia 
preocupările existente în această direc
ție. și faptul că activiștii sportivi al 
județului se gîndesc și la o etapă urmă
toare în care, împreună cu Comitetul 
ludețean U T C., să se organizeze 
cursuri de instructori sportivi pentru 
mediul rural Toate acestea desigur, în 
paralel cu eforturile de folosire cît mai 
judicioasă a actualului corp, numeros 
și entuziast, al instructorilor sportivi 
preeă*-’ti îr anii trecuti

S-a făcut o discuție, 
dar acțiunea uu a demarat

Ln municipiul Brăila se află astăzi nu
meroase unități economice, unele dintre 
ele deosebit de mari și de puternice, 
roade ale politicii de industrializare a 
partidului nostru și cu care ne mîn- 
drim pe bună dreptate. In aceste între
prinderi se află numeroși oameni ai 
muncii, îndeosebi tineri, a căror angre
nare în practicarea exercițiilor fizice și 
sportului trebuie să constituie sarcina 
d? căpetenie a organelor sportive lo
cale a factorilor cu atribuții în miș
carea sportivă și mai ales a sindica
telor

Pentru ca angrenarea tuturor tineri
lor a maselor de oameni ai muncii în 
activitatea sportivă să devină CÎT MAI 
~URÎND realitate, una dintre măsurile 
prior tare este instalarea puternică a a- 
cestei activități în ateliere șl secții, așa 
cum se prevede în documentele Confe- 
r’nțe’. pe țară a mișcăr i sportive. Dar 
oentru aceasta este necesară, pe de o 
parte, o amplă muncă organizatorică, 
ar pe de alta o susținută propagandă 
soortivă, ambele dublate de o sistema
tică acțiune de învățan a unor ramtțri 
ș» probe sportive, pentru a nu ne li
mita mereu la concursuri cu cel care 
știu un sport sau altul. Cine să re- 
zolve toate acestea ? Soluția o dau tot 

"■nn f'i’-'nfo4 no

țială a activității sportive de masă au pus și 
mai mult în evidență rolul însemnat pe care 
instructorii obștești sînt chemați să-I joace în 
viata sportivă a țării. Iată de ce, numai anul 
trecut au fost pregătiți, prin diferite cursuri, 
peste 8 000 de instructori obștești, o activitate 
de bună calitate desfășurîndu-se. în această di
recție, în județele Dolj, Hunedoara, Bistrița- 
Năsăud, Constanța, Sălaj, Prahova, Brașov și 
municipiul București. Se constată o mai bună 
înțelegere a necesității ca instrucțiunile 
C.N.E.F.S. să fie îndeplinite cît mai bine, cît 
mai eficient. în unele județe au apărut și ini
țiative. dintre care vom aminti doar pe aceea 
a organelor sportive din jud. Dolj, care. în co
laborare permanentă cu ceilalți factori cu atri
buții pe plan local, au programat cursuri 
instruire eșalonate pe 
cu obiective defalcate 
sportive.

Recunoscută unanim 
îndeplinirea sarcinilor 
tinuă a sportului de

folosirii activului obștesc nu este însă peste 
în atenția factorilor 
întîmplă. în ultimul

de
Perioada anilor 1981—1985, 
pe localități și asociații
ca o plrghie de bază în 
privind dezvoltarea con- 

masă problema instruirii
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cu răspunderi, așa cum 
timp, în județele Cluj,
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prevăd necesitatea pregătirii Instructo
rilor sportivi obștești în flecare asocia
ție, la orașe ca șl la sate

Din cele relatate de prof, nie Cră- 
cănescu secretarul C.J.E.F.S. Brăila, 
sarcina pregătiri instructorilor sportivi 
este înscrisă șl în programul de dez
voltare al C.J.E.F.S. pînă în anul 1985, 
completat cu indicațiile date la instrui
rea președinților și secretarilor organe
lor sportive locale, făcută de conduce
rea CJJ.E.F.S.. Se prevede să se asi
gure un Instructor sportiv la 30—50 de 
persoane, dar acțiunea nu a demarat 
încă. Secretarul C.J.E.F.S. Brăila a dis
cutat cu președintele comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului județean al sindica
telor, Mircea Hlncu, dar nu au defini
tivat încă nimic, nici lista asociațiilor 
vizate, nici modul de desfășurare a 
pregătirii. Am fost asigurați că pînă la 
apariția acestor rînduri va ti gata pro
grama. vor ti stabiliți lectorii șl se va 
fi pornit la întocmirea lecțiilor astfel 
ca pregătirea instructorilor să nu mai 
zăbovească.

Ar fi bine, deoarece, din dte ne-am 
dat seama dintr-o scurtă discuție cu 
președintele Clubului sportiv Progresul, 
George Sima care ținea locul președin
telui comisiei sport-turism, activitatea 
de masă nu este la nivelul cerințelor 
nici la Progresul

Mircea COSTEA

De la fotbal la turism...
Am asistat, în ultima vreme, la cîteva 

acțiuni sportive de masă organizate în 
Sălaj, la care ne-au impresionat efor
turile depuse de activiștii obștești pen
tru a crea celor chemați în arenă con
diții cît mai bune de întrecere o am
bianță cît mai plăcută care să atragă 
tineretul, oamenii muncii în practica
rea exercițiului fizic. Despre acești oa
meni, modești, de cele mai multe ori 
anonimi, cerem cîteva amănunte se
cretarului C.J.E.F.S. Sălaj, loan Hodiș. 
„Aportul lor în organizarea acțiunilor 
de masă este deosebit de prețios, mai 
ales în asociațiile care nu dispun de 
profesori de educație fizică sau de ac
tiviști retribuiți pentru aceasta De pil
dă, actiyitatea fotbalistică la nivelul 
municipiului Zalău — și avem peste 
25 de echipe — se bucură de o coordo
nare ireproșabilă asigurată de un... pen
sionar, Francisc Kaminski, cafe și-a 
format un întreg colectiv de ajutoare ; 
ln asociația „Elcond“ — una din ma
rile unități industriale — sufletul spor
tului este Roman Condea • la
Cehu Silvaniei, Cornel Costea coordo
nează, prin instructorii pe secții, des
fășurarea gimnasticii la locul de mun
că ; tehnicianul Ioan Taut este anima
torul turismului ln județ, omul dru
mețiilor cu copiii, cu grupuri de oa
meni ai muncii. Am mai putea cita 
mulți alții : Alexa Bologa, președintele 
C.A.P. Derșida, Vasile Husian, din So
meș Guruslău, Vasile Juca, C.P.L. Ce
hu Silvaniei,..*.

Cîteva nume de oameni dintr-o listă ' 
foarte lungă. Ce întreprinde C.J.E.F.S. 
pentru instruirea lor, pentru lărgirea 
colectivelor de sprijinitori ai sportului? 
Din relatările tovarășului loan Hodiș r- 
flăm că nrin comisiile județene pe ra
muri de sport se organizează, periodic, 
convocări în care instructorii sportivi 
sînt informați cu problemele la zl ale 
activității, participă la demonstrații 
practice în unități model din municipiu, 
iar ei, la rîndul lor organizează în a- 
soclații instruiri cu responsabilii colec
tivelor sportive pe secții și ateliere. 
„Ne propunem ca In viitorul apropiat 
să avem pentru 30—100 de angajați cîte 
un instructoi sportiv obștesc. Este sin
gura cale dt a dezvolta activitatea de 
masă Ia nivelul cerințelor Desigur, mai 
avem de umplut unele goluri în acest 
sens. Acolo unde activitatea este slabă, 
Înseamnă că n-am reușit să pregătim 
un număr suficient de instructori, pen
tru că Iubitori de snort se găsesc peste

Crește calițatea acțiu 
organizate în . Jarul „Daci

Nu de mult, în județul Dolj 
organizat, de către C.J.E.F.S. p 
misiile pe ramuri de sport șl 
tul metodic un ciclu de întîlniri 
struire a activului obștesc, a ( 
care participă — ln multe căzui 
admirabilă pasiune — la orga 
acțiunilor sportive de masă Ci 
prilej au făcut expuneri — un 
mate de demonstrații practice

,,r
Urmăream duminică, 

în fața Clubului Dina
mo din Capitală, cum 
se alcătuia un grup — 
curios la prima vedere 
— de cicliști : copii, ti
neri, alții — oameni tn 
puterea vîrstei. Se ală
turau mereu, salutin- 
du-se ca vechi prieteni. 
Cel care avea să fie, 
după cum lesne se pu
tea vedea, conducătorul 
acestei expediții avea 
părul alb dar se agita 
ca un tinerel. Era 
Tănase Ignat. unul 
dintre veteranii ciclo
turismului ln țara noas
tră, neostoit și acum, 
la cei 70 de ani ai săi, 
animator al acestui 
sport pentru toate vira
tele.

Cu siguranță că pen
tru iubitorii bicicletei, 
numele lui Tănase Ignat 
este binecunoscut El 
era deseori amintit ln 
rubricile de sport ale 
ziarelor dintre cele do
uă războaie mondiale, 
despre Tăpase Ignat s-a 
scris mult și mai încoa
ce. Cu 56 de ani în ur-
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mal buni specialiști pe grupe dc 
bleme legate de educația fizică i 
selor profesori șl medici din rr 
piui Craiova. „Cursurilf de instru 
fotbal, atletism, gimnastică, volei, 
bal, box și «lte discipline au cor. 
— după cum ne spunea orof. 
Rinderu, președintele C.J E.F.S. 
prilej de a *fectua un larg schir 
experiență și. totodată, posibilitat 
a evalua numărul și gradul de i 
tire a acestui „fond dp nur* car< 
activul obstesc“.

Județul Dolj dispune in prezer 
400 de instructori sportivi în lo< 
țile urbane, peste 300 a sate și 
900 în școli și facultăv fs*a făr 
dnlală o „zestre" bogată caoabi

V T MU»**
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EȚII SPORTIVE!
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5
care au pregătit un număr 

și nici aceia nu sînt soli- 
junzâtor să contribuie la or- 
ir din cadrul „Daciadei", a 
isociație. a diferitelor Cupe 
:ție, a acțiunilor turistice sau 
cării gimnasticii la locul de 
în prea puține județe se 
o evidență „la zi" in- 
sau — în și mal rare cazuri 
concretă a modului în care 

i activitatea.
>tive să reamintim că fără 
tură de care vorbeam, mul- 
' mii și mii de ori, activita- 
iă — la care ne referim în 
ițea cunoaște nici dimen- 
i pe care le reclamă înde- 
de important pe care-1 are 

multilaterală a tineretului, 
i și a capacității de muncă, 
stă a milioanelor de practi- 
fizice, sportului și turismu-

Dan GÂRLEJTEANU

organizate sub genericul „Dacia- 
Cea mai evidentă urmare o con- 

revitalizarea gimnasticii la locul 
uncă In municipiul Craiova, de 
un număr de 30 de profesori de 

litate au fost repartizați pe între
it in care gimnastică se impunea 
necesitate. Ace^e cadre — printre 
Emil Chiorali^» .du Mladin, ion 
iț, Doina fi-,.. Dumitru Mihăi- 
Paraschiv Manta șl alții — au 
într-un timp destul de scurt să 

?ască peste 200 de instructori pe 
și ateliere, care să conducă re
de gimnastică. S-a extins cu a- 
rilej gimnastica la locul de mun- 
întreprinderi ca : Direcția reglo- 

3.F.R., Institutul de proiectări 
Centrul teritorial de calcul, Insti- 
ninier, întreprinderea „Electropu- 
întreprinderea de prefabricate, 

Voința...

i

&

I
I

activității de masă, din colectivele mari 
și mici : anume că de entuziasmul și 
puterea de muncă, de gradul de con
știinciozitate, de buna pregătire a in
structorului voluntar depinde în mare 
mătură menținerea flăcării sportului în 
toate unitățile de bază ale mișcării 
sportive1* ne mărturisea, cu deplina 
cunoaștere a vieții sportive, prof. V. 
Uță, președintele C.E.F.Ș. al sectorului 
5 din Capitală.

