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DUPĂ DOUĂ RECORDURI MONDIALE..., 
MULTE SPERANȚE PENTRU CAMPIONATELE

BALCANICE Șl EUROPENE DE ATLETISM
• Săritoarele noastre neînvinse în acest sezon • Doina Melinte, un „metronom" cu gîndul

la recordul lumii • Al doilea „cangur” românesc peste lî m
SĂRITURĂ ÎN LUNGIME 

A FETELOR, LA... ORA RO
MANEASCA ! O demonstrea
ză elocvent lista celor mai 
bune performere mondiale, 
modificată spectaculos, dumi
nică seara, de Vali Ionescu și 
Anișoara Cușmir, la capătul 
celei mai interesante și mai 
valoroase dispute din. istoria 
probei...

Cu două săptămîni înaintea 
unui important examen (Jocu
rile Balcanice, programate la 
București) și cu o lună îna
intea principalului eveniment 
al sezonului atletic (campdo- 
natele continentale de la A- 
tena), Vali Ionescu (Rapid 
București) și Anișoara Cușmir 
(C.S.M. Craiova) au luat o se
rioasă opțiune pentru primele 
trepte ale podiumului de pre
miere. Ne gîndim îndeosebi la 
podiumul atenian, pe care-1 
vizează întreaga elită a sări-

BILANȚ MONDIAL

LUNGIME FEMEI
7,20 Vali Ionescu (Rom.)

București 1.8.82
7,1'5 Anișoara Cușmir (Rom.)

București 1.8.82
' 7,09 WHhelmina Bardauskiene 

(URSS) Praga 29.8.78
7,06 Tatiana Kolpakova

(URSS) Moscova 31.7.80
7,04 Brigitte Wujak (R.D.G.)

Moscova 31.7.80
7,01 Tatiana Skaciko (U.R.S.S.)

Moscova 31.7.80
6,997 Jodî Anderson (S.U.A.)

Eugene 28.6.80
6,99 Siegrun Siegl (R.D.G.)

Dresda 19.5.76
6,95 Anna Wlodarczyk (Pol.) 

Moscova 31.7.80
6,92 Angela Voiqt (R.D.G.)

D'esda 9.5.76

toanelor europene, la care Vali 
și Anișoara sînt — performan
țele o certifică ! — primele 
favorite. Și pentru că a venit 
vorba de performanțe, să a- 
mintim că în bilanțul anului 
'82, cele două atlete românce 
dețin, împreună, primele 10 
rezultate mondiale, 7 dintre 
ele reprezentînd sărituri ofi
ciale dincolo de... 7 metri ! în 
plus, să mal subliniem că în 
acest sezon ele sînt neînvinse 
în confruntările cu adversare 
străine, avînd in schimb fie
care cîte o înfrîngere in... în- 
tîlnirile directe : Anișoara a 
cîștigat la 29 mai la „interna
ționale" (7,01 m — cu vint — 
fată de 6,74 m), iar Vali s-a 
revanșat la „naționale", unde 
a obținut al treilea titlu con
secutiv în aer liber (7.20 față 
de 7,15 m). în sfîrșit, ca ele
ment de statistică, să con
semnăm că evoluția probei 
este marcată de prezența pe 
lista recordului lumii a trei 
săritoare din România, vede
tele de astăzi avînd o strălu
cită înaintașă în Viorica Vis- 
copoleanu.

★
Examenul „naționalelor" ne 

obligă să acordăm ȘI ALTE 
NOTE DE PREMIANȚI. Cam
pioana europeană de sală Doi
na Melinte a făcut o cursă 
ehtuziasmantă pe 800 m, cea 
mai rapidă din lume în a- 
cest an : 1:55,05. Acest timp 
renrezintă o serioasă candida
tură a alergătoarei băcăuan- 
ce (antrenor Nicoiae Mără- 
șescu) la... al doilea titlu con
tinental din acest an. Doina

— Felicitări pentru rezultat ! — Și ție, la fel ! își spun cele 
două protagoniste ale memorabilului concurs de duminică, Ani
șoara Cușmir (stingă) și Vali Ionescu Foto : Dragoș NEAGU

La marea sărbătoare a

Ivan Patzaichin despre peripeție cursei

„AM VÎSLIT IM RITM ÎNDRĂCIT 
Șl AM CÎȘTIGAT PE ULTIMII 500 n

Probele olimpice de caiac-canoe rămin o problemă de rezolvai

BELGRAD, 2 (prin telefon), 
întrecerile celei de a 17-a edi
ții a campionatelor mondiale 
de caiac-canoe s-au încheiat 
duminică seara la Ada Cigan- 
liia cu un bilanț sub așteptări 
pentru delegația sportivilor 
români : o medalie de aur, 
una de argint si una de bronz. 
Așa cum am anunțat, Ivan Pat
zaichin și Toma Simionov au 
făcut o nouă demonstrație de 
forță (în regim de rezistentă) 
și virtuozitate, devenind din 
nou campioni ai lumii, de a- 
ceastă dată pe distanta de 
10 000 m. Cursa lor a fost un 
exemplu pentru mai tinerii lor 
coechipieri, dovedind ce în
seamnă să lupți cu toate for
țele de care ești capabil pen
tru victorie. Succesul lor a im
presionat dealtfel pe toti cei 
prezenti la ultimele finale, cu 
atît mai mult cu cit el a fost 
obținut în condiții cu totul 
speciale. Dar mai bine să dăm 
cuvîntul chiar eroului princi
pal. Ivan Patzaichin. care cu a- 
cest prilei a cucerit cea de a 
25-a medalie a sa (de aur, ar
gint sau bronz), la C.M. și la 
J.O.

„Am pornit puternic in cursă 
— povestește Ivan — si după 
prima mie de metri ne-am rupt 
de pluton, alături de sportivii 
din Ungaria și cei din U.R.S.S. 
I.a jumătatea cursei însă, ad
versarii noștri direcți s-au do
vedit mai indemînatcci, au în
tors mai bine și au luat un a- 
vans de 10—15 metri. Am înce
put să forțăm și la ultima în
toarcere. practic, i-am ajuns. 
Se apropia finișul. Mai erau 
aproximativ 1500 de metri

cind, după o izbitură puternică, 
barca noastră a început să so 
clatine — am fost Ia un pas de 
a ne răsturna — și să ia 
apă !... Ce se întîmpiase ? Un-

Gheorghe Titu, medalie de 
bronz la canoe 10 000 m

gurii Budai și Vaskuti, in do
rința de a ține pasul cu noi, 
ne-au lovit fără intenție. Nu 
ne-am pierdut nici un moment 
cumpătul și cu un pumn solid 
am pus la loc porțiunea des
prinsă, oprind infiltrarea apei. 
Apoi am vîslii amindoi intr-un 
ritm indrăcit. l-am ajuns din 
nou pe sovietici și unguri și 
am ciștîgat pe ultimii 500 de 
metri cu un avans apreciabil". 
Vom tine încă multă vreme in

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)
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„TURNEUL PRIETENIA'

LA HANDBAL 
JUNIOARE

Cea de a IX-a ediție a „Tur
neului Prietenia" la handbal femi
nin, rezervat junioarelor, se va 
disputa la București in perioada 
28—25 august. Și-au anunțat par
ticiparea formațiile Bulgariei, Ce
hoslovaciei, R.D. Germane, Polo
niei, Ungariei, U.R.S.S. și Româ
niei (A și B). Au fost stabilite 
două serii, .astfel : U.R.S.S., Un
garia, R.D.G. și România B — se
ria ,,A“, și Polonia, România A, 
Cehoslovacia și Bulgaria — scria 
,,B“. Competiția va fi găzduită 
de sala Rapid (Calea Giulești nr. 
18)

• In zilele de 16 și 17 august 
vor avea loc la București, în sala 
Rapid, două întîlniri amicale in
ternaționale de handbal între re
prezentativele de junioare ale 
României și Bulgariei. Partidele 
vor începe la ora 18.