In sectorul de care se ocupă, pri
mul loc în acțiunea de formare, de pre
gătire a instructorilor sportivi obștești 
l-a reprezentat pregătirea acestor ani
matori pentru gimnastica la locul de 
muncă. Restrînsul colectiv al C.E.F.S. 
a reușit să pregătească 320 de instruc
tori, provenind din mai toate întreprin
derile sectorului și astfel s-a ajuns la 
unele rezultate mai bune în mobili
zarea oamenilor muncii la practicarea 
regulată a gimnasticii. In fruntea aces
tui clasament al mobilizărilor pentru 
efectuarea gimnasticii la locul de mun
că se află „Electromagnetica" cu 3 000 
de prezențe zilnice ; în continuare : 
„Autobuzul", cu 1150 de oameni ai 
muncii cîștigați pentru gimnastica la 
locul de muncă, apoi „Tricotajul roșu" 
cu 900, „Vulcan" cu 500, „Aurora" cil 
485, întreprinderea poligrafică „Filaret" 
cu 100 etc. Sigur că posibilitatea mo
bilizării oamenilor muncii se raportea
ză direct și Ia specificul producției în 
unele sectoare, acest specific nepermi- 
țînd programarea gimnasticii în diferi
te ateliere și secții. O explicație care 
vizează — printre altele — marea în
treprindere Vulcan. Dar se știe foarte 
bine, cei de acolo au o puternică acti
vitate în orele libere, acțiunile de masă 
organizate de această asociație ca și 
prezența el în viața competițională de 
performanță a Capitalei fiind, de ase
menea, bine simțită.

Cei de la Sectorul 5 știu că în di
recția pregătirii și activizării instructo
rilor sportivi pe discipline mai au multe 
de făcut. Pînă acum numai la fotbal 
și tenis de masă s-au organizat cursuri 
de inițiere (sublinieri pentru animatorii 
acestor cursuri, , președinții comisiilor 
locale, C. Gîndac și, respectiv, E. Stoe- 
nescu). Cu 20 de absolvenți ai cursu
rilor la fotbal și cu 15 la tenis de 
masă s-a realizat ceva pentru cele două 
ramuri. „Acum ne străduim să inițiem 
un curs pentru instructorii de handbal, 
ne spunea prof. V. Uță. Dintre instruc
torii voluntari remarcăm activitatea 
bună a următorilor : Gh Ionescu
(ICRAL), P. Adamescu (INOX), Gh. 
Zamfir (FUPS), N. Moldoveanu (Teh
nica nouă). Cu instructorii din școli 
B-au reușit lucruri mult mai bune. La 
fotbal, atletism, handbal, baschet, tenis 
de masă și șah avem peste 200 de in
structori voluntari în toate școlile sec
torului și ei sînt veritabile motoare ale 
activității, alături de cadrele didactice 
de specialitate. Incercînd să obținem o 
maximă utilizare a bazelor sectorului, 
principala noastră preocupare rămîne 
continuarea formări instructorilor volun
tari pentru gimnastica la locul de mun
că și, cum mai spuneam, realizarea de 
noi cursuri pentru alte ramuri spor
tive"

Eftîmîe IONESCU

Oameni care uu așteaptă 
decît să... fie folosiți

în municipiul și în județul Buzău ac
tivitatea rodnică a instructorilor sportivi 
se explică nu numai prin munca și pa
siunea acestor adevărate cadre de bază 
ale mișcării noastre sportive, dar și 
prin felul în care sînt pregătiți. Lec
toratele schimburile de experiență, 
cursurile organizate la nivelul asociații
lor sportive, a localităților sînt tot atî- 
tea forme prin care factorii cu răspun
dere și atribuții în sport specialiștii, 
asigură pregătirea corespunzătoare a 
instructorilor. Un singur exemplu de 
dată recentă. La Berea, o comună unde 
handbalul a cucerit pe toți școlarii șl 
pe toți tinerii de la schelele de ex
tracție a petrolului, unde acest sport 
este condus exemplar de prof. George 
Popescu, la Berea deci, a fost trimis 
să reîmprospăteze, să îmbogățească cu
noștințele instructorilor un specialist — 
Constantin Căpățînă — profesor cu o 
bogată activitate în handbal, arbitru in
ternațional, instructor, la rîndul lui, al 
C.J.E F S Buzău.

în județul Buzău există o preocupare 
constantă pentru pregătirea instructori
lor sportivi. Este meritul factorilor cu 
răspundere și atribuții în sport, care au 
reușit prin consecvență, prin competen
ță, să-și formeze un activ de 538 de 
instructori sportivi. Registrele de evi
dență (cu rubrici pentru calificative, cu 
numărul carnetelor de instructor înmî- 
nate) arată și repartizarea acestora : 
198 la asociațiile sportive din întreprin
deri și instituții, 136 în mediul rural 
și 204 in școli.

Sigur, sînt multe asociații sportive 
care știu să valorifice cunoștințele, ex
periența, priceperea instructorilor spor
tivi : Chimia și Locomotiva (Buzău), 
Ferodoul (Rm. Sărat), Carpați (Neho- 
iu), unitățile sportive din comunele 
Merei, Pogoanele, Pătîrlagele, Poșta Cîl- 
nău etc. Sînt însă și asociații sportive 
care rar își aduc aminte că au aseme
nea ajutoare prețioase, care nu pretind 
nimic altceva decît să fie folosite. Bu
năoară, Metalul, Zahărul, Metalurgica, 
(Buzău), Ulmeni, Măgura, Beceni ș.a. 
în încheiere, o sugesție : dacă există 

instructori sportivi specializați pe dife
rite probleme, de ce n-ar exista, de ce 
nu i-ar pregăti colective de instruc
tori și pentru activitatea sportivă din 
cartiere ? Propunerea vizează, desigur, 
nu numai municipiul Buzău...

Vasile TOFAN

Au carnete, au insigne, 
dar nu-i cheamă nimeni!

Un „clasament" care, poate, 
ar trebui întocmit...
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In plină vacanță, patinajul pe rotile constituie deliciul pentru 
foarte mulți copii, preșcolari și școlari, așa cum ne demon
strează și imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru Ion 
Mihăică...

ÎN TABĂRĂ LA BRÎNCIOVAIA-VRANCEA...

A TÂK SE!
slă- așa, de florile mărului ? 
slea Nu ! Bicicleta este cel 
din mal credincios tovarăș 
dar al drumețului. Să urci 
ele- pe bicicletă și să pleci, 
Go- fără nici' o cheltuială, 
—33 pentru a vedea și a cu- 

al noaște lumea este un 
tgă- lucru minunat. Eu aș 
on- spune părinților : cum- 
go- părați copiilor biciclete, 
Si- cumpărați-vă și dv., pă

rinții și plecați cu ei 
în drumeții șl-i veți 

|\ crește sănătoși și fru- 
r moși și instruiți." Vor

bește cu o căldură pe 
care o dorește, parcă, 

Pă- să ajungă tn aceste rin- 
i — duri. Cu același patos a 
lase vorbit de fiecare dată 

li- prietenilor cicloturlsmu- 
tn lui, tn numeroasele sale 

erii deplasări prin țară. A- 
pe cum, duminică de du- 

)înă minică se tntîlnește In 
ac- fața clubului Dinamo 
co- cu numeroșii săi prie- 
i a teni bucureșteni pe ca- 
?ștl. re-i conduce spre locu- 
tn- rile de agrement dm 
ci- jurul Capitalei. „Drum 

na- bunu, nea Tănase ! 
să si

Viorel TONCEANU

în acțiunea de îndeplinire a progra
mului de dezvoltare a activității sporti
ve de masă și de performanță, C.J.E.F.S. 
Mureș a întocmit grafice de desfășurare 
a cursurilor de instructori sportivi, sta
bilind sarcini fiecărui consiliu munici
pal și orășenesc, atît în ceea ce privește 
numărul cursanților, cît și conținutul 
cursurilor. La nivelul acestor consilii au 
fost școlarizați îndeosebi instructori 
pentru activitatea organizatorică și pen
tru gimnast ca la locul de muncă (cele 
mai bune rezultate obținînd C.O.E.F.S. 
Reghin) în timp ce consiliul județean 
a organizat cursuri de instructori pe 
ramuri de sport la schi (27 de absol
venți), înot (10), haltere (11) și un curs 
pentru jocuri sportive, absolvit de 33 
de tineri. Toți aceștia au primit de la 
C.J.E.F.S. Mureș carnete și insigne de 
instructori sportivi

Din cite ne-au spus tovarășii prof. 
Tiberiu Bidica — secretar al C.J.E.F.S. 
și prof. Zaizon Pal — instructor, con
siliul județean nu a urmărit îndeaproa
pe realizare.- integrală a graficelor de 
către organele sportive locale, după 
cum nu a cunoscut modul cum au func
ționat cursurile de Instructori sportivi 
organizate de Comitetul județean al 
U.T.C. Se apreciază pozitiv faptul că 
formarea Instructorilor pentru gimnas
tica la locul de muncă în cadrul aso
ciațiilor sportive a beneficiat de îndru
marea unor profesori de educație fizică 
(așa a fost la Electromureș, întreprin
derea de piele și întreprinderea de con
fecții), dar tematica era susceptibilă de 
serioase îmbunătățlr’.

In ce privește a<3»t capitol al acti
vității, se apreciază că principala pro
blemă la ordinea zilei este ACTIVIZA-

locul I: gimnastica
a locul de muncă
_. ,-a u «j strauanul-e. dm reuși- 
ir și din neîmplinirile Consiliu- 
itru educație fizică și sport al 
lui 5 din Capitală !n privința 
i și, mal cu seamă, a eficientei 

i a instructorilor voluntari. „Nu 
îîcl o noutate, renet doar„î • -*- •• r-- ■ ~

REA INSTRUCTORILOR SPORTIVI OB
ȘTEȘTI, majoritatea covîrșitoare avînd 
doar o ex’stență scriptică, fiindcă nu 
fac ceva, cît de cît. Vina aparține con
siliilor asociațiilor sportive îndeosebi, 
adică tocmai beneficiarilor, care nu fo
losesc acest prețios sprijin Singurii a- 
flați în atenția generală sînt instruc
torii sportivi de la fotbal, prezenți lu- 
nâr la ședințele de pregătire și lecto
ratele organizate la nivelul județului.

Cu prilejul taberelor de vară de la 
Gurghiu și Tg. Mureș. Comitetul jude
țean U.T.C va pregăti noi instructori 
sportivi. Acțiunea va fi continuată și 
de organel” sportive locale. Totul este, 
așa cum arătau tovarășii de la 
C.J.E.F.S. Mureș, ca instructorii să fie

Al RIJ

Nu s-a întocmit un clasament al ce
lor mai activi instructori sportivi vo
luntari din județul Teleorman, dar dacă 
cineva s-ar gîndi să-1 facă de bună 
seamă că pe primul loc s-ar situa, 
Ștefan Ghimiș din satul Frăsinet, co
muna Băbătța.

Nu este nici o exagerare ! Ștefan 
Ghimiș a pus bazele asociației sportive 
Metalul Frăsinet (cu secții fruntașe, pe 
județ, la fotbal, oină, șah, volei șl te
nis de masă, acum se străduiește să 
înființeze și o secție de tenis), tot prin 
strădania sa, în acest sat cu mulți ti
neri de ispravă inimosul instructor a 
„plantat" terenuri pentru sport, acum 
se pregătește să inaugureze un stadion 
pe care, la mijlocul lunii august, se vor 
desfășura întrecerile ediției jubiliare 
(a X-a) a Festivalului sătesc de masă 
din județ. Să mai amintim că Ștefan 
Ghimiș a pregătit, din proprie inițiati
vă, un colectiv de instructori (Ion Stă- 
nică, prof. Gh. Enache, Ion Micu, An
ton Țiu), că județul apelează deseori la... 
spiritul să'U organizatoric, ori de cîte 
ori se ivesc situații deosebite, inițierea 
unor acțiuni de anvergură ?

Sigur, despre Ghimiș și o serie de oa
meni... dintr-o bucată ca și el, cum am 
mai întîlnit tn Teleorman, s-ar putea 
scrie multe rînduri.

în acest județ î$i desfășoară activita
tea aproape 800 de instructori sportivi 
obștești. Selecționați dintre foști spor
tivi. dintre oameni cu multă tragere de 
inimă, acești colaboratori de neprețuit 
ai organelor și organizațiilor sportive 
sînt instruiți, periodic, iau parte la 
cursuri de perfecționare, sînt prezenți 
Ia consfătuiri pe temele care formează 
obiectul muncii activității lor. Este 
o acțiune organizată pe baze temeinice 
de unde rezultă și o eficiență remar
cabilă a acestui eșalon de activiști, 
prin a căror pasiune și pricepere di
namica dezvoltării sportului de masă și 
de performanță teleormănean cunoaște 
o continuă dezvoltare

Am stăruit asupra numelui Iul Ștefan 
Ghimiș din Frăsinet. Se cuvine să mai 
consemnăm cîteva nume. între cei care 
muncesc la sate. Iile Tudor din Meri- 
șani și Dumitru Parnac din Clănița, 
sate învecinate Frăsinetului ; în între
prinderi, Florența Simlon (IRA Ale
xandria), Victoria Manta (Sporul — Ro
șiorii de Vede), C. Iatan (Unirea Ale
xandria), Gherghina Cosac (Fabrica de 
pîine Tumu Măgurele) • în școli, prof. 
M. Nedclea (corn Crîngeni). Cei mai 
mulți, instructori cu o îndelungată 
activitate. Dnr lîngă el apar necon
tenit activiști sportivi tineri ; numai a- 
nul acesta — cum arată cifrele — au 
fost investit! cu © astfel de calitate

Tiberiu STAMA
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Dună un an rodnic de activi
tate. elevele de la „clasa" de 
gimnastică a Clubului snortiv 
școlar din Focsani părăsesc 
sala de antrenament (una din
tre cele mai frumoase din tară 
aflată în incinta Scolii generale 
nr. 7 din municipiul de pe Mil- 
cov) făcînd popas de tabără la 
Brînciovaia...

Profesorul coordonator al mi
cilor gimnaste din Focsani. 
Sergiu Popa, ne explică de ce a 
ales această așezare ' aproape 
necunoscută din Vrancea si nu 
alta din cuprinsul tării: „Do
rim ca fetele, gimnastele noas
tre să beneficieze realmente de 
o perioadă de odihnă activă. 
Adică să se poată reface fizic, 
după concursurile din anul șco
lar care s-a încheiat, totodată 
să si lucreze, evident într-un 
regim de efort mult diferen
țiat".

A fost aleasă Brînciovaia. 
pentru că acolo, pe drumul 
spre Tulnici. micile gimnaste 
din Focsani vor avea nu nu
mai liniște, departe fiind de 
tumultul soselei si al marilor 
aglomerații, ci si condiții pen
tru a se pregăti în sportul în
drăgit. Ne face precizarea, prof. 
Popa: „Am găsit toată înțele
gerea Inspectoratului școlar, 
care ne-a îngăduit să transpor
tăm Ia Brînciovaia o parte din 
aparatura necesară continuării 
lucrului. In aceeași măsură 
consiliul popular al acestei a- 
sezări ne-a pus la dispoziție o 
sală care răspunde într-o bu
nă măsură cerințelor. Astfel 
că...”

Astfel că nu ne mai rămîne 
decît să amintim că în tabără.

la Brînciovaia vot fi prezente 
toate speranțele clasei de gim
nastică din Focșani. în frunte 
cu Mariana Tudor, Redica Di- 
nescu. Emanuela Baciu si Dia
na Bostian. Sigur, la această 
oră cele patru nume de mini- 
gimnaste nu spun prea mult, 
decît pentru prof. Popa si co
lectivul de cadre didactice d'n 
care face parte, soția sa. TaV- 
ana. Elena Arginteanu. Adria
na Lescovar si soții Jenica si 
Mihai Stă»culescu. Ultimii doi 
au lucrat pînă în primăvară, 
în iudetul Vrancea. la Surata 
si Cîrligele. apoi din martie, 
neîntrerupt, zi de zi. la club, 
încadrindu-se (cum ne-am con
vins personal) excelent în spi
ritul... echipei, militînd pentru 
același obiectiv: ca toate cele 
patru gimnaste mai sus amin
tite — si poate si altele — să 
urmeze calea Ștefaniei Mariu, 
fostă componentă a „clasei", 
acum Ia Iot, la Deva, in pregă
tire centralizată! După Mariana 
Constantin, participantă la J.O. 
de la Moscova, prof. Sergiu 
Popa (cel care i-a îndrumat 
nașii, ne atunci lucrind la Plo
iești. împreună cu profesoara 
Sima) trăiește acum satisfacția 
de a fi propulsat către lotul 
national încă o gimnastă de 
perspectivă, iar în pregătire a- 
vînd altele si altele...

Este o muncă frumoasă pe 
care prof. Popa si colectivul 
său de antrenori, toti foarte 
tineri si foarte entuziaști. în
țeleg să o onoreze prin căutări, 
prin strădanii și — cum este 
de așteptat — prin noi succese! 
Si aceasta indiferent de sezon, 
de vacante...

INVITAȚIE LA CABANELE DIN BUCEGI!
Pentru pionierii și elevii care 

urcă în aceste zile de vacantă 
la cabanele din masivul Bu- 
cegi. cîteva repere turistice de 
mare utilitate:

• La cabana Bulboci, aflată 
sub muntele Lucăcilă. într-o 
pitorească rezervație de brad 
(altitudine. 1 460 m) se poate a- 
iunge cel mai bine prin Sinaia 
sau Pietroșita.

• La Padina, cabană situată
în poiana Padina Strungii de 
la poalele muntelui Colții 
Strungii (altitudine 1525 m),
drumurile cele mai accesibile 
sînt prin Bușteni. Sinaia. Bran 
și Pietroșita.

® Cei dornici să alungă la 
cabana Peștera (1 610 m) din

Poiana Crucii, de sub muntele 
Cocora (în imediata apropiere 
a cheilor si peșterii Ialomitei) 
au la dispoziție căi directe orin 
Sinaia. Bușteni si Pietroșitji

® Aceleași puncte de reper 
pot fi folosite si pentru a a- 
iunge la cabana Scropoasa, 
amplasată pe malul lacului cu 
același nume în vecinătatea 
Cheilor Zănoagej și Orzei. Al
titudine. 1 205 m. De asemenea 
la cabana Cheile Zănoagei 
(1400 m). care se găsește la 
intrarea în cheile Zănoagei. in 
perimetrul unei întinse poeni 
aflată pe un braț sinuos al 
rîului Ialomița.

Tuturor micilor turiști, vre
me bună I

BREVIAR
• TEHNIC-CLUB 

din sectorul 4 al 
Capitalei găzduiește 
în aceste zile un 
centru de vacanță 
rezervat elevilor din 
licee, de la „Gheor- 
ghe Șincai" și „Ion 
Creangă", Dîmbovi
ța nr 27 ș.a. După 
centrele similare a- 
flate în același sec
tor la baza sportivă 
„Temerarii" și în 
șoseaua Olteniței (în 
incinta Parcului ti
neretului) acesta 
este al treilea loc 
de desfășurare a 
unei bogate activi
tăți sportive de va
canță pentru copiii 
și elevii din sud-es- 
tul Capitalei.
• VTITORII MUN

CITORI ȘT TEHNI
CIENI MINERI din 
Baia Mar* dispun 
tn cadrul Clubului 
sportiv miner din 
localitate de o ex
celentă bază spnr

tivă (un veritabil 
complex) care nu 
cunoaște odihna 
nici chiar în zilele 
de vacanță. Prin 
strădania prof. Zol- 
tan Toth, coordona
tor al a cavității a- 
cestui club, și a 
prof Ovi.-.iu 4-udal- 
bu. d’rectorul Li-

ner nr. 2, elevii 
specializați în aceas
tă importantă ramu
ră a economiei na
ționale pot practica 
fotbalul, luptele și 
boxul

H LA ARAD, a- 
colo unde a fost a- 
menajat un teren 
special pentru rug
by în perimetrul 
ștrandului printre 
cei care și-au adus 
aportul la realizarea 
acestui frumos obi
ectiv au fost și e- 
levi centrului de 
’nițtere în snortul 

cu balonul oval în

drumați de antreno
rul emerit Titi Io
nescu și prof. C 
Mitan.
• IN

ZILE sînt prezente 
Li

bune echipe școlare 
uc*
te la C-inpxonaLuie 
republicane școla
re. OrganxZeite de 
Ministerul Eaucaț.ei 
și Invățămintului. 
în colaborare cu 
C.N.E.F S., prin fe
derația de specia. - 
tate întrecerile m 
cilor șahiști sî.r. 
destinate să dese 
pere noi eleme.i 
de mare perspo” 
cpbii
nue tradiția eși- 
ca.crui^
să meargă pe 
le lui Fior -' 
qh-i.i
Marinei Pnqn’-o.

J



TURNEUL FINAL AL C.M. DIN SPANIA, 
PRILEJ DE OBSERVAȚII UTILE 
SI PENTRU FOTBALUL NOSTRU
• Și echipele iără „carie de vizită" și-au adus contribuția la reușita 

întrecerii-maraton O Reînvie „careul magic"? • O mișcare ampla 

și ciiciema în teren, rod al unei pregătiri sistematice Ia to(l factorii 
jocului • Cînd fundașul libero „iese de la cutie"... • Marcajul sever, 
de tipul omul și... umbra, pierde teren • Fotbaliștii cu personalitate, 
dotați cu inteligentă, dau culoare și productivitate schemelor de joc

Cu fleru-i inegalabil, Rossi a fost primul pe fază, la centrarea 
lui Gentile, și... 1—0 pentru Italia

Cea de-a 12-a ediție, jubiliară, a C.M. de 
fotbal a fast deosebit de interesantă și 
de instructivă. Desfășurat între 13 iunie 

și 11 iulie. în mai multe localități din Spania, 
turneul final al „Coppa del Mundo“. cel mai 
lung din istoria competiției, a reunit la start 
echipe de pe cinci continente, reprezentînd școli 
fotbalistice diferite. Așa cum se știe, după pa
tru săptămîni de întreceri, stadionul Santiago 
Bernabeu din Madrid a găzduit o finală euro
peană. Italia — R.F. Germania. încheiată cu o 
victorie concludentă, la scorul de 3—1, a echi
pei lui Paolo Rossi. La reușita de ansamblu a

competiției si-au adus insă contribuția si alte 
echipe, unele dintre ele. cum au fost acelea 
ale Braziliei. Franței. Poloniei. Angliei, cu o 
veche tradiție în soccerul mondial, iar altele, 
ca Algeria, i Camerun. Honduras. Kuweit, care 
au participat pentru prima oară la un turneu 
final. Fiecare în parte si toate împreună au 
prilejuit prin evoluția lor concluzii interesante, 
UTILE ȘI PENTRU FOTBALUL NOSTRU, 
absent si de această dată de la un turneu fi
nal. dar dornic. 6pcrăm, să refacă din terenul 
pierdut cit mai repede cu putință.

0 mai rațională și 
a forțelor in

Fără să prezinte caracteristi
ca unei editii-îalon în istoria 
C.M.. din punct de vedere al 
sistemelor de joc. cum au fost 
de pildă edițiile din 1958 (cind 
Brazilia si-a surprins adversa
rele și prin acel 1—4—2—4 
elastic interpretat, devenit, a- 
desea. 1—4—3—3. prin retra
gerea lui Zagallo) si în 1966 
(cînd Anglia a prezentat, clar, 
eficient, așezarea 1—4 — 4—2), 
turneul final al C.M. din Spa
nia a adus si el. prin efortul 
de gindire creatoare al unora 
dintre tehnicieni, elemente no
tabile. demne de luat în seamă, 
atît în materie de repartizare a 
jucătorilor în teren, cît. mai 
ales. în ceea ce privește mișca
rea (circulația) lor. cu și fără 
minge. într-un ansamblu omo
gen si laborios în ambele mo
mente ale jocului, de atac si 
de apărare.