VIRGINIA RUZICI

LA A TREIA VICTORIE
Proba de simplu femei din 

cadrul turneului internațional 
de tenis de la South Orange 
(New Jersey) s-a încheiat cu 
victoria Virginici Ruzici, care 
a cîștigat în trei seturi, cu 
5—7, 6—2. 6—2 finala dispu
tată cu Leigh Ann Thompson 
(S.U.A.).

După cum relatează agenția 
Reuter, campioana româncă a 
practicat un joc ofensiv, cu 
multe acțiuni reușite la fileu, 
impunîndu-se cu autoritate.

Aceasta a fost cea de-a treia 
victorie consecutivă obținută 
de Virginia Ruzici în ultimele 
săptămîni. după succesele rea
lizate în turneele de la Monte 
Carlo și Kitzbuhei (Austria), 
în finala probei masculine 
Noah — Ramirez 6—3. 7—6.

atletismului românesc

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

FARMECUL RECORDULUI MONDIAL
Parafrazind o frază banali din argoul fotbalului, recordul 

la săritura in lungime a fetelor „plutea in aer". Încă înainte de 
începerea campionatelor naționale de atletism cei avizați 
știau ci aceste două Ilene Cosinzene ale c ttismului nostru, 
Vali Ionescu fi Anișoara Cușmir, pot și vor recordul mondial de 
7,09 m, aflat din 1978 in posesia sovieticei Wilhelmina Barda
uskiene. Așa se face ci, in pagina intii a ziarului nostru 
a apărut simbăti o largă prezentare a celor două atlete a- 
flate in duel pentru supremație in această probă. Antenele 
iubitorilor de atletism au receptat parcă această stare fier
binte de concurs, astfel că duminică se aflau in tribunele 
stadionului ,f23 August" aproape 10 000 de spectatori, recordul 
pentru un campionat național de atletism. Mulți nu le cu
noșteau pe cele două „rivale". Cind acestea s-au apropiat 
de locul de concurs au început căutările. „Blonda" în trening 
alb este Anișoara, „bruneta" in bleumarin este Vali ! Și a 
început cintarul^ privirilor in timp ce vedetele reuniunii se 
pregăteau de sărituri. La debut săriturile n-au fost pe mă
sura așteptărilor: 6.43 Vali, 6,99 Anișoara, apoi depășiri, și 
in sfîrșit 7,01. Cușmir. După aceea Ionescu, tot 7.01. Tribu
nele au început să se agite. Intr-adevăr recordul național 
plutea în aer... I Și Anișoara Cușmir, plecată parcă să în
ghită groapa cu nisip, bate pragul, se înalță ca o gazelă, 
aterizează după indicatorul de 7 l Tribunele țipă de uimire. 
Anișoara se uită la ruleta metrică și sare in sus de bucu
rie : 7,15 m, nou record mondial ! Parcă inimile ni s-au o-

Aurel NEAGU
(Continuare in pag. 2-3)

UN CAMPIONAT AL CARACTERELOR
Cine a văzut simbătă strășnicia primelor două tururi de sta

dion și apoi splendidul asalt singuratic dat, cu cosițele blonde 
in vint, de Maricica Puică spre reduta recordului național pe 
1500 m ; cine a văzut, duminică, replica aproape similară a 
Doinei Melinte pe 800 m, probă cîștigată cu aceeași decizie în 
suflet și in mișcarea sacadată a picioarelor; cine a trăit, in 
amurgul duminicii, cel mai frumos duel pe care l-a văzut 
vreodată atletismul autohton, acolo, la groapa cu nisip, unde 
s-au înfruntat alura de pur-sînge a Anișoarei Cușmir, trădîn- 
du-și voința in fluturarea de moară de vint a mîinilor, cu fibra 
musculară dublată de furie a lui Vali Ionescu, concentrată din
lăuntru înspre afară ; cine a urmărit saltul dincolo de sine al 
triplusaltistului Bedros Bedrosian ; cine a aruncat cite o pri
vire și spre cursele sprinterelor, observînd hotărirea neclintită 
in victorie din privirea Nataliei Caraiosifoglu, precum și stră
lucirea surprizei la 400 și 200 m a Danielei Matei — cine a 
văzut toate acestea și e gata să mărturisească, va recunoaște că 
am avut, in două zile consecutive, un campionat național al 
caracterelor, o probă de voință, stăruință, ambiție, neclintire, 
dîrzenie care face onoare mișcării atletice românești. Pilcurile 
de spectatori pierduți in imensitatea stadionului „23 August" 
au avut de regretat un singur lucru : că nu au adus cu ei pe 
toți vecinii de bloc, de stradă, de cartier la un spectacol de 
toată frumusețea !

Victor BANCIULESCU
(Continuare in pag. 2-3)



PROMISIUNEA FERMĂ A CESAROMULUI
Vecină cu U.R.E.M.O.A.S., pe 

platforma Militari, o întreprin
dere renumită la noi și peste 
hotare — CESAROM. De care 
ne-am putea aminti zilnic, cînd 
intrăm în camerele noastre de 
baie, pentru că ea confecțio
nează frumoasele obiecte e- 
mailate din aceste dependințe 
La CESAROM am aflat multă 
preocupare pentru sport, dar 
și o suită de neîmpliniri. La 
„plusurile" activității trecem 
secțiile de fotbal și lupte. 
Vorbeam de faima CESAROM- 
ului : iată, și în materie de 
sport, întreprinderea ne oferă a- 
semenea probe. Antrenorul de 
la fotbal nu-i nimeni altul de
cît fostul internațional Ale
xandru Apolzan. Mai aflăm 
un tehnician cunoscut printre 
cei de la CESAROM : antre
norul de box Dumitru Gheor
ghiu, care a lucrat pînă de 
curind la Iotul reprezentativ. 
In cor. cei cu care am stat 
de vorbă acolo așteptau reve
nirea lui. pe care o legau, pe 
bună dreptate, de un start al 
secției pugilistice. destul de dis
cretă în inițiativele de pînă a- 
cum. O imitare a ceea ce rea
lizează în prezent Anghel Bai
ram. antrenorul de lupte, care 
a ridicat o serie de tinere ta
lente. Că în întreprindere 
sportivii sînt priviți cu toată 
considerația o dovedesc mulți 
dintre fotbaliști, aplaudați pe 
gazon dar și pentru realizările 
lor în muncă. N-o să-i amin
tim decît pe bobinatorul D. 
Zugravu, pe strungarul C. Săn- 
dulache, pe electricianul FI. 
Gulie, pe mecanicul de între
ținere M Agiu. Subliniem că 
Intre asociațiile sportive „Urbis" 
șl CESAROM există o colabo
rare mai cu seamă în direc
ția utilizării bazei sportive a 
primei și că acum se încear
că (și sîntem siguri că se va 
reuși) o colaborare cu clubul 
Steaua, tot în privința folo
sirii unor terenuri ale mare
lui complex de pe bd. Ghen- 
cea.