Chiar de la așezarea inițială, 
s-a văzut, mai pregnant ca în 
trecut, o eșalonare în adînci- 
me a jucătorilor pe mai multe 
linii. Așa de pildă. Italia de
clanșa ofensiva avîndu-1 pe 
Conti undeva lateral. înapoia 
vîrfurilor. iar pe Antognoni și, 
uneori, pe Tardelli mal avan
sați în linia mediană decît Ma
rini sau Oriali. ambii speciali
zați în rolul mijlocașului de în
chidere. Preocupări evidente, 
cu rezultatele cunoscute. în di
recția distribuirii forțelor in 
profunzimea terenului, si nu 
pe lățimea lui. cum se obiș
nuia. a manifestat la acest 
campionat mondial reprezenta
tiva Franței. Independent de

0 dinamică amplă
Trecînd de la forma dc așe

zare la mișcarea in teren, adi
că la conținutul jocului, S1NT 
DESTULE LUCRURI DE OB
SERVAT ȘI DE APLICAT. CU 
DISCERNĂMÎNT ȘI METODĂ, 
ȘI IN FOTBALUL NOSTRU, 
în primul rînd faptul că ma
joritatea echipelor, cu precăde
re protagonistele Mundialului 
spaniol, au folosit o DINAMI
CĂ AMPLĂ. ROD AL UNEI 
PREGĂTIRI FIZICO-PSIHICE 
FĂRĂ CUSUR. AL UNOR CU
NOȘTINȚE TEHNICO-TACTI- 
CE AVANSATE, care permit 
jucătorilor să manevreze cu u- 
surintă balonul, pe trasee in 
genere asimilate la antrena
mente si aplicate in teren, in 
funcție, desigur, și de replica 
partenerului de întrecere.

Analizînd această dinamică 
prin prisma celor cinci trăsă
turi ale fotbalului actual, com
petitiv. se desprind următoa
rele:

a) Jocul cu libero
Exceptînd. între protagonis

te. echipa Braziliei (în care cei 
doi fundași centrali. Oscar si

eficientă distribuire 
cimpul de joc
formula vîrfurilor (Soler-La- 
combe. Soler-Rocheteau. Roche- 
teau-Six) folosită de-a lungul 
turneului, antrenorul Michel 
Hidalgo s-a îngrijit de mijlo
cul echipei, căutînd să-i asigu
re densitate si amplitudine. În
deosebi în faza a doua a între
cerii. cînd Țigana a devenit 
titular, cu un rol determinant 
în mecanismul echipei, a reie
șit mai clar faptul că cei patru 
mijlocași acționează în două 
linii distincte : Giresse și Pla
tini — avansați pe poziția foș
tilor interi, iar Țigana si Gen- 
ghini — la locul lor. ca mij
locași clasici. Văzînd la lucru 
echipa Franței. în mai multe 
jocuri din turul II si în semi
finala cu R.F. Germania, an
trenorul Florin Halagian făcea 
observația, justă, că după mo
dul în care acționează în teren, 
atît în atac cît si în apărare. 
Giresse. Platini. Țigana si Gen- 
ghini amintesc de „careul ma
gic" de pe vremea W.M.-ului.

Așadar, să reținem pînă aici 
O EȘALONARE DE JUCĂ
TORI PE MAI MULT DE TREI 
LINII, ca punct de plecare in 
ioc. permitînd realizarea. în 
mai bune condiții, a „blocului 
funcțional". La ce duce aceas
ta? La o ocupare mai judici
oasă a terenului, a principale
lor zone, menită să Înlesnească 
circulația jucătorilor si a min
gii. pe cit cu putință, pe direc
ția porții; cu o oarecare eco
nomie de efort în dinamica de 
ansamblu și, fapt important, cu 
un plus de rapiditate în acțiu
nile de atac si de apărare.

și... explicațiile ei
Luisinho. s-au plasat. în gene
ral. la aceeași înălțime, „aco
perind". prin alternantă, in 
funcție de direcția atacului), ce
lelalte echipe au beneficiat de 
un libero-specializat. post-cheie 
pe care l-au încredințat unor 
jucători echilibrați psihic, po- 
sedînd un bun plasament si o 
tehnică utilitară care să le în
lesnească rezolvări oportune in 
condiții de criză de timp si de 
spațiu. De reținui faptul că, 
spre deosebire de unii jucători- 
libero din fotbalul nostru, EI 
NU SE COMPLICĂ, REFU- 
ZINDU-ȘI ORICE GEST ÎN 
PLUS. INUTIL, ORICE ÎN
CERCARE DE DRIBLING SAU 
FENTĂ IN PROPRIUL CAREU.

Mai puțin vest-germanul Sti- 
elike, care a „ieșit de Ia cu
tie" îndeosebi cînd echipa lui 
a fost condusă pe tabela de 
scor, ceilalți jucători-libero, 
italianul Scirea. francezul Tre- 
sor. polonezul Zmuda. sovieti
cul Chivadze și foarte multi 
alții urcă în atac, atît la fa
zele fixe cît si la acțiunile co
lective. ofensive, unde apar, 
de regulă, pentru crearea su
periorității numerice, si în linia 
a doua (ajutînd la construirea 
atacurilor) si în avangardă, la 
finalizare.

b) Marcajul
In linii mari, categorisirile 

pe mari scoli fotbalistce s-au 
păstrat și după acest Mundial. 
Europenii, cu precădere anglo- 
saxoniii, s-au menținut în limi
tele marcajului strict — „om la 
om", efectuat însă. în genere, 
numai în propria jumătate de 
teren. Sud-americanii au rămas 
fideli marcajului ..om la om" 
în zonă. în cazul Braziliei fi
ind vorba chiar de un marcaj 
lejer, de supraveghere. Au fă
cut-o însă fără rigoare, dînd 
impresia că îndeplinesc o cor
voadă. Cît de scump au plătit, 
de exemplu, fotbaliștii brazili
eni faptul că nu i-au acordat 
suficiontă atenție lui Paolo Ro
ssi. într-un joc cu caracter de
cisiv. este de-acum cunoscut. 
„Paolito" amendînd. cu trei 
goluri, marcajul foarte aproxi
mativ efectuat asupra lui de 
fundașii lui Tele Santana. Re
venind la echipele europene, 
care, cu ani în urmă, se apă
rau „om la om" pe întreg cîm- 
pul de ioc. ele — si cu precă
dere Italia — au venit cu un 
nou amendament la „legea 
marcajului", în sensul că doar 
doi-trei jucători. de regulă 
stoperul de marcaj si fundașii 
laterali, se tin scai de adver
sarul direct, părăsindu-si zona 
de predilecție. Ceilalți comoo- 
nenți ai echipei efectuează un 
marcaj „om la om" în zonă, e- 
conomisind astfel efort (pe ca- 
re-1 folosesc în faza de atac) 
si punînd. în schimb, mai mult 
ca pînă acum, mintea la con
tribuție în situațiile cînd tre
buie să-si dubleze sau să-și su
plinească coechipierii de pe 
posturile apropiate

c) Dcmarcajul sau jocul

iâra minge...
...a înlesnit la echipele care 

l-au practicat sistematic o cir
culație mal rapidă a balonului. 

Analizînd lucrurile la rece, cu detașarea ob 
servatorului neutru, o primă concluzie se 
impune: Mundialul spaniol n-a avut o 

super-echipă (de tipul Braziliei anilor ’58 și 
’70, al R.F. Germania și Olandei anilor ’74), în 
al cărei joc să se îmbiije armonios, de la start 
la sosire, toate cele cinci trăsături „disecate" 
în rîndurile de mai sus.

Ca o fericită și necesară compensație la 
toate acestea. C.M. din Spania, spre deosebire 
de alte turnee finale, a avut mai multe prota
goniste puternice, de valoare sensibil egală — 
cuprinzînd fiecare, cum am mai arătat, cel pu
țin CITE 2—3 JUCĂTORI DE CERTĂ CLASĂ 
INTERNAȚIONALĂ —, cu șanse la titlul su
prem. A învins, finalmente, echipa care, după 
cum ne arată si remarcabila el „serie" de patru 
succese, si-a gradat mai bine EFORTUL FIZI- 
CO-PSIHIC în condițiile unei întreceri de lun
gă durată, găzduită de stadioane toride.

Si oricît de mare ar fi dorința unei echipe 
de a obține succesul, într-un joc sau de-a lun
gul unei competitii-turneu, aceasta nu-si POA
TE VALORIFICA potențialul moral dacă el nu 
se sprijină pe un SOLID FUNDAMENT FIZIC. 
Au demonstrat-o, cu prisosință, la acest 
campionat mondial, echipa Italiei, dar și 
celelalte protagoniste ale întrecerii, care, da
torită atenției acordată pregătirii fizice, grilei 
deosebite pentru acumulări de forță si rezis
tentă, de viteză si îndemînaare, au putut sur- 
monta handicapul competiției-maraton. MEN- 
ȚINÎNDU-SE PROASPETE 7 MECIURI LA 
RÎND.

Dincolo însă de meritele (să le zicem pur teh
nice) ale antrenorului Enzo Bearzot și ale ju

cătorilor săi. triumful Squadrei Azzurra a fost, 
în bună măsură, al campionatului intern. în 
stare să producă echipe si fotbaliști pregătiți, să 
realizeze performanta înaltă. ESTE PRINCIPA
LA CONCLUZIE DE CARE TREBUIE SĂ ȚINĂ 
SEAMA F. R. FOTBAL (ale cărei angajamente, 
de a asigura primului eșalon o desfășurare nor
mală, se impun a fi transpuse în practică). 
CORPUL ANTRENORILOR FEDERALI ȘI DI
VIZIONARI. DIN RÎNDUL CĂRORA CTTIVA 
AU URMĂRIT. PE PERIOADE DE TIMP MAI 
MICI SAU MAI MARI, DESFĂȘURAREA „EL 
MUNDIALULUI".

Nu trebuie să copiem la indigo, desigur, jocul 
și antrenamentul Italiei, echipă pe care forma
ția noastră reprezentativă o va întîlni. la 4 de
cembrie a.c., în preliminariile C.E.

Atît tehnicienii cît si jucătorii nu pot ignora 
însă adevărul desprins la sfîrsitul C.M. si care 
le arată pe „europene" ocupind primele patru 
locuri. Este un adevăr care pledează pentru 
jocul COMPLET. ECHILIBRAT (in asa fel incit 
efortul colectiv este împărțit pe fiecare compo
nent al echipei), capabil să producă spectacolul, 
dar si victoria; rezultatul cu care, în ultimă in
stanță. se măsoară progresul. într-un singur meci 
sau într-un turneu. IMENSUL EFORT conjugat 
cu acumulările obținute la ceilalți ’’factori ai jo
cului. Performanta înaltă si în jocul de fotbal 
este astăzi de neconceput fără o îmbinare armo
nioasă. în procesul de instruire-antrenament. a 
factorilor TEHNIC. TACTIC. FIZIC si PSIHIC, 
a CELOR 5 TRĂSĂTURI analizata in rîndurile 
de mai sus. Pagină redactată de

Gheorghe NICOLAESCU

o cursivitate a acțiunilor de 
atac. Unul sau mai multi co
echipieri. demarcati in profun
zime sau pe lateral, veneau in 
sprijinul purtătorului temporar 
al mingii, oferindu-i mai multe 
soluții. La rîndul lor. cei intrați 
în posesia balonului, pentru a 
zădărnici partenerului tentati
va de efectuare a marcajului, 
au recurs la pasa fără prelua
re. prin deviere, pe cît posibil 
pe axa porții adverse. în scopul 
de a obține, prin viteză în e- 
xecutie. o mai mare viteză de 
joc. Procedeu folosit cu mai 
bune rezultate de fotbaliștii 
brazilieni, inclusiv cei din apă
rarea imediată, a căror tehni
că în transmiteri si în șutul Ia 
poartă atinge perfecțiunea. Nu 
întimplător. din această rapi
dă si nu o dată ingenioasă sin
cronizare între circulația jucă
torilor și a mingii au rezultat 
acțiuni de sah-mat. încheiate 
cu goluri. înscrise de compo
nent! ai tuturor liniilor: Oscar 
Si Junior — fundași; Socrates, 
Zico. Falcao — mijlocași; Ser- 
ginho si Eder — înaintași. Se 
pare însă că acești atît de în
zestrați fotbaliști din tara lui 
Pele au fost stăpîniți. la ora 
meciului cu Italia, de senti
mentul că nimeni nu se mal 
poate opune cursei lor spre ti
tlul suprem...

fl) schcmdc proprii
Orice echipă care se respec

tă se prezintă la startul unui 
turneu final de campionat 
mondial pusă la punct si sub 
aspectul schemelor proprii (po
trivite cu specificul jucătorilor 
de care dispun), care îi confe
ră un stil aparte de joc. Cită 
deosebire însă între schemele 
rigide, stereotipe. la voia in- 
tîmplării — bazate pe pasa lun
gă la angajament — ale An
gliei lui Ron Greenwood (care, 
trebuie spus, n-a găsit înlocu
itori pe măsura lui Kevin Kee
gan. Brooking si Dermott) și 
combinațiile lucrate si însușite 
acasă în procesul de antrena
ment. Se constată demult dis
pariția extremelor clasice, li
pite de tușă. Dar foarte multe 
echipe, în frunte cu proaspăta 
campioană a lumii. FOLO
SESC SISTEMATIC ZONELE 
DE PE ARIPI; atît pentru rea
lizarea învăluirii — prin sche
me de doi-trei jucători, cu par
ticiparea. de regulă, a funda
șului sau a mijlocașului late
ral —. cît si a schimbării di
recției de atac. Kaltg si Brie- 

gel. din echipa R.F. Germania, 
talianul Cabriiîl. francezul 

Bossis. brazilianul Junior si 
multi alti jucători apartinind 
liniilor dinapoi apar pe aceste 
extremități ale frontului de 
atac, manevrind sau centrind 
cu abilitatea unei veritabile 
aripi.

Acordînd importanta cuveni
tă schemelor proprii, este, tot
odată. locul să semnalăm aici 
contribuția acelor jucători do
tați cu forță de creație, care, 
ieșind uneori din rol, din schema 
mai mult sau mai puțin cu
noscută. pun adversarului gre
le probleme de rezolvat. Ne 
referim • la fotbaliști ca Rossi. 
Conti. Antognoni (Italia). Pla
tini și Țigana (Franța). Zico, 
Socrates. Cerezo (Brazilia). 
Rummenigge, Breitner (R. F. 
Germania), Boniek (Polonia) 
ș.a.

A fost surprinzător pentru 
noi să vedem cum rertj. ta- 
tiva Spaniei, o mare p 'Pasiu
ne pentru „Coppa del 
’82". nu numai prin faptul că 
evolua ne propriul teren, s-a 
prezentat la turneul final si 
fără scheme clare de joc si 
fără jucători dotati cu perso
nalitate Si fantezie, capabili să 
creeze, prin clasa lor. faze de 
ioc neprevăzute de adversar.

Fotbalul nostru a beneficiat 
dintotdeauna de asemenea ju
cători înzestrați, ca Ozon. Con
stantin, Mateianu. Dumi- 
triu II, Dobrin, Dumi
tru. Dembrovschi. Dumitra- 
che, Iordănescu. Bălăci ș.a. S-a 
întîmplat însă ca unii dintre 
jucătorii noștri „rasati" să nu 
știe, adesea, unde începe sche
ma si unde se sfîrseste impro
vizația. căzînd in păcatul jo
cului individualist, în detrimen
tul echipei.

c) Creșterea tcmpouliil
Destule lucruri de spus si la 

acest capitol, caracteristic e- 
chipelor de înaltă performanță. 
In apropierea si dincolo de su
prafața careului de 16 , jj- ad
vers. ele măresc tempo,. „da 
joc (posedă, desigur, și m._ .vă- 
cele tehnico-tactice necesare) 
si sansele lor de a surprinde 
partenerul ne picior greșit spo
resc simțitor. Cel mai bine din 
acest punct de vedere s-a pre
zentat. în partea a doua a În
trecerii. în semifinale si fina
le. echipa Italiei, ale cărei 
atacuri purtate în viteză cres- 
cîndă au pus la grea încercare 
formații redutabile, dotate cu 
sisteme defensive puternice.



CUPA STEAUA"
(Urmare din pag. Z)

după cele văzute în partida cu 
F. C. Olt. Este vorba, mai a- 
les. de înlăturarea superficia- 
lităților din faza de apărare 
(unele petrecute chiar în ca
reul mic !) și de imprimarea 
unei dinamici mai mari în 
atac (orintr-un joc mai simplu 
și mai direct spre poartă).

Finala este așteptată cu in
teres. STEAUA — F. C. OLT 
fiind o partidă care aduce în 
teren destule ambiții. pentru 
cucerirea trofeului pus în joc. 
E și normal ca bucilreștenii să 
și-1 dorească în propria vi

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI '
AUTOBUZUL BUCUREȘTI - RAPID BUCUREȘTI 10 (10)

Deși vremea a fost potrivnică 
10.000 de spectatori au asistat la 
prima întilnire a cuplajului. Jo
cul a fost viu disputat, cu faze 
frumoase, mai ales în prima par
te, desfășurat într-un ritm des
tul de vioi. Este adevărat că pe 
parcurs s-au comis și unele 
inexactități (la preluare, pasare 
și finalizare) dar, acestea au fost 
inerente, dacă ținem seama că 
pînă la începerea campionatului 
Diviziei „B“ mai sînt două săp- 
tămini, perioadă în care ele 
pot fi remediate. Feroviarii au 
început în forță, au cons
truit cîteva faze periculoa
se (printre care și o „bară", 
în min. 19, a lui Manea dlntr-o 
lovitură liberă), însă portarul 
Alexe a intervenit cu succes, fn 
replică, jucătorii de la Autobu
zul au încercat să străpungă a- 
părarea adversă, dar o singură 
dată, în min. 23, Culea a fost la

SPORTUL STUDENȚESC - PROGRESUL VULCAN 21 (I-I)
(Urmare din pag. 1) 

parabil lovitura de la 11 m. Au 
urmat 20—25 de minute de... 
goană după egalare, perioadă 
de tj în care studenții s-au
aflat -reu în ofensivă, funda
șul Iorgulescu, mereu urcat In 
atac, irosind cîteva bune si
tuații. așa cum au fost cele din 
min. 6 și 11 sau cea din min.

ȘTIRI
• AFLATA ÎN TURNEU ÎN IU

GOSLAVIA, ECHIPA CORVINUL 
HUNEDOARA a susținut primul 
meci la Zenica, în compania for
mației locale Celik, care acti
vează în prima divizie. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 
1—0 (1—0).
• ASTAZI, pe stadionul Dina

mo, de la ora 17,30, se va disputa 
partida amicală dintre proaspăta 
divizionară „B“ Dinamo Victoria 
și Mecanică fină București.

• AZI. STMBĂTĂ, ora 17,30, 
pe stadionul Metalul (Panteli- 
mon) formația Metalul Bucu
rești susține un meci amical de 
fotbal cu Gloria Buzău.
• S-A RETRAS din activitatea 

eompetițlonală Vasile Ghiță, în 
vîrstă de 29 de ani. Ea a jucat 
de-a lungul anilor la echipele de 
juniori și seniori ale clubului Di
namo București, la Corvlnul Hu
nedoara șl la F.C.M. Galați.

START
ÎN CAMPIONATELE 

NAȚIONALE 
DE CICLISM 

PE VELODROM
Incepînd de mîine și pînă la

15 august, inclusiv, la velo
dromul Dinamo din șos. Ștefan 
cel Mare vor avea loc campio
natele naționale de ciclism pe 
pistă ale seniorilor și juniori
lor mari, precum și concursul 
republican al juniorilor mici. 
In prima săptămînă, întrecerile 
se voi desfășura după următo
rul piogram. duminică 1 au
gust, ora 9 — 1000 m start de 
pe lo... seniori i viteză — serii, 
recalificări și sferturi de fi
nală i umori mari ț luni 2 au
gust, ora 17,30 — viteză, semi
finale și finale, juniori mari • 
marți 3 august, ora 17,30 —
urmărire individuală, serii și 
sferturi de finală, seniori ț 
miercuri 4. august, ora 17,30 — 
urmărire individuală, semifina
le și finale, seniori și 100Q m 
cu start de pe loc, juniori 
mari joi 5 august, ora 17,30 
— viteză, serii, recalificări și 
sferturi de finală, seniori ; ur
mărire individuală, serii și 
sferturi de finală, juniori mari; 
vineri 6 august, ora 17,30 — 
viteză, semifinale și finale, 
seniori ; urmărire individuală, 
semifinale și finale, juniori 
mari sîmbătă 7 august, ora
16 - urmărire echipe, seniori;
adițiune de puncte. juniori 
mari ; duminică 8 august, ora 
9 - sditiune de puncte, se
nior; urmărire echipe, ju
niori mari. 

trină, după cum e la fel de 
normal să vedem o limpezire 
tactică în jocul ofensiv al e- 
chipei.

De cealaltă Parte, F.C. Olt, 
„venită la turneu nicidecum 
.cu prima șansă", cum spunea 
antrenorul Florin Halagian, 
este hotărîtă să răstoarne cal
culele prin realism și angaja
ment colectiv, așa cum a fă
cut-o în compania „ex-campio- 
nilor".

Așteptăm, deci, un final fru
mos. pe măsura marelui inte
res manifestat de publicul 
bucureștean față de acest tur
neu.

un pas de a înscrie. în plină 
dominare a Rapidului, un con
traatac al Autobuzului, în min. 
32, s-a soldat cu o lovitură de 
colț. După executarea ei, Rada, 
cu o lovitură de cap, a expediat 
balonul în plasă, înscriind unicul 
gol al partidei : 1—0 pentru Auto
buzul. în repriza secundă, Ra
pidul a dominat mai mult, a ob
ținut o duzină de cornere și doar 
o dată a fost foarte aproape de 
a egala în min. 79.

Arbitrul M. Huștiuc a condus 
bine formațiile : AUTOBUZUL : 
Alexe — M. Florentin, Mincu, 
Grigore, Chiriac — Stroe, Naghi, 
Chivu (min. 76 V. Constantin) — 
Niță, Rada, Culea, (min. 87 Run- 
ceanu). RAPID j I. Gabriel — I. 
Popescu, Pîrvu, Baiu, Ad. Dumi
tru — Sișcă, Ion ion, Petcu (min. 
46 Dumitriu IV) — Cojocaru, Ian- 
cu, Manea.

Pompiliu VINTILA

13, cînd M. Sandu, singur în 
careu, a șutat imprecis. Egala- 
rea avea să survină totuși în 
min. 17, printr-un... autogol al 
portarului Lazăr. care vrînd să 
rețină mingea centrată de FI. 
Grigore, a scăpat-o în plasă. 
Pînă la pauză, jocul alternează 
la ambele porți, cele mal clare 
sLuații de gol fiind ratate de 
Apostol. în min. 27, și Iorgu
lescu. în min. 33. După pauzfi. 
Sportul studențesc atacă susți
nut. și în min. 53 M. Sandu 
reia spectaculos cu capul, In 
plasă, la centrarea lui FL Gri
gore. în min. 77, Rob a fost la 
un pas de 2—2, dar șutul aces
tuia, din apropiere, a fost re
ținut de Speriatu. Arbitrul V. 
Alexandru (București) a condus 
foarte bine următoarele for
mații : SPORTUL STUDEN
ȚESC : Speriatu — M. Marian, 
Cazan. Iorgulescu, Munteanu II
— Pană (min. 81 Șerbănică), 
Chihaia (min. 64 Terheș). O. Io- 
nescu — FI. Grigore (min. 74 
Stroe). M. Sandu, Bucurescu. 
PROGRESUL—VULCAN : Lazăr
— I. Alexandru, Mateescu (min. 
46 Nuțu). P. Grigore, Gh. Ște
fan — M. Ionescu (min. 46 
Birjaru). Simionov (min. 46 
Niculce), Stoichiță, Hau — L 
Vasile. (min. 46 Rob). Apostol.