MARICICA PUICA

(Urmare din pag. I)
a progresat extraordinar în ul
timele 12 luni, victoria de a- 
nul trecut, la Universiadă, 
propulsînd-o spectaculos pe 
orbita marii performanțe, ea 
fiind acum a patra alergătoa
re din Istoria acestei probe, 
după sovieticele Olizarenko, 
Mineeva și Kazankina (dintre 
•ceste* doar Olga Mineeva se

BILANȚ MONDIAL 800 m
1:53,43 Nădejde Olizarenko (URSS) Moscova 27.7.80
1:54,Ș5 Olga Mineeva (URSS) Moscova 27.7.80
1 :54.M Tctiono Kazankina (URSS) Montreal 26.7.76
1:55,O5 Doina Melinte (România) București 1.8.82
1:55.42 Nlkollnc Stereva (Bulgaria) Montreal 26.7.76
1:55,46 Tatiana Providohina (URSS) Moscova 27.7.80
1:55.«0 Elfi Zinn (RDG) Montreal 26.7.76
1:55.74 Anita Weiss (RDG) Montreal 26.7.76
1:56,0 Valentina Gherosimova (URSS) Kiev 12.6.76
1:5â,2 Totka Petrovo (Bulgaria) Paris 6.7.79

BILANȚ MONDIAL 1500 m
3:52,47 Tatiana Kazankina (URSS) Zurich 13.8.80
3:54,23 Olga Dvima (URSS) Kiev 27.7.82
3:56,7 Liubov Sbolka (URSS) Moscova 6.7.80
3:56,8 Nadejda Olizarenko (URSS) Moscova 6.7.80
3:56,9 Zamira Zaițeva (URSS) Moscova 6.7.80
3:57,4 Totka Petrova (Bulgaria) Atena 11.8.79
3:57,4 Ecaterina Podkopaieva (URSS) Moscova 6.7.80
3:57,48 Maricica Puică (România) București 31.7.82
3:57,71 Christine Wartenberg (RDG) Moscova 1.8.80
3:58,2 Natalia Andrei-Betini (România) București 13.7.79

Pornind de la înțelegerea 
pentru sport pe care o ma- 
hifestă comitetul de partid (se
cretar Anca Nedescu), condu
cerea întreprinderii (al cărei 
director, ing. Florin Dincscu, 
a fost el însuși atlet de per
formanță la Rapid), sindicatul 
și organizația U.T.C. credem 
că principalul obiectiv din zo
na dezideratelor — declanșa
rea unor hotărîte acțiuni pen
tru sportul feminin — va ve
dea cit de curind primele ini
țiative. Jumătate din persona
lul muncitor de la CESAROM 
sint femei. Trebuie, prin ur
mare, să se întreprindă — 
chiar dacă există o serie de 
dificultăți în privința aceasta 
— o acțiune pentru introdu
cerea gimnasticii la locul dc 
muncă, folosindu-se nu numai 
exemplul, ci și ajutorul con
cret al vecinilor de la 
U.R.E.M.O.A.S. „Știm că sîn
tem datori în această direcție, 
ne spunea Rusan Rezeanu, 
vicepreședinte al sindicatului, 
președintele comisiei cultural- 
sportive a acestuia. Vom rea
liza primele programe de gim
nastică, precum și organizarea 
primelor antrenamente de vo
lei, handbal, tenis de masă 
pentru tovarășele noastre dc 
muncă. Ne bucurăm de soli
citudinea tuturor, o dovadă o 
reprezintă și sala de box-Iup- 
te realizată prin forțele noas
tre. Trebuie să demonstrăm 
mai multă hotărîre și inven
tivitate în munca noastră".

Așteptăm și noi primele 
semne ale activității sportive 
feminine de la CESAROM. 
Privind. într-o fugară vizită a 
sălii de prezentare a produse
lor întreprinderii, ce se pot 
realiza aici, am devenit și mai 
convinși că nu peste mult timp 
se vor organiza primele .pro
grame de gimnastică la locul 
de muncă, iar la duminicile 
cultural-sportive de la „Urbis" 
vor apare și handbalistele și 
voleibalistele de la CESAROM.

Eftimie IONESCU

DUPĂ DOUĂ RECORDURI MONDIALE
mai află în activitate la înalt 
nivel). Duminică. Doina Melin- 
te a alergat ca un autentic 
metronom : 55,2 la 400 m,
1:24,6 la 600 m, 1:39,0 la 700 
m și... 16,0 s pe ultima „sută" 
de metri. Important ni se pare 
însă faptul că Doina Melinte. 
pe care o apreciam. în mod 
special, pentru finișul ei pu
ternic, dovedește, iată, că este 
și o alergătoare de „trenă". 
Posibilitățile ei lini, credem, 
încă și mai mari și ea poate 
îndrăzni să se gîndească chiar 
la recordul mondial 1

La fel de impresionantă a 
fost și evoluția Maricicăi Pui
că (antrenor Ion Puică) in 
proba de 1500 m, la capătul 
căreia cu 3:57,48 a înregistrat 
nu numai un nou record na
țional. dar și una dintre cele 
mai valoroase performanțe din 
istoria probei. Maricica Puică 
își confirmă din plin clasa 
mondială. Ea a început mai 
tîrziu sezonul de concursuri în 
aer liber (după excepționala 
evoluție la cros, culmipind cu 
titlul mondial cucerit la Ro
ma) și 6e apropie acum de 
cea mai bună formă, căci deși 
simbătă a înregistrat acest 
timp excelent pe 1500 m, po
tențialul ei real, după opinia 
noastră, este mult mai mare. 
Vineri, Maricica va alerga o 
cursă de 3 000 m la Londra în 
care va da tot ce poate, în 
așteptarea întîlnirii directe, de 
Ia C.E. de la Atena, cu ac-

AU ÎNCEPUT campionatele 
DE TENIS (juniori)

începînd de ieri, pe terenu
rile. asociației sportive „Nep- 
tun" din Cîmpina, se desfă
șoară campionatele naționale 
individuale de tenis rezervate 
juniorilor. Pe moderna bază sînt 
prezenți 240 de juniori și juni
oare, care își dispută întîietatea 
în cele 5 probe de simplu și du
blu. Printre favoriți figurează, 
la juniori mari : Daniela Moi
se și Luminița Sălăjan, precum 
și Emil Ilnat, Florin Chiru. 
Cristian Moroșan, Ion Șcsu, Do- 
rcl Pop ; la juniori mici : Alice 
Dănilă, Ileana Trocan, Monica 
Radu, Marius Comănescu, Ni- 
colae Ilari, Cătălin Țigănuș, 
întrecerile iau sfîrșit duminică.

BOX INTERNAȚIONAL

LA CÎMPULUNG MUSCEL
La Cîmpulung Muscel s-a 

disputat, sîmbătă seara. în fața 
unui numeros public, întîlnirea 
internațională amicală de box 
dintre combinata S.C. Muscel 
— Steaua și o selecționată a ar
matei din Italia, care se află 
intr-un turneu în țara noastră. 
REZULTATE TEHNICE : semi- 
muscă (primii sînt sportivii ro
mâni) : V. Voicilă b.p. A. Ca- 
silli ; muscă : N. Nicolae p.p. 
A. Mannai ; cocoș : D. Radu 
m.n. cu M. Stecca, A. Văleanu 
b.p. G. Con tu ; pană : M. Mi- 
trea b.ab.2 M. Cassario : ușoa
ră : M. Nicolescu b.p. V. Bal- 
darini ; semimijlocie : M. Ni- 
culescu p.p. L. Bruno, M. Ful
ger b.p. M. Casanio ; mijlocie 
mică : Gh. Encuna p.p. P. 
Agostinelli ; semigrea : Șt. Bîr- 
leanu p.p. E. Zaghini. (D. RA
DULESCU — coresp).

tuala recordmană a lumii și 
campioană europeană a pro
bei, Svetlana Ulmasova.

Lista evidențierilor trebuie 
continuată cu Bcdros Bedro- 
sian, al doilea „cangur" ro
mân dincolo de 17 metri. Re
cordul lui Carol Corbu (17,12 
m) a tremurat sîmbătă la ul
tima încercare a lui Bedro- 
sian (antrenor Adrian lones- 
cu). Mai bun de la un con
curs la altul (4 recorduri per
sonale in acest sezon), Bedro- 
sian, cîndva o speranță a atle
tismului nostru, a atins, în 
sfîrșit. pragul maturității spor
tive. devenind un săritor de 
bun nivel internațional. La fel

BEDROS BEDROSIAN1
se așteaptă acum și de la 
alergătoarea peste garduri 
Cristina Cojocaru, de la Da
niela Matei, o plăcută sur
priză la 400 m, Natalia Ca- 
raiosifoglu, dublă învingătoare 
la sprint, semifondista Maria 
Radu. Săritorii în lungime. în 
progres general, pot face din 
disputa lor un prilej de a ac
cede și ei. în număr mai 
mare. în grupul săritorilor 
peste 8 metri. Sorin Matei, la 
primul titlu de campion de

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI AU ÎNCĂ MULT DE LUCRU Si MULTE I9 9 9 •
Nu se poate spune că volei

baliștii lotului reprezentativ, 
care se vor alinia peste două 
luni la startul celei de a X-a 
ediții a campionatului mondial, 
au avut și au un sezon ’82 
prea liniștit. Chiar după pri
mele etape de pregătire au 
apărut numeroase și diverse 
probleme care «u agitat perma
nent echipa. începînd cu ne- 
confirmarea formei de către o 
serie de jucători convocați în 
lotul lărgit (fapt care a deter
minat chemarea altora pe par
curs : Hinda, Ștreang, Spinu), 
continuînd cu unele accidentări 
(și. astfel, întreruperi ale pre
gătirii), iar mai recent cu re
tragerea unor sportivi experi
mentați (Dumănoiu și Pop) și 
cu angajarea altora dintre ti
tulari în examene (Gîrleanu, 
Ionescu, Căta-Chițiga, Mina și 
Mițu), perturbarea pregătirii 
s-a ținut lanț... Așa că abia cu 
cîteva zile în urmă colectivul 
tehnic condus de antrenorul e- 
merit Nicolae Sotir a avut din 
nou Ia dispoziție întregul lot.

I-am urmărit pe voleibaliștii 
noștri la citeva antrenamente 
și meciuri de verificare cu echi
pa Poloniei, desfășurate la Tg. 
Mureș și Bistrița. Evoluția lor 
ni s-a părut marcată de difi
cultățile întîmpinate pe par
curs și. deocamdată, insuficient 
de elocventă în ceea ce priveș
te valoarea reală, nivelul pe 
care l-ar putea atinge la ora 
„mondialelor". îndeosebi jocu
rile cu Polonia au situat echipa 
noastră în posturi diametral 
opuse : în prima întilnire volei
baliștii români au făcut un joc 
splendid, peste toate așteptări
le, pentru ca apoi să se epui
zeze treptat. Foarte optimist în 
ceea ce privește realizările în 
etapele viitoare, antrenorul se
cund Virgil Dumitrescu, care 
ține cu rigurozitate graficele 
evoluției fiecărui jucător, ne 
mărturisea că are deplină în
credere în posibilitățile echi
pei, pe care le consideră mult 
mai mari decît par. Și, totuși, 
recentele verificări ne-au creat 
impresia că nu numai jucătorii 

FARMECUL RECORDULUI MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

prit din bătaia lor de ceasornic. E adevărat ? Este. Arbitrii 
controlează de 3—4 ori, pantofii cu cuie ai atletei sint fi ei 
cercetați, vintul puricat. E o.k. Salturile de bucurie ale 
fetei cu cea mai lungă săritură din lume sînt parcă televi
zate din Cosmos. Vali Ionescu, in relaxare, întoarce capul și 
vede ce s-a întimplat. Se ridică fi o sărută pe rivala ei. Mai 
incearcă oare Vali ? Ca și cum nu s-a intimplat nimic ea se 
reașează ți pedalează din picioare, liniștită. Penultima în
cercare. Acum ori niciodată 1 Ca o nălucă se repede spre 
prag, îl „bate" fără greșeală și împinsă ca de rachetă zboară 
după 3 m. Dar cit 1 Iți duce mîinile la cap, apoi spre cer, 
nebună de bucurie ! Simțise că a sărit pentru prima oară atit 
de mult ! Se duce la ruletă. Plinge, ride? Și se îndreaptă spre 
Cușmir, se iau în brațe. Cine ride, cine plinge ? In cinci 
minute a fost scris un roman, un scenariu. O nouă filă de 
aur a atletismului românesc. După lolanda Balaș și Viorica 
Viscopoleanu. Recordul lumii bătut de două ori la București, 
in numai cinci minute ! A fost Viorica Viscopoleanu la sta
dion, n-a fost ? A văzut secvențele, seara, la televizor sau 
nu ? Cine știe ? Ea știe. De ce ea ? Pentru că a fost prima 
româncă ce a sărit 6 m la lungime. Prima româncă ce a ob
ținut la Olimpiada din Mexic, cu o săritură de 6,82 m, re
cordul mondial ți titlul olimpic. Pentru că este deținătoarea 
celei mai mari performanțe sportive românești din toate tim
purile : record mondial și titlul olimpic în același timp. La 
vîrsta de 29 de ani. Deci, Vali Ionescu, la 24 de ani in 1984 
ți Anișoara, la 22 de ani in anul Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles, vor putea s-o imite.

îmi imaginez ci cei ce ne citesc azi ar fi știut înainte ce s-a 
întimplat cu 48 de ore in urmă. Cîți spectatori ar fi fost atunci 
în după-amiaza de 1 august, la stadionul „23 August", să vadă 
acest minunat duel atletic? Aproape sigur, stadionul ar fi fost 
plin.

Vreți să mulțumiți acestor minunate fete ? Vreți să le ve
deți „in carne ți oase" ? Vreți să le ajutați să stabilească, 
eventual, un nou record mondial, veniți la Jocurile Balcanice 
de atletism de la 13 la 15 august pe stadionul ,fi3 August" 
din București. Să redați atletismului prestigiul de altă dată! 
Avem ce arăta lumii. E adevărat, tot numai fete, dar pentru 
ele vor sosi la București trimiși ai marilor agenții și ziare 
din lume. De duminică și pînă cind încheiem aceste rînduri, te
lexul ți telefoanele redacției noastre sună ți ni se cer noi 
și noi amănunte. Farmecul unui record mondial este inega
labil. N-avem parte, ți nimeni nu are, prea des, de așa ceva. 
Prin urmare, să ne bucurăm !

iilor acestuia 
și V. Moșesc 
ghici, Mirela 
Liteanu, Spci 
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arbitri de pe 
mație pârtiei

Mo

seniori In aer liber, a încercat 
la 2,30 m la înălțime Și îi 
dorim succes în viitoarea ten
tativă. în sfîrșit. la capătul 
celui mai frumos duel al dis
cobolilor noștri. Iosif Nagy 
(65,98 m) îl întrece în finul, 
pe Ion Zamfirache (65,72 m) 
cucerind al 15-lea tricou al 
său de campion național.

In completarea listei de re
zultate de la campionatele na
ționale. iată-le pe ultimele : 
3 000 m obst. : 1. Vasile Bi- 
chea (Poli. Timișoara) 8:30,0 — 
campion național. 2. Paul Copu 
(Farul C-ța) 8:31,65, 3. Nico
lae Voicu (Metalul) 8:33,00. 4. 

care au lipsit mult, din motive 
obiective, ci și cei care au avut o 
participare bună la antrenamen
te se prezintă cu o rezistență de 
concurs insuficientă. Totodată, 
am sesizat că jucătorii noștri 
nu manifestă, la antrenamente 
și jocuri, destulă voință, mobi
lizare, putere de concentrare, 
în aceste domenii fiind net de
pășiți de adversarii lor, mult 
mai ambițioși Și conștiincioși 
în meciurile (și antrenamente
le) de la. Bistrița. Prin urma
re, odată cu o creștere a pre
gătirii atletice, în perioada ur
mătoare ni sc par absolut ne
cesare o sporire a conștiincio
zității jucătorilor și a exigen
ței antrenorilor, grăbirea omoge
nizării sextetului dc bază cu pri
mele rezerve, rezolvarea unor 
probleme legate de construcția 
atacului, de mobilitatea bloca
jului (și, în acest context, mai 
buna pregătire a jucătorului de 
centru), dar mai ales de efi
ciența apărării din linia a doua.