Campionatele naționale de sărituri pentru juniori

TITLURI DECISE DE
Foarte disputată a fost lupta 

pentru titlurile de campioni na
ționali la sărituri de la trambu
lină (juniori I) și de la platfor
mă (junioare I) dată ieri, la 
Ștrandul tineretului. La fete 
a ciștigat Luiza Nicolaescu da
torită faptului că a fost cons
tantă (la un nivel ridicat) în 
salturile executate, precum și 
pentru că ultima săritură (du
blu salt șl jumătate înainte în 
echer) a executat-o foarte bine 
obținînd astfel un avans in
fim față de Cristina Timar, 
care de asemenea a avut evo
luții remarcabile. La băieți, 
Nicolae Lepăduș se anunță, la 
numai 13 ani. un mare talent. 
Victoria reprezentantului Lice
ului 2 București a fost dubla
tă de succesul lui Ion Petra- 
che la juniori II (care lși des
fășoară concursul republican 
rezervat acestei categorii de 
vîrstă). In sfîrșit, să amintim 
că foarte dotata Cristina Sza
kacs a obținut al doilea suc
ces (după „1 m“) și a promis 
că va cîștiga și astăzi (la plat
formă).

ȘTIRI DIN
• Au fost stabilite datele de 

începere a competițiilor repu
blicane de baschet ale sezonu
lui 1982—1983 : 19 septembrie : 
Divizia școlară și de juniori ț 
30 septembrie: Divizia femi
nină „A“ ; 7 octombrie: Divi
zia masculină „A“ ; 17 octom
brie : Divizia masculină de ti
neret ; 31 octombrie: Divizia 
feminină de tineret

MODIFJCĂRI ALE REGULAMENTULUI
PRIVIND CARTONAȘELE GALBENE

Pe agenda federației. prin
tre problemele referitoare la 
reluarea noului sezon competi- 
țional s-a situat și aceea a 
cartonașelor galbene. La cere
rea cluburilor și asociațiilor, 
forul de specialitate a decis a- 
brogarea articolului nr. 169 din 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice care pre
vedea suspendarea jucătorilor 
după acumularea a două, pa
tru, șase cartonașe galbene, 
implicit și pierderea cu 3—0 a 
jocurilor în care erau folosiți 
jucători în stare de suspen
dare.

DAR CARTONAȘELE GAL
BENE NU VOR DISPARE. Ele 
vor fi acordate în continuare 
în timpul jocului, pentru cau
zele prevăzute de regulament, 
urmărindu-se menținerea spor
tivității întrecerii, iar cînd va 
fi cazul vor fi urmate de car
tonașe roșii. în campionatul 
care va începe la 7 august, 
cartonașele galbene nu se . vor 
mai cumula insă de la un joc 
Ia altul. în schimb, vor fi a- 
cordate sancțiuni administra
tive.

VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B
C. S. M. Borzești [seria a ll-a] CAMPIONATELE

• Clubul a fost înființat în 
anul 1975 si activează pe lingă 
Combinatul petrochimic Bor
zești • Echipa a fost în Di
vizia ..B“ în edițiile 1975—1977 
ți 1980—1981 și în Divizia „C“ 
în edițiile 1977—1980 și 1981— 
1982 • Președinte de onoare al 
clubului: Zamfir Stancu; vice
președinte : Constantin Prăjcs- 
teanu; președintele secției de 
fotbal: Simion Albu; antrenori: 
Teoader Ștef si Florian Con
stantin • Are stadion propriu; 
capacitatea tribunelor: 10.000

Miîne, la Petroșani

INAUGURAREA COMPLEXULUI SPORTIV „JIUL"
Cu ocazia inaugurării modemu

lui complex sportiv „Jiul". al 
cărui stadion are o capacitate de 
20.000 locuri (dintre care 10.000 
acoperite), mîine, la Petroșani, 
va avea loc un bogat program 
cultural-s porii v, cu începere de 
la ora 13. Din cuprinsul lui spi
cuim : finala pe țară a „Cupei 
Minerul" ; demonstrații de gim
nastică cu participarea lotului o- 
llmpic al României ; demonstrații 
de aer om odele ; meciul de fot
bal dintre fostele glorii ale echi
pei Jiul (Gram, Romoșan

Monica2) 272,80 p, 5.

Pîrjol (C.S.Ș. Triumf)

ULTIMELE SĂRITURI
Rezultate : TRAMBULINA-

JUNIORI I : 1. N. Lepăduș
(Lie. 2 Buc) 395,25 p, 2. C. Hila 
(C.S.Ș. Sibiu) 373.85 p. 3. C. 
Cherciu (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
371,55 p. 4. A. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumf) 363.90 p, 5. D. Lucaciu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 357,15 p, 
6. Em. Penț (C.S.Ș. Sibiu) 316,60 
p ; JUNIORI II : 1. I. Petra- 
che (Lie. 2) 382 p, 2. FI. Ava- 
siloaie (Lie. 2) 376,60 p, 3. Cr. 
Iliescu (C.S.Ș. Triumf) 373,05 p; 
PLATFORMA-JUNIOARE Ill, 
Luiza Nicolaescu (Progresul 
Buc.) 327 p 2. Cristina Timar 
(C.S.Ș. Triumf) 325,40 p. 3. I-

311,90 p. 4. Adriana Răzloagă 
(Lie. ‘ ’
Baba (Crișul Oradea) 267,75 p, 
6. Anamaria Bakos țCrlșul) 
266,65 p ; JUNIOARE II : 1. 
Cristina Szakacs (Crișul) 264,55 
p. 2. Andreea Dragomir (C.S.Ș. 
Triumf) 242 p, 3. Mirela Co- 
Icasă (C.S.Ș. Triumf) 215.80 p.

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

Dumitru STANCULESCU

BASCHET
unică de trans- 

stabilită între 25 
septembrie.

• Perioada 
ferări a fost 
august și 10
• Am aflat, cu mîhnire, că 

a încetat din viață Martin 
Elek, fost component al echi
pei naționale, unul dintre pio
nierii baschetului din Tg. Mu
reș, unde a activat și ca pre
țuit antrenor.

Prin această măsură. jucă
torii nu vor mal face pauze 
competiționale care le-ar de
regla forma sportivă. Va dis
pare, de asemenea, „portița" 
prin care unii jucători se sus- 
trăgeau de la anumite depla
sări și de la efortul perma
nent.

Abandonarea cumulului de 
cartonașe galbene nu înseamnă 
nicidecum că jucătorii indis- 
ciplinați, care vor încălca cu 
persistență regulile jocului și 
vor primi etapă de etapă car
tonașe galbene, vor rămîne 
fără urmări. în afara sancțiu
nilor administrative ale jucă
torilor. cluburile sau asociațiile 
ale căror jucători vor cumula 
10 (zece) cartonașe galbene vor 
fi amendate de către federație 
CU' 5.000 de lei.

Această nouă hotărîre a fo
rului de specialitate urmăreș
te. în fond, menținerea jucă
torilor în formă sportivă, în 
activitate neîntreruptă. O mă
sură care nu eludează, ci spo
rește obligativitatea intensifi
cării disciplinei, a muncii edu
cative in rîndurile jucătorilor.

u

locuri • Lotul: portari: Cobuz, 
Ungureanu, Ciupercă: fundași: 
Păun. Poioșanu, Florian. Iacob, 
Gruber. Popa; mijlocași: Roșea, 
Oprișor, Nislrcanu, Poenaru, 
Steț; înaintași: Morărescu. Tis- 
mănaru, Pandichi, Șilochi. Că
prarii, Mohacic • Golgeterul 
echipei: Pandichi — 17 goluri 
• Media de vîrstă: 23 ani si 1 
lună • Toți jucătorii sînt lo
calnici. iar o parte dintre ei 
(Cobuz. Florian. Popa. Oprișor, 
Nisireanu) s-au pregătit la fos
tul liceu de fotbal din Bacău.

caș, Deleanu, Libardi. Gabor, Co- 
șereanu, Toaca, Stocker, Naldin, 
Cotormani) $1 o selecționată a 
actorilor bucureștenl, dintre care 
îi amintim pe Silviu Stănculescu, 
Ștefan Bănică, Luigi Ionescu, 
Radu Zaharescu, Horia C&clu- 
lescu, Ștefan Tapalagă. Alexandru 
Arșinel, Dan Tufaru. Programul 
zilei va avea ca punct de vlrf — 
de la ora 17,30 — intîlnirea inter
națională amicală de fotbal din
tre divizionara „A" Jlui și o se
lecționată sindicală din Ungaria, 
alcătuită din jucători care acti
vează in prima divizie.

Cristina Szakacs într-una 
săriturile care i-au adus victo^ 

ria In concursul de ieri.

Foto : Robert FLOCA
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CONCURSUL REPUBLICAN DE TRIATLON
Concomitent cu ultimele probe 

ale camplonatulu. național de 
pentatlon modern, desfășurat re
cent a avut loc în Capitală șl 
un erneurs de triatlon, care a 
reunit pe cel mai buni tineri de 
perspectivă din Capitală șl din 
Timișoara. S-a concurat la înot, 
tir și cros, Întrecerea fiind dști- 
gată de sportivul bucureștean 
Constantin Stan, de la C.S.Ș. nr. 
1 El s-a situat al doilea la înot 
(3:31,u — 1 100 p), pe locurile 1—2 
la tir (179—670 p> șl pe loocul 6 
la eros (15:40.0—745 p) astfel,că 
punctajul învingătorului a fost 
de 2 595 p. Trebuie insă să facem

| DOI ÎNVINGĂTORI
| ÎN „MIMBRIAIUI
I MIHAIL SADOVEANU"
Iln sala Casei de cultură a 

tineretului șl studenților din 
Iași s-a încheiat cea de a 8-a I ediție a tradiționalului festival 

șahist „Memorialul Mihail Sa- 
Idoveanu".

Turneul principal, cu partici
parea unor jucători de peste I hotare, a prilejv" o luptă in
teresantă și echilibrată, 5 din
tre concurenți reușind să rea
lizeze o normă de maestru 

IFIDE.
După ce a condus majorita

tea turneului, jucătorul francez I Richard Goldenberg a fost e- 
galat de maestrul intrenațio- 
nal Adrian Negulescu, ambii 

Iacumulînd cite 7 puncte din 10 
posibile. Primul a realizat o 
normă de maestru FIDE. Ega- 

Ilități și pe locurile următoare: 
3—4. Dumitru Anițoaie și Do- 
rcl Oltean 6 p, 5—6. Roman
Santo (Franța) și Boris Nisman 

I(U.R.S.S.) 5'1, p. toți autori ai 
unei norme de maestru FIDE, 
în continuare : 7. Iulius Ar-

Imaș 5 p, 8. Aurel Urzică 4 p,
9. Adrian Marcovici 3'/, p, 10, 
Ion Glodeanu 3 p, 11. Gabor 

« Pirsi (Ungaria) 2'1, p.
I
I
I
I

NAȚIONALE
DE ATLETISM

I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I

Cele două probe de disc: 
Iosif Nagy — Ion Zamfirache, 
respectiv Florența Crăciunescu 
— Mariana Ionescu-Lengyel.

Săritura în înălțime, cu So
rin Matei, Daniel Albu, Adrian 
Proteasa și ceilalți-

Triplusaltul, cu Bedros Be- 
drosian 16.86 m. Adrian Ghio- 
roaie 16,65 m, Dan Simiort 
16,50 m, Mihai Enc, în care 
liderul sezonului poate deveni 
primul săritor român peste 17 
m pe un stadion românesc. 
Pentru prima dată după un de
ceniu, recordul lui Carol Corbu 
(17,12 m) este amenințat...

Corina Gîrbea (suliță), Mi- 
haela Loghin (greutate), Nicu- 
lina Vasile (înălțime), Iboia 
Korodi (400 m). Cristina Co
jocaru (400 mg), Horia Toboc 
(400 m), Ion Oltean (110 mg), 
Vasile Bichea (3 000 m obsta
cole) pot deveni, prin perfor
manțe, 
lor. Ca 
dar pe 
cronica

vedete ale campionatc- 
și alții, neamințiți aici, 
care îi așteptăm în... 

de luni I
PROGRAMUL 

CONCURSULUI

i

SIMBATA, de la ora 10 : 110 
mg serii, triplusalt (calificări) ; 
10,10 : 400 tn B serii ; 10,20 : 400 
m F serii ; 10,30 : 100 m F serii; 
10,40 : 100 m B serii ; de la ora
17.30 : 100 m F semifinale, prăji
nă, lungime B calificări, suliță
B ; 17,45 î 100 m B semifinale.
Înălțime B, 18,00 ; 400 m B, greu
tate B : 18,10 : 400 m F, lungime 
F calificări ; 18,20 : 1500 m B
(serii contratimp; ; 18,35 : 100 m 
F ; 18,45 1 100 m B ; 18,55 : 1 500 
m F (serii contratimp), triplusalt, 
disc F; 19,10 : 110 mg ; 19,20 :
10 000 m ; 19,25 : 4X100 m F (se
rii contratimp); 20,05; 4X100 m B 
(serii oontratimp); 20,15.: 5 km 
marș F.

DUMINICA : de la ora 10 : 400 
mg B serii, 10.20 : 200 m F serii,
10.30 : 200 m B serii ; de la ora
17.30 ; 100 mg serii, lungime B,
greutate F, disc B, ciocan (Sta
dionul tineretului, ; 17,45 : 20 km 
marș plecare ; 18,00 : 400 mg F 
(serii contratimp). înălțime F ; 
18,15 : 400 mg B ; 18,25 : 200 m F, 
18,35 : 200 m B ; 18,45 : 100 mg, 
lungime F, suliță F ; 18,55 : 800 
m B (serii contratimp), 19,10 : 
800 m F (serii contratimp): 19,25: 
3 000 m F ; 19.40 : 5 000 m (serii 
contratimp) ; 20,2c : 3 ooo m obsta
cole ; 20,35 : 4X400 m F (serii
contratimp); 20,45 : 4X400 m B
(serii contratimp)

șl sportivului timișorean 
Horga, dar el a fost pe
in proba de tir cu 187 p 
nerespectarea prevederii

precizarea că locui I ar fi putut 
reveni
Laszlo 
nalizat 
pentru 
regulamentare referitoare la po
ziția brațului In momentul efec
tuări! comenzii de tragere. Astfel 
că Horga »-a situat pe locul 5 
CU 2 456 p.

Iată primii clasați : Constantin 
Stan 2 595 p, Li viu Pavel (Steaua) 
8 570 p. Cornel Cotoșman (C.S.Ș. 
Timișoara) 1 566 p. Eugen Virag 
•(C.S.Ș. Timișoara. 2 479 p, Laszlo 
Horga (C.S.Ș. Timișoara) 2 456 p.
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Ribli și Smîslov s-au calificat pentru turneul candidaților
Șl C. FLOREA 

PE LOCUL SECUND

Al 27-lea record mondial la aruncarea suliței (f)

LAS PALMAS, 30. Marii 
maeștri Zoltan Ribli (Ungaria), 
30 de ani, și Vasili Smîslov 
(URSS), 61 de ani, s-au clasat 
In această ordine pe primele 
două locuri ale turneului in
terzonal de șah, calificîndu-se 
pentru turneul candidaților. 
care va desemna pe șalangerul 
actualului campion al lumii, 
Anatoli Karpov. O performan
ță remarcabilă realizează la 
acest turneu campionul Româ
niei, marele maestru Mihai 
Șubă, clasat pe locul trei, îna
intea unui pluton valoros de 
șahiști: printre care fostul
campion mondial Tigran Pe
trosian (U.R.S.S.), Bent Larsen 
(Danemarca), Jan Timman (O- 
landa), Lev Psahis (URSS). La 
35 de ani, Mihai Șubă, după ce 
a jucat pentru prima dată la 
un turneu zonal, la Herculane, 
unde a obținut calificarea pen
tru „interzonal", realizează cea 
mai frumoasă performanță a 
carierei. în ultima rundă a tur
neului de lâ Las Palmas, Șubă 
l-a învins (cu negrele) pe da
nezul Larsen, Mestel (Anglia) 
pe Pinter (Ungaria), iar parti
dele Petrosian -r- Karlsson» 
Smîslov — Bouaziz șl Ribli — 
Psahis au fost remize. S-au 
întrerupt partidele Tukmakov- 
Timman și Sunye — Brown. 
Ordinea finală : Ribli 9 p, 
Smîslov 8,5 p, Șubă 8 p, Pe
trosian 7,5 p, Tukmakov 7 p

(1), Larsen 6-5 p, Timman 6
(1), Mestel, Pinter, Psahis 6 
Karlsson
Sunye 4,5

și Bouaziz 
p (1), Brown

★
Kissingen, în

P 
P, 
P,5,5

3 P (1).

„inter-
a

La Bad 
zonalul" feminin în runda 
13-a, Mariana Pogorevici a în
trerupt partida cu șahista bul
gară Tatiana Lemaciko. Ga- 
prindașvili a învins-o pe Crotto 
(S.U.A.), Semenova (U.R.S.S.) pe 
Klimova (Cehoslovacia), iar 
Hund (R.F.G.) pe Maksimovici 
(Iugoslavia), in clasament con
duc Hund, Gaprindașvili și Se
menova cu cîte 10 p, urmate 
de Pogorevici și Lemaciko 
9 p (1), Klimova 9 p etc.

CARTE AUTOBIOGRAFICA
4 LII ANATOLI KARPOV

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
Sub titlul „Mîine, din nou în În
trecere", în editura „Tînăra 
Gardă" din Moscova a apărut o 
nouă lucrare a campionului mon
dial de șah Anatoli Karpov. Car
tea, cu caracter 
este consacrată 
cariera sportivă 
pion mondial, 
In campionatul 
niorl, primelor 
maeștri internaționali, precum și 
meciurilor pentru -campionatul 
mondial de la Baguio (Filipine) 
și Merano (Italia). De asemenea, 
lucrarea cuprinde șl unele por-. 
trete ale antrenorilor șl colegilor 
lui Anatoli Karpov.

autobiografic, 
primilor pași din 
a viitorului cam- 

victoriel sale 
european de ju- 
lntîlnlri cu marii

CINE VA FI NOUA
La Guayaquil, în Ecuador, 

au început întrecerile celei de 
a IV-3 ediții a campionatelor 
'mondiale de natație. Vineri, în 
prima zi, au fost programate 
meciuri din grupele eliminato
rii. la polo, și concursul pe 
echipe la înot sincronic. Dato
rită marii diferențe de fus o- 
rar. pină la ora închiderii edi
ției nu ne-au parvenit rezul
tatele.

In numărul nostru de ieri am 
comentat șansele principalilor 
fivoriți ai probelor de înot. 
Astăzi vă vom informa cu ul
timele noutăți despre turneul 
de polo, care prezintă, de a- 
semenea, un mare punct de 
atracție. Cele 16 echipe au fost 
repartizate în 4 
cum urmează: 
Noua Zeelandâ, 
Germania : B — 
Egipt, U.R.S.S.
C — Cuba, Grecia, Ungaria, 
R.P. Chineză și D — Canada,

grupe, după 
A — Spania, 

Italia, K. F. 
S.U.A., R. A. 
și Australia ;

LA SZEGEO
Pugiliștii clubului Voința 

București au participat la un 
turneu ’ internațional de box, 
organizat în orașul Szeged din 
Ungaria. La startul întreceri
lor s-au prezentat 82 de spor
tivi din Iugoslavia, R.D. Ger
mană, România și Ungaria. 
Conduși de antrenorii Ion Sto- 
ianovici și Victor Lăzăreanu, 
boxerii de la Voința au ocupat 
două locuri secunde (Nicolae 
Ciobotaru și Constantin Florea) 
și paltru locuri 3 (Uie Văeălie, 
Nicolae Brezojanu, Gheorghe 
Costel, Dănuț Neagu). Primele 
locuri au revenit gazdelor.

CLARIFICĂRI IN PRIVINȚA
TENISULUI LA JOCURILE OLIMPICE

Este cunoscut acordul Comi
tetului Internațional Olimpic 
pentru includerea tenisului în 
programul olimpic, începînd 
cu Jocurile de vară din 1988. 
Importantă era găsirea formu
lei acestui nou turneu olimpic. 
După numeroase consultări, 
Federația internațională de 
tenis și-a făcut cunoscută po
ziția care urmează a fi ra
tificată cu prilejul adunării 
generale anuale a forului, de 
la 16 septembrie, la Acapulco 
(Mexic), după care abia va fi 
comunicată C.LO.

In principiu, se prevede ți
nerea a 4 turnee : de simplu 
bărbați (cu 64 participanți), 
simplu femei (64), dublu băr
bați (32 perechi) și dublu fe
mei (32). Nu se dispută proba 
de dublu mixt. Se precizează 
că în probele de dublu parte
nerii trebuie să fie din aceeași 
țară. De asemenea, pentru pro-

bele de simplu, înscrierea este 
limitată, la cel mult 3 jucători 
dintr-o țară. In acest fel, teo
retic, ar putea participa te- 
nismani din peste 20 de țări.

Baza selecției celor care vor 
avea dreptul de a lua parte la 
turneul olimpic va fi clasa
mentul computerizat ținut de 
federația internațională pe te
meiul rezultatelor din con
cursurile oficiale sancționate 
de ea. Pentru a avea o oare
care privire asupra lotului can
didaților potențiali, federațiile 
naționale vor fi chemate să 
anunțe la începutul fiecărui 
ciclu olimpic pe jucătorii care 
aspiră la turneele olimpice. A- 
ceștia vor trebui să se supună 
regulilor de eligibilitate pre
văzute de regulamentul F-I.T. 
Astfel, se scontează pe parti
ciparea la J-O a unor tenis- 
mani de valoare.

In privința demonstrațiilor 
de tenis de la Jocurile Olim
pice din 1984, de la Los Ange
les, s-a stabilit ca la acestea 
să participe jucători de 20 de 
ani (sau mai tineri).

Victor BANCIULESCU

CAMPIOANĂ A LUMII LA POLO?
Olanda, Franța și Iugoslavia. 
In mod normal — se califică 
primele două clasate în fie
care grupă — S.U.A. și 
U.R.S.S., Cuba și Ungaria, sau 
Olanda și Iugoslavia nu pot 
avea probleme prea dificile în 
tentativa de a continuă cursa. 
In schimb, în prima grupă, 
unde campionii Europei, polo- 
iștii vest-germani, vor întîlni 
pe cei spanioli și italieni (ac
tualii deținători ai titlului 
mondial), este greu de făcut 
un pronostic.

Aproape în unanimitate, spe
cialiștii consideră că cele mai 
mari șanse de a-și aproprie tit
lul suprem le au selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A. Poloiștii so
vietici au cîștigat anul acesta 
4 mari turnee, iar în alte trei 
(Tbilisi, București și Budapes
ta) s-au clasat pe locul secund, 
după formația României (de 
două ori) și, respectv, cea a 
Olandei. Reprezentativa S.U.A.,

la rîndul ei, a ieșit învingă
toare în turneul CAN-AM-MEX 
desfășurat la Honolulu (a în
vins Cuba cu 15—6), la „Tro
feu] Tasmajdan" și s-a clasat 
pe locul * 
ram", la 
3-lea loc 
perfect 
echipele 
pele semifinale avînd șansa ei.

III în „Cupa Tungs- 
Budapesta. Pentru al 
pe podium, lupta este 
deschisă, oricare din 
ce vor ajunge în gru-

Adrian VASILIU

SPARTACHIADA POPOARELOR DIN U.R.S.S
MOSCOVA (Agerprcs). — 

La finalele Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S., ce vor 
avea loc în 1983, la Moscova și 
Tallin, vor participa ca invi
tați peste 1 000 de sportivi de

peste hotare, se anunță de la 
comisia de organizare. Cea de-a 
VIII-a ediție a Spartachiadei 
popoarelor din U.R.S.S. va cu
prinde întreceri la 31 de ra
muri sportive.

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag D

La CAIAC 4 FETE, echipajul 
nostru Agafia Buhaev — Mana 
Ștefan — Nastasia Buri — Cu- 
lina Popov a concurat într-o se
rie foarte puternică și nu a ocu
pat decît locul 4 : R.D. Germană 
1:34,88. Ungaria 1:35,56. Suedia 
1:36.01, România 1:38,04. După- 
amiază, insă. în recalificări, fe
tele noastre s-au calificat în 
semifinale, clasîndu-se pe pri
mul loc.