Dealtfel, stînd dc vorbă cu 
sportivii mai vîrstnici am avut 
unele confirmări în acest sens. 
Dan Gîrleanu (care a trecut 
examenul de admitere la Facul
tatea de drept, după ce a ab
solvit I.E.F.S.) ne spunea : „în 
momentul de față — după pă
rerea niba — problemele urgen
te se referă Ia perfecționarea 
ridicătorilor și la adăugirea al
tora de perspectivă, precum și 
la îmbunătățirea activității blo
cajului prin lucru intens cu ju
cătorii de zona 3... Cred insă că 
prin ultimele remedieri ce sc 
vor face, firește, în toate com
partimentele, prin atingerea 
unei forme deosebite în octom
brie și printr-o mobilizare e- 
xcmplară a noastră, echipa va 
obține în Argentina o perfor
manță ridicată". La rîndul său. 
ridicătorul Petre Ionescu (ad
mis și el zilele trecute la 
I.E.F.S.) era de părere că 
„treaba a cam scirțiit datorită 
prea multor variante dc sextet 
de bază apărute pe parcurs. 
Acum echipa a inceput să se 
închege și mi se pare totuși 
mai puternică decît era eu Du
mănoiu și Pop. Omogenizarea

și ca vîrstă ai 
ve. Dacă aeeas 
din vreme, aci 
te... Cred că a 
probleme de pi 
la mondiale : 
combinațiile â« 
rit blocajul, d 
taica • in linia 
ranța cxecuțiil 
atins omogenii 
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meciuri din tr 
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începînd de 1 
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i. roinin al Rc 
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La actuala « 
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Bulgaria, R. I 
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în momentul 
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dar care aici, 
fi reprezentat 
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ționat faptul i 
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nu vor lipsi 
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I. Hurubeanu (Dinamo) 8:42,19,
5. Gh. Vișănescu (Șt. roșu

* Bv.) 8:43,72. 6. M. Bălan (O- 
țelul Gl.) 8:55,33 ; 4X400 m : 
1. I.E.F.S. (Boroiu, Preoțescu, 
Nagy, Iacob) 3:12,51 — campi
oană națională, 2. Dinamo I 
3:16,51, 3. Dinamo II 3:19,08 
4. Steaua 3:19,74. 5. C.S.M. Su
ceava 3:22,16, 6. Metalul Hu
nedoara 3:25,08 ; 4X400 m
femei : 1. C. S. Brăila (Bunea, 
Stoica, Bogoi, Matei) 3:10,92 — 
campioană națională. 2. Știin
ța Bacău 3:44,45, 3. C. S. Tir- 
goviște 3:46,12. 4. C.S.Ș. Cetate 
Deva 3:47,46, 5. Metalul 3:47,87.
6. C.S.M. Craiova 3:48,40.

Cele zece al 
minică pe hi©1 
au fost cîștiș 
Nu este nici 
obțizilnd victo 
ale „Premiulr 
în cel de-al . 
recordul carie 
metru, fără si 
ximum. Cu a 
vul lui N. Gl 
ză printre ce 
pe hipodrom.

Din păcate, 
minică acesta 
cru pozitiv, c
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Citeva aspecte desprinse
Săptămîna trecută majoritatea echipelor 

din primul eșalon divizionar au fost su
puse testării tehnice care precede, de re
gulă. startul și acordarea dreptului de joc 
intr-un nou sezon. Normele celor trei pro
be obligatorii pentru jucătorii de cîmp 
au fost următoarele : 1. lovirea mingii cu 
piciorul de la 35 
precizie) fără ca 
2. tras 
statică 
slalom

la poartă 
așezată la 
printre 4

m in poartă (forță și 
mingea să atingă solul; 
din viteză, cu o minge
16 m la capătul unui 
jaloane și intr-un timp

dintr un micro-raid la Pitești, Rm.
care să nu depășească 4 secunde și 7 ze
cimi ; 3. tras la poartă cu capul, lntr-o 
minge centrată de pe linia de fund, Ja o 
distanță de 20 m de poartă. La toate cele 
trei Probe sint prevăzute cite 10 încercări, 
punctajul care se acordă fiind : 5 puncte 
pentru 8 lovituri reușite din 10 execuții, 
4 puncte pentru 7 lovituri. 2 puncte pen
tru 6 și zero puncte pentru mai puțin de 
6 lovituri reușite. Aceasta la prima și a 
treia probă. La proba de slalom punctajul 
este : 5 puncte pentru 7 reușite din 8 lo-

Vilcea și Ploiești ANALIZA ACTIVITĂȚII

LA F. C ARGEȘ, PREMIANT!-ANTRENORII!

N. So- 
noastră 
tu prin 
ibilități 
în fața 

de la 
r soco- 
un ni- 
impeti- 
:u toa- 
îinarea 
acum, 

is este 
trebuie

I
I
I
I

ANU I
I

niȚd

MS"
I
I

I
du- 
din

îă 
r 
ționa- 
t volei 
at cu

I
I

In 
F. C. 
start" 
printre 
14 jucători de cîmp. 3 
si... cei doi antrenori. 
Dobrin si Constantin 
Da. au candidat, la 
de măiestrie tehnică, și cei 
antrenori ai formației pitestene 
care în viitorul campionat își 
vor conduce elevii nu numai de 
De banca de la marginea tere
nului ci, uneori, și în cîmpul de 
ioc. Dealtfel ei s-au situat, ca 
rezultate, Ia cele trei probe ale 
testării, pe primele două locuri 
intr-un 
oficial, 
tui un 
valorii 
piu de 
rea cu 
tehnic, 
testării 
primi 
zerve. de BINE, acesta 
tind din următoarea relație ci
frică : 11 jucători cu 15 puncte 
realizate. 6 cu 14 puncte și nu
mai 2 (Ancuța sî Iosif Ștefan)

ziua testării tehnice. 
Argeș a prezentat ..la 
un lot de 19 candidați, 

aceștia numărîndu-se 
portari 
Nicolae 
Cirstea. 
probele 

doi

clasament, evident ne- 
care insă poate consli- 
criteriu de apreciere a 
individuale si un exem- 
pregătire pentru trece- 
succcs a examenului 
Bilanțul general al 

lotului argeșean poate 
un cal ficativ. fără re- 

rezul-

au căzut, cu cîte 10 puncte, sub 
incidența unei penalizări de 50 
la sută din penalizare, avînd 
însă si ei baremul corespunză
tor obținerii dreptului de ioc. 
Proba cea mai grea s-a dove
dit a fi lovirea mingii cu pi
ciorul de la 35 m.. în poartă, 
din coborîre. Cu numai 5 lo
vituri reușite. I. Stefan s-a si
tuat la nivelul de... zero puncte, 
ca si Ancuta la proba de sla
lom. cu tras la poartă, din vi
teză, contratimp. în ziua testă
rii tehnice, la Pitești a plouai 
aproape tot timpul. Condițiile 
examinării au fost. deci, mai 
grele.

Efortul pretins, atît pe plan 
fizic, cit si al încordării psihi
ce. a fost mai mare. dar. spre 
lauda lor. jucătorii argeșeni au 
depășit dificultățile celor trei 
probe. Mențiuni speciale se 
cuvin pentru : M. Zamfir. Stan- 
cu. Tulpan. Iovănescu. Jurcă, 
Simion. Cristian. Istrate și 
Iliescu, ultimii trei portari. 
Premianți. cei doi antrenori : 
Nicolae Dobrin și Constantin 
Cirstea.

capacitatea morală 
pretinsă de jocul cu miză. în 
contextul acelorași constatări 
am putea include și rezultatul, 
oarecum surprinzător, obținut de 
Gîngu la proba de tras la poar
tă cu capul : numai 7 lovituri 
precise din cele 10 încercări. 
Prea puțin pentru un specialist 
al detentei și al lovirii mingii 
cu capul ; prea puțin pentru 
ocupantul locului 3 în ierarhia 
celor mai eficace jucători ai 
ediției precedente de campio
nat !

vituri, 4
tru mai . . _ ____  _
zervat două probe specifice constând din 
degajarea cu piciorul (din mină) în cercul 
de la centrul terenului și degajarea cu 
mina (aruncare) la punct fix. intr-un 
dreptunghi de dimensiunile 10/5 rri. situat 
în zona laterală de la centrul terenului, 

în rândurile ce urmează vă prezentăm 
citeva aspecte desprinse dintr-un micro
raid. la trei dintre divizionale A : F.C. 
Argeș, Cbimia Rm. Vilcea și Petrolul.

superioară

pentru 6. 2 pentru 5 și zero pen- 
puțin de 5. Portarilor li s-au re-

Ca și la F.C. Argeș, constată
rile făcute, în ce privește nive
lul tehnic al jucătorilor de la 
Chimia, au dus la concluzia că 
mai sint încă o serie de ele
mente și procedee de execuție 
asupra cărora mai trebuie in
sistat în procesul de instruire. 
Antrenorii celor două echipe au 
prevăzut dealtfel în planul de 
pregătire ședințe speciale în a- 
cest sens. în cadrul acestora un 
rol primordial avînd individua
lizarea. (M.I.).

LA PETROLUL, FUNDAȘII AU FOST CEI MAI BUNI (! ?)

Mihai IONESCU

LA CHIMIA, REZULTATE FOARTE BUNE,
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DAR Șl... DOI CORIGENȚI
în după-amiaza zilei în care, 

dimineața, a condus testarea 
tehnică, cu fotbaliștii de la 
F.C. Argeș, antrenorul federal 
Mircea Rădulescu a examinat 
lotul Chimiei, la Rm. Vilcea. 
Aici organizarea a fost fără re
proș, totul s-a desfășurat în 
cele mai bune condițiuni, deși 
vremea a fost tot timpul, po
trivnică, iar lotul examinaților 
destul de numeros (22 de jucă
tori de cîmp și 3 portari). In 
ansamblu echipa antrenată de 
Petre Gavrilă s-a prezentat la 
un nivel foarte bun, rezultatele 
cele mai valoroase, cu procen
taj maxim, fiind înregistrate de 
Alexandru, Carabageac. Strim- 
beanu,. Teleșpan. Catargiu. Bo- 
țonea, Savu, Văcariu, Iovan,

Easno, Roșea și Pavel. Au fost și 
doi „corigenți”, 
Maidale. care 
descurca defel 
vire a mingii 
la 35 m, in poartă, din co"borîre. 
Antrenorul P. Gavrilă ne spu
nea că în ajunul testării, amin- 
doi au executat, aproape fără 
greșeală, toate cele trei probe. 
In 
ția 
un 
un 
ce 
hică a celor doi jucători, re
cent promovați în lotul primei 
echipe, mai are încă lacune ca
re se impun eliminate, pentru 
că una dintre condițiile jucăto
rului de performanță este și

tinerii Dogaru și 
nu s-au putut 
în proba de lo- 
cu piciorul, de

ziua examenului însă, emo- 
și tracul au avut de spus 
cuvint hotăritor, constituind 
obstacol de netrecut, ceea 

dovedește că pregătirea psi-

Miercuri la prînz, la Ploiești 
a plouat torențial, și fotbaliștii 
de la Petrolul au fost nevoiți 
să se mute pe terenul din co
muna Chițorani pentru a sus
ține testele tehnice, în condiții 
ce nu păreau prea favorabile. 
Dar, pînă la urmă, rezultatele 
au fost destul de bune pentru 
o echipă debutantă în primul 
eșalon, marcată psihic cind s-a 
văzut în fața unui neașteptat 
examen. Testele ne-au arătat că 
insuccesele ufiora dintre jucă
tori au fost urmare nu a stării 
terenului ci a lipsurilor proprii 
din pregătire sau din arsenalul 
lor tehnic. Așa au stat lucru
rile cu Toporan, veteranul e- 
chipei, ani șl ani golgeterul ei, 
care a întîmpinat greutăți nu 
numai la loviturile de la 35 m 
(doar 4 pe poartă), dar chiar 
la lovirea mingii cu capul, din 
centrare, capitol la care altă 
dată el excela. Surprinzător și 
bilanțul lui Cozarec la șutul de 
la 35 m, doar 5 lovituri pe 
poartă. Au fost și alte „rateuri" 
din partea lui Gălățeanu și 
Libiu, ceea ce ține de slaba 
lor mobilizare, de insuficienta 
capacitate de a se concentra și 
de a se autodepăși, stare de 
lucruri deloc surprinzătoare da
că ne gîndim la slabul lor ran
dament și in recent încheiatul 
campionat. Am mai remarcat 
că noii veniți din eșaloane in
ferioare (Siăncioiu, Ivan) au 
demonstrat un modest potențial 
tehnic. Poate și tracul să fie 
de vină. Dar la meciurile de 
Divizia .A" va fi altfel 7 Ne-

permis procentul mare de șu
turi imprecise de la 16 m. după 
sprintul printre jaloane, dato
rită lovirii defectuoase a balo
nului.

Punctele forte ale lotului plo-; 
ieștean le-au constituit Cojo
caru 
Lazăr 
Toma 
vedit 
toate 
balonului. Butufei, un exemplu 
de ambiție, de putere de mobi
lizare, Simaciu și Lazăr dornici 
să se autodepășească. Frumoase 
surprize, Toma și chiar tînărul 
Călin (pînă de curînd junior). 
De remarcat că in 
tor evidențiați, cu 
Simaciu și Călin, 
fundași, superiori 
in șuturile la poartă (Butufei 
20 din 20) ca și în lovirea ba
tonului cu capul (din centrare, 
Cojocaru 10 din 10). ceea ce 
trebuie să le dea de gindit ata- 
canților (din care a făcut 
cepție Ștefănescu, cel mai 
șuteur la poartă de la 16 
fapt ce confirmă penuria, 
înaintași dotați. Testele 
arătat că în lotul Petrolu
lui unii jucători trebuie să lu
creze serios pentru că altfel 
sint depășiți de valoarea pre
tinsă Diviziei ,,A“, ca să nu 
mai spunem că aceste testear 
trebui date înaintea legitimă
rii în eșaloanele superioare. Ca 
un adevărat concurs de admi
tere.

(15 p), Butufci (15
(15 p), Simaciu (14
(14 p). Cojocaru s-a 
a fi cel mai stăpîn 
procedeele de lovire a

P). 
P)> 

do
pe

grupul aces- 
excepția lui 
ceilalți sint 
înaintașilor

ex- 
bun 
m), 
de 
au

Constantin ALEXE

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• DINAMO BUCUREȘTI a sus

ținut două partide In Bulgaria : 
lm Tțrnovo a fost întrecută de 
fb« «nația locală Etîr cu 3—0 
(1—0), iar la Ruse a terminat la 
egalitate 2—2 (2—1) cu Dunav,
prin golurile marcate de D. Geor
gescu șl Mulțescu.
• F.C. BIHOR — F.C. MAGDE

BURG 4—1 (1—0). Golurile echi
pei orădene au fost realizate de 
Pușcaș (din 11 m), Grosu (2) și 
Nedelcu, iar pentru oaspeți a în
scris Wlndelbrand. F.C. BIHOR : 
Balasz — Dianu (Mureșan), Bl- 
sok, Bigan, Nițu — Pușcaș, Grosu 
(Bucico), Kun (Roateș) — Lupău, 
Nedelcu, Georgescu.
• MINERUL ANINA — META

LUL BOCȘA 4—1 (1—0). Golurile 
au fost realizate de Șchiopu (min. 
16), Dănilă (min. 50), Platagă 
(min. 65), Drăgănlci (min. 80), 
respectiv Totoși (mln. 68). (M.
GHITER, coresp.).
• LOTUL DE JUNIORI U.EJ.A. 

*83 — AURUL BRAD 2—1 (0—0). 
In continuarea pregătirilor în ve
derea participării la „Turneul 
Prietenia**, lotul de juniori 
U.E.F.A. '83 a susținut o nouă 
partidă de verificare. întUnind la 
Brad divizionara ,.B“ locală Au
rul. victoria a revenit lotului de 
juniori cu scorul de 2—1 (0—0), 
prin golurile marcate de Dtaco- 
neasa șl Țîrlea.
• TRACTORUL MIERCUREA 

CIUC — F.C. BIHOR 1—5 (0—1). 
Au marcat : Gergely, respectiv

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“
Grosu (2), Kun II, Georgescu și 
Lupău (V. Pașcanu — coresp.).
• F.C.M. PROGRESUL BRĂILA

— OȚELUL GALAȚI 2—0 (0-0).
Au marcat : Darie (min. 54) și 
Liciu (mln. 70). (N. Coslln — co
resp.).
• GLORIA REȘIȚA 

PETROȘANI 2—0 (1—0). 
cat : Clurea (min. 24) 
(mln. 69 — din 11 m), 
Glăvan — coresp.).
• SOMEȘUL SATU   CAVNIC

— JIUL 
Au mar- 
și Ian cu 
(Dinu D.

MARE 
— MINERUL CAVNIC 4—1 
(0—1). Autorii golurilor : Borș 
(min 47, 50 și 80) și Szilaghi 
(min. 88), respectiv Mociran 
(min. 43). (C. Zoltan — coresp.).
• S.C. BACAU — C.S.M.

SUCEAVA 3—1 (0—0). Au
marcat C. Solomon (min. 61), 
Șoșu (min. 82) și Antohi (min. 
84), respectiv Neacșu (min. 59). 
(E. Teirău — coresp.).
• DINAMO VICTORIA — 

MECANICA FINA 3—2 (1—0). 
Partida s-a disputat sîmbătă, 
pe stadionul Dinamo. Proaspă
ta divizionară „B“ a reușit să 
obțină victoria la capătul unui 
joc echilibrat. Au înscris: 
Dragna (min. 44) Mitracu (min. 
65), Gh. Radu (min. 71). pentru 
dinamoviști, Dragne (min. 85) 
si P. Dumitru (min. 89) de la 
învinși. (D. Daniel — coresp.).

VENTUL" LUI CATREN
ciu

lești 
cai I 
tren 
ituri 
tșind 
oare 
kilo- 
ma- 
ele- 

ilca- 
de

să semnalăm faptul că o serie 
de conducători nu au susținut 
corect șansele cailor încredințați. - 
Deocamdată nu-i nominalizăm, 
dar ținem să atragem atenția că 
astfel de fapte rămînind nesanc
ționate de cei in drept ele vor 
avea repercusiuni , în încasările 
hipodromului prin abținerea de 
la pariuri și chiar prin rărirea 
rîndurilor spectatorilor.

DiN/ino licronu DIICIIM$I| (scria g Tg)
• Asociația a fost înființată 

în anul 1949 și este tutelată de 
Ministerul de Interne, Inspec
toratul municipiului București 
• A promovat în Divizia .,B“ 
în anul 1961 și apoi a fost mu
tată la Pitești; • A activat în 
Divizia „B“ în edițiile 1965 — 
1967 ; a activat în Divizia „C“ 
în edițiile 1963—1965 (în 1965 a 
fost cedată asociației Electro
nica) și 1981—1982 • Pre
ședintele asociației : Marin Băr- 
bulescu ; președintele secției de 
fotbal : Nicolae Neamțu ; an
trenori : Constantin Frățilă
(principal) și Ștefan Feodot (se
cund) • Nu are stadion propriu. 
Joacă pe terenurile 1 și 2 din 
complexul sportiv Dinamo •

• „CUPA MARMAȚ1A-. Prima 
ediție s-a disputat săptSmtaa tre
cuta, la Slghet, in organizarea 
asociației C.I.L. Iată rezultatele : 
F.C. Baia Mare — „U" CIuj-Na- 
poca 4—1 (2—1), C.I.L. — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—0 (0—0), A.S.A. — 
„U* 1—0 (1—0), F.C. Bala Mare 
— C.I.L. 6—5 după executarea 
loviturilor de la 11 m. Trofeul a 
fost riști gat de F.C. BAIA MARE. 
(S. PRALEA, coresp.).

Lotul : portari : Anuței, Dinu, 
Nedelcu ; fundași : Adolf, Bă- 
dilaș, Popicu, Frincu, Stănescu, 
Lucuță, Beschea, Grigoraș; mij
locași : Costache, Moldovan,
Brumaru, Cojocaru, Mitracu, 
Săndoi ; înaintași : Frățilă II, 
Iordachc, Radu, Niculcioiu, Cio
cănele, Răducanu, Ciornoavă • 
Golgeterul echipei : Moldovan 
— 15 goluri • Media de virstă: 
23 ani • O performantă reali
zată în tur : 12 victorii și trei 
egaluri, 10 puncte avans față 
de a doua clasată ! Echipă o- 
mogenă, în care s-a îmbinat 
foarte bine elanul tinerilor 
(Adolf, Popicu, Frincu, Iorda- 
che, Brumaru, Cojocaru. Mitra
cu, Niculcioiu) cu experiența 
„bătrînilor” (Moldovan, Frățilă 
II, Lucuță, Anuței, Bădilaș și 
Săndoi).

Luni a avut loc la sediul 
C.N.E.F.S. ședința de analiză a 
activității competiționale în pe
rioada 1931/82 și prezentarea 
măsurilor în vederea creșterii 
nivelului de joc intern și inter
național. pentru îmbunătățirea 
continuă a ordinei, disciplinei 
și corectitudinii la toate eșa
loanele fotbalului.

Au participat membrii birou
lui F.R. Fotbal, președinții clu
burilor și secțiilor divizionare 
A și B, antrenorii principali ai 
echipelor divizionare A. antre
nori invitați din divizia B. 
membri ai colegiilor și comi
siilor F.R.F.. ziariști sportivi.

F.R. Fotbal a prezentat, in 
spirit critic și autocritic, rapor
tul campionatului recent înche
iat constatînd că motivul prin
cipal al stagnării în fotbal și 
nereușitei calificării echipei na
ționale la turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal 
din Spania l-a constituit super
ficialitatea cu care s-a muncit 
la toate nivelele, fără perspec
tivă, intr-un climat în care 
și-au făcut loc toleranța, in
disciplina și incorectitudinea.

S-au arătat măsurile luate, 
îndeosebi după Conferința pe 
țară a mișcării sportive, privi
toare Ia îngrădirea posibilități
lor dc a se mai comite nere
guli. la eliminarea din fotbal 
a tuturor persoanelor implicate 
în acte incorecte, de trucarea 
unor rezultate, îndepărtarea 
tuturor arbitrilor care s-au lă
sat mituiți. In ședință a fost 
exprimată hotărîrea C.N.E.F.S. 
și a F.R. Fotbal ca pe viitor 
orice tentativă de corupere, de 
mistificare a rezultatelor. să 
fie sancționată cu radierea e- 
chipclor în cauză din sistemul 
competițional de performanță 
al fotbalului. Instaurarea unui 
nou climat de muncă și acțiune 
pe deplin sănătos trebuie să 
constituie principala preocupa
re a tuturor factorilor cu res
ponsabilități in fotbal, în ve
derea realizării cit mai grab
nice a progresului în acest sport.

Activitatea la nivelul junio
rilor și tineretului va fi întă
rită, se va introduce un nou 
sistem competițional cu înce
pere din ediția 1983/84 a cam
pionatului, se lucrează la un 
nou statut al jucătorilor și an
trenorilor.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată pregătirilor echipei na
ționale. Directorul tehnic al 
F.R. Fotbal și antrenorul c- 
chipei reprezentative, Mircea 
Lucescu, a prezentat progra
mul lotului reprezentativ. El 
a solicitat sprijinul celorlalți 
antrenori, cluburilor, publicului 
și presei în vederea unei omo
genități puternice și a unui 
consens deplin pentru reprezen
tarea internațională a fotbalu
lui nostru.

Antrenorii care au fost in 
Spania, la turneul final al 
C.M. Mircea Rădulescu, Con
stantin Cernăianu, Florin Ha- 
lagian, Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor și ziaristul Gheorghe Ni
cola eseu au împărtășit celor 
prezenți din învățămintele pe 
care le-au desprins pentru fot
balul românesc.

Un punct important al ordi
nei de zi l-a constituit orga
nizarea în bune condiții a me
ciurilor din noul campionat, a 
respectării legalității.

Participam ții la ședință au 
exprimat deplinul lor acord 
față de măsurile întreprinse de 
C.N.E.F.S. și F.R.F.

în încheierea ședinței. din 
partea conducerii C.N.E.F.S. 
au luat cuvîntul tovarășii ge
neral lt. Nicolae Stan, vicepre
ședinte. și general lt. Marin 
Dragnca, președinte.

B H I P I S M
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REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Humor (S. Ionescu) 1:42,5, 
2. Intim. Simplu 2,40, ordinea 30. 
Cursa a H-a : 1 Galița (G. Sol- 
can) 1:39,0, 2. Simbria, 3. Sună-

toarea. Simplu 1,20, ordinea 6, 
event 7, ordinea triplă 197. Cursa 
a III-a : 1. Sadău (M. Ștefănescu) 
1:27,9, 2. Robust. Simplu 3, ordi
nea 6, event 4, triplu ciștigător 
135. Cursa a IV-a : 1. Catren (N. 
Boitan) 1:26,3, 2. Hrubița, 3. Abil, 
Simplu 2,40, ordinea 12, event 
19, ordinea triplă 53. Cursa a 
V-a : 1. Sudor (M. Dumitru) 
1:31,4, 2. Satim. Simplu 5, ordi
nea 10, event 29, triplu ciștigător 
321. Cursa a Vl-a : 1. Copist (M. 
Ștefănescu) 1:27,1, 2. Aldina, 3. 
Tenor. Simplu 3, ordinea 35, event 
14. ordinea * triplă 244. Cursa a 
VII-a : 1. Catren (N. Boitan)

1:24,8, 2. Hrubița. Simplu 4, or
dinea 3, event 8, triplu ciștigător 
165. Cursa a VIII-a : 1. Hot (V. 
Boise) 1:32,1, 2. Hipolit, 3. Satiric. 
Simplu 3, ordinea 41, event 4, 
ordinea triplă 97. Cursa a IX-a : 
1. Realista (I. Oană) 1:30,5, 2.
Clara, 3. Pruna Simplu 1,60, or
dinea 6, event 4, ordinea triplă 
56, triplu ciștigător 29. Cursa a 
X-a : 1. Rosmarln (G. Grigore) 
1:36,6, 2. Haos. Simplu 7, ordinea 
20, event 9.

Constantin DUMITRIU

4DNIMSTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INT0PF1TALA
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 2» IULIE 
1982. Cat. 1 : 1 variantă 100% — 
Autoturism Dacia IBOO șl 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 10 
variante 25% a 7.499 lei ; cat. 3 : 
24,75 variante a 3.030 lei ; cat. 4: 
SI variante a 926 lei ; cat. 5 : 238 
variante a 31S lei ; cat. 6 : 7.639 
variante a 40 lei ; cat. 7 ; 184 va
riante a 200 lei ; cat. 8 : 3.334 va
riante a 40 lei. Report la cat. 1, 
29.742 lei. Autoturismul Dacia 
1300 a fost clștigat de ION 
SCHLOGHEL din Brăila.
• S1MBATA — UN ATRACTIV 

CONCURS PRONOSPORT I Pen
tru a marca inaugurarea noului 
sezon competițional intern de fot
bal, Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează. în mod 
excepțional, sîmbătă 7 august 1982. 
un concurs Pronosport cu me
ciurile din prima etapă a campio
natului divizionar A. Iată — ca 
sursă suplimentară de inspirație 
— pronosticurile cunoscutului ac
tor Alexandru Arșlnel, un mare 
admirator al fotbalului șl al e-

chipei Politehnica lași : I. ,,U* 
Craiova — F.C. Constanța 1 ; II. 
Sportul stud. — C.S. Tîrgoviște 
1 ; HI. Poll Tim. — F.C. Argeș 
1 ; IV. F.C. Olt — S.C. Bacău 1 ; 
V. Chimia Rm. V. — Jiul 1 ; VI. 
Petrolul — Corvinul (pauză) 1, X; 
vn. Petrolul — Corvinul (final) 
1, X ; VUI. F.C. Bihor — AJS.A. 
Tg. M. (p) 1 ; IX. F.C. Bihor — 
A.S.A. Tg. M. (f) 1 ; X. „Poli” 
Iași — Steaua (p) 1. X ; XI. 
„Poli" Iași — Steaua (f) 1, X;XII. 
F.C.M. Brașov — Dinamo <p> X ; 
XIH. F.C.M. Brașov — Dinamo 
(f) 1, X, 2.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚI- 
LOR I Depunerea buletinelor se 
face numai pînă joi 5 august in
clusiv.
• SE REAMINTEȘTE că astăzi 

este ultima zi de procurare a bi
letelor cu numerele dv. prefe
rate pentru tragerea obișnuită 
Pronoexpres de miercuri 4 au
gust 1982, care va avea loc la 
ora 15,30 in sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Stoicovlcl nr. 42.



4-a ediție a C. M. de natație GIMNASTI ROMANI

SURPRIZE Șl RECORDURI LA GUAYAQUIL
Primele finale ale întrecerilor 

de înot din cadrul celei de a 
4-a ediții a campionatelor mon- 
diale de natație au adus și 
primul record al lumii. Petra 
Schneider (R.D.G.) în vîrstă de 
19 ani s-a distanțat de Tracy 
Caulkins (S.U.A.), ciștigătoarea 
probei de 400 m mixt la ediția 
precedentă, după primii 150 de 
metri, apoi a făcut o cursă so
litară pe care a încheiat-o în 
4:36,10 (v. rec. 4:36,29). Este
pentru a 4-a oară consecutiv 
cînd Schneider corectează re
cordul mondial. Caulkins nu a 
sosit decît pe locul trei, fiind 
întrecută și de tînăra Katleen 
Nord (R.D.G.).

Surprinzătoare, victoria vest- 
germanului Michael Gross asu
pra lui Rowdy Gaines (S.U.A.), 
deținătorul recordului mondial, 
la 200 m liber. în serii, Gross 
realizase un nou record euro
pean (1:49,55), iar în finală l-a 
devansat pe Rowdy cu exact 
8 sutimi de secundă, fără a-și 
îmbunătăți însă performanța 
optimă. La sfîrșit, Gaines a de
clarat ziariștilor că a pornit 
prea încet pe prima sută, per- 
mițîndu-i lui Gross să cîștige 
la finiș. Iar noul campion a 
fost de părere că a avut o 
mare șansă : „Rowdy rămîne 
cel mai bun, pentru că el deți
ne încă recordul probei !“

O altă reprezentantă a R. D. 
Germane, Birgit Meinecke, a 
confirmat pronosticurile, cîști- 
gînd cursa de 100 m liber în 
55,79, urmată — surprinzător — 
de olandeza Annemarie Versta
ppen în 55,87. Extrem de dispu
tată a fost finala brasiștilor pe 
distanța de 100 m. A cîștigat 
americanul Steve Lundquist, 
dar numai 5 sutimi de secun
dă (!) l-au despărțit de urmă
torul clasat. 
Davis, care 
bun timp 
Lundquist a 
torie (62,75) 
să realizeze 
mondial, 
Mark Schubert i-a 
precaut, că ceea ce 
primul rînd 
aur...

Rezultatele 
bras (b) : 1.

canadianul Victor 
obținuse cel mai 
în preliminarii, 

declarat după vic- 
că și-ar fi dorit 

și un 
dar că

este

nou record 
antrenorul 

spus să fie 
contează 
medalia

in 
de
mtehnice. 100

Steve Lundquist
(S.U.A.) 62,75 ; 2. Victor Davis 
(Canada) 62,82 ; 3. John Moffet 
(S.U.A.) 63,13 ; 4. A. Moorhou-

se (M. Brit.) 63,15 ; 5. P. Evans 
(Australia) 63,89 ; 6. P. Res
trepo (__1 I’ 
(U.R.S.S.) 63,92 ;
(f) : L ~ ’
55,79 ; 
55,87 ; 
56,27 ;
56,61 ț 
(U.R.S.S.) . .
schuck (R.D.G.) 56,71 _ 
liber (b) : 1. M. Gross (R.F.G.) 