Tot Pe locul patru s-a clasat 
și echipajul de K 4 băieți (în 
aceeași alcătuire ca la 1 000 m) 
cu 1:28,27. după Ungaria 1:26,46. 
Tolonia 1:26,70 și Italia 1:27,81,

celelalte serii fiind cîștigate de 
Marea Britanie (1:26,41) și 
URSS (1:24,82). Participînd la a 
doua recalificare, caiaciștii noș
tri au terminat cursa pe locul 
întîi și și-au cîștigat dreptul să 
evolueze în semifinale.

Așadar, toate cele 13 echipaje 
românești înscrise Ia probele de 
1000 și 500 m s-au calificat în 
semifinale.

Simbătă 
gramate 
de 1000 
vor avea 
natele se 
dimineața 
nalele la 
finalele de viteză, precum 
cele 5 curse de fond.

dimineața sint pro- 
semifinalele probelor 
m, iar după-amiază 
loc finalele. Campio- 

încheie duminică : 
se desfășoară semifi- 

500 m. după-amiaza 
și

TUNA LILLAK,
UN... JARVINEN FEMININ?
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Aruncarea suliței nu se dezminte. Proba cea mai capricioasă 
a atletismului, proba care a furnizat, de-a lungul timpului, cele 
mai mari surprize, atit la bărbați dt și la femei, oferă acum o 
recordmană a lumii cu totul neașteptată, aproape necunoscută. 
Joi după-amiază, la Helsinki, pe stadionul lui Nurmi, dar și 
al iul ...Matti Jarvinen, (Inegalabilul recordman al sulițașilor 
anilor ’30) finlandeza TUNA LILLAK a aruncat 72,40 m, depă
șind recordul mondial stabilit anul trecut de Antoancta Todo- 
rova, 71,88 m, și considerat drept cea mal bună performanță 
feminină din 1981. Iar Todorova dusese — pentru a rămîne în 
nota generală a probei... — una din marile surprize ale sezo
nului trecut, depășind cu aproape doi metri recordul stabilit în 
1980 de un alt ,,meteor", sovietica Tatiana Biriulina : 70,00 m 
(prima aruncare peste 70 m din istoria probei).

Despre noua recordmană se cunosc, deocamdată, puține lu
cruri : s-a născut la 15 aprilie 1961 la Esbo, are 1,80 m înălțime 
și 73 kg, este prima atletă finlandeză recordmană mondială în
tr-o probă de aruncări. (Școala finlandeză de suliță este cea 
mai renumită din lume, dar, pînă acum, numai la bărbați...). 
A început atletismul în 1076, aruneînd 44,94 m în anul de de
but. A trecut de 50 m în 1978 (51,60 m), de 60 m în 1980 
(61,02 m), în 1981 reușise 66,34 m (al 5-lea rezultat mondial al 
sezonului), iar anul acesta, cu o săptămînă înaintea recordu
lui mondial, izbutise 69,12 m.

Recordul Tiinei Lillak este al 27-lea pe lista oficială a evo
luției performanței maxime a probei. Cronologia începe în 1932 
— 46,74 m Nan Gindele (S.U.A.). Primul rezultat peste 50 m : 
53,41 m Natalia Smimițkaia (U.R.S.S.) Ia 5 august 1949, la Mos
cova. Tot o sovietică a depășit prima și granița de 60 m :
62.40 m Elena Gorceakova la 16 octombrie 1964, în calificări la
•JO. de la Tokio (titlul olimpic a fost cîștigat însă de Mihaela 
Peneș). Prima aruncătoare dincolo de 65 m este Ruth Fuchs 
(R.D.G.), 65,06 m la 11 iunie 1972, la Potsdam (în aceeași, la 
București, poloneza Ewa Gryziecka aruncase, anterior, 62,70 m, < 
fiind recordmană mondială pentru o oră !). Ruth Fuchs a domi- 
nat deceniul trecut ducind recordul pînă la 69,96 m (29 aprilie | 
1980, Split), dar prima la 70 m a fost Biriulina. ft

Iată cum arată, după record, lista primelor 10 performanțe 
mondiale din toate timpurile :
72.40 m Tiina Lillak (Finlanda) 
71,88 m Antoaneta Todorova (Bulgaria) 
70,08 m Tatiana Biriulina (U.R.S.S.
69,96 m Ruth Fuchs (R.D.G.)
69,70 m Theresa Sanderson (Anglia) 
69,32 m------ " * * - --------
69.28 m 
68,80 m
68.40 m
68.28 m

Kathy Schmidt (S.U.A.)
Petra Rivers (Australia)
EVA ZORGO-RADULY (ROMANIA) 
Maria Carldad-Colon (Cuba)
Saida Gunba (U.R.S.S.)

1982
1981 
1980 
1980 
1980 
1977
1982 
1980 
1980 
1980

Vladimir MORARU
tx
UJ
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JOSEF VENGLOS - ANTRE
NORUL SELECȚIONATEI 

EUROPENE
Federația cehoslovacă de 

bal a comunicat F.I.F.A. 
cordul său cu privire la
semnarea lui Josef Venglos 
drept antrenor al echipei Eu
ropei, care urmează să întâl
nească o selecționată a restu
lui lumii în ziua de 7 august, 
la New York. Inițial fusese de
semnat drept selecționer vest- 
germanul Jupp Derwall.

TURNEE INTERNATIONALE
• Turneul internațional des, 

fășurat la Villeneuve d’Asco 
(Franța) a fost cîștigat de e- 
chipa belgiană S. K. Lokeren, 
care a întrecut în finală cu 
scorul de 2—1 formația scoția
nă Glasgow Rangers. în parti
da pentru locurile 3—4, dispu
tată între echipe franceze, 
Lille a învins cu 2—1 pe Saint 
Etienne.

*

as
UJ 
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• Finala turneului de la Bei
jing se va dsputa intre e- 
chipele Marocului și formația 
iugoslavă Sarajevo. In meciul 
pentru locurile 3—4, R.P. Chi
neză a întrecut Algeria cu 
3—0.

• în primul meci al turneu
lui de la Split, echipa fran
ceză Bordeaux a întrecut cu 
scorul de 4—0 (3—0) formația 
belgiană Anderlecht. prin golu
rile marcate de Muller (3) și

’ Tresor.
CAMPIONATUL FINLANDEI

în etapa a 18-a a campiona
tului finlandez s-au înregistrat 
rezultatele : lives Tampere — 
Palloilijat 3—1. Koparit — 
Turun Palloseura 3—0. Lahti 
— Kuopio 1—2. Oulun Pallo
seura — KuPion Palloseura 
3—0. Sepsi 78 — Valkeakisken 
0—3. Conduce Koparit cu 28 
p. urmată de Turun Pa’Jrșeura 
cu 23 p.

PROGNOZE PRIVIND RECORDURILE ANULUI 2000
„Revista Olimpică", care a- 

pare la Lausanne, publică in 
ultimul său număr un studiu 
de prognoză privind rezultatele 
ce vor fi obținute la Jocurile 
Olimpice din 1984, de la 
Angeles, și la cele din 
2000. Studiul este realizat 
Raymond T. Ștefani, de la de
partamentul de inginerie elec
tronică al Universității din Ca
lifornia.

La atletism. Pentru J.O. din 
1984 se consideră că ar putea 
fi realizate următoarele perfor-

Los 
anul 

de

mante : masculin : înălțime — 
2,41 m ; lungime — 8,71 m ; 
prăjină — 5,98 m ; suliță 93, 
62 m ; 200 m — 20,12 ; 400 m
plat — 44,41; 3 000 m obstacole
— 8:04,78 ; feminin : lungime
— 7,18 m ; aruncarea diacului
— 73,08 m ; aruncarea suliței
— 71,32 m ; înălțime — 2,01 m; 
greutate — 23,63 m.

In ce privește Olimpiada din 
anul 2 000, rezultatele par de-a 
dreptul fantastice : masculin : 
9,33 m la lungime ; 2,62 m la 
înălțime ; 6,86 la Prăjină. 103 
m la suliță : 101,43 m la cio-

can ; 12:49,20 la 5000 m ; fe
minin : 2,20 m la înălțime; 
7,70 m la lungime ; 88,82 m la 
disc : 29,17 m la greutate.

Iată și cîteva previziuni in 
ce privește performanțele la 
înot în anul 2 000: feminin: 
100 m spate — 52,74 ; 100 m 
liber — 47,24 ; masculin : 100 
m liber — 45,78 ; 400 m liber 
— 3:26,52 m ; 1 500 m —
12:51,37 ; 100 m spate — 50,63.

Autorul studiului admite la 
aceste rezultate un procentaj 
de eroare ce poate ajunge La 
unele probe pînă la 8 la sută.

ATLETISM • Rezultate din 
concursul de la Helsinki : mas
culin : 200 m : Innocent Egbunfke 
(Nigeria) 20,88, 800 m: Johhny Gray 
(S.U.A.) 1:46,15; 10 000 m: Meh
met Yurdadon (Turcia) 28:35,06 ; 
lungime : Li Yuhuang (R. P. Chi
neză) 7,85 m ; prăjină : Earl Beli 
(S.U.A.) 5,50 m ; disc : Art ~ 
(S.U.A.) 67,56 m ; 3 000 m 
cole : Olkka Eyraevainen 
landa) 8:31,97 ; greutate : 
Lăut (S.U.A.) 20,46 m ; feminin : 
100 m : Helinae Lalhorinne (Fin
landa) 11,37 ; 100 mg : Dai Hlan- 
hua (R.P. Chineză) 13,92 • La
Stockholm, Italia a întrecut Sue
dia : 178—128 la bărbați și 124 — 
87 la femei.

BOX. • Japonezul Jlro Wata
nabe șl-a apărat centura de cam
pion mondial profesionist la cate
goria supermuscă (W.B.A.) învin- 
gindu-1 prin abandon în repriza 
a 9-a pe argentinianul Gustavo 
Ballas în meciul desfășurat la 
Osaka.

E

Burns 
obsta- 

(Fin- 
Dave

CĂLĂRIE • Proba Inaugurală 
a concursului de la Hlckstead

(Anglia) a revenit englezului Mal
colm Pyrah, cu calul „Pearl“, cu 
1:01,0 șl zero puncte penalizare, 
urmat de irlandezul Paul Darragh 
(,.Sprout") cu 1:03,4 șl zero punc
te penalizare.

POLO • In prima zi a turneu
lui de la Bratislava, Voința CluJ- 
Napoca a învins cu scorul de 
14—8 (4—2, 4—1, 3—1, 3—4) forma
ția locală Mallta.

TENIS • In turneul de la North 
Conway (S.U.A.), paraguayanul 
Victor Peed l-a eliminat surprin
zător pe argentinianul Guillermo 
Vilas, primul favorit al concursu
lui. cu 5—7, 6—4, 6—2. Alte re
zultate : Lendl — AquiUera (Spa
nia) 6—2, 3—6, 6—3, Clare — Flach 
(S.U.A.) 6—0, 6—4. • In turneul 
de la South Orange (New Jer
sey) : Ramirez — Witsken 
6—3, 6—4, Arias — Ostoja 
6—0, Noah — Testerman 6—1

Stockton — Win its ky 6—3, 3—6,
7—5. • In turneul de la Cap 
d’Agde (Franța) : Slozil — Maeso 
7—6, 6—4, Gilin — Andrews 6—2,
6— 3, Bourne — Hjerquist 6—2,
7— 6. • în turul 3 al turneului fe
minin de la San Diego : Tracy 
Austin — Beth Herr 6—0, 6—0,
Corrine Vanier — Renee Blount 
6—3, 7—5, Alycia Moulton — Bar
bara Bramblett 
Allen — Ana 
6—1, 6—4.

6—3, 6—0, Louise
Maria Fernandez

ultimele meciuri

4—6.
6—3, 

. 6—3.

VOLEI • In
ale grupelor preliminare din tur
neul feminin de la Budapesta : 
Polonia — Ungaria 3—0, Bulgaria
— R.F. Germania 3—6, R.D. Ger
mană — ' Cehoslovacia “ ~ 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—0.
primele locuri în cele două grupe
— U.R.S.S. (A) șl R.D. Germană 
(B) cu cîte 6 p. • Aflată în tur
neu în Japonia, echipa masculină 
a S.U.A. a întîlnlt la Tomakokai 
selecționata niponă. Gazdele au 
cîștigat cu 3—2 (—13, 9. 11. —10. 
11).

3—0, 
Pe
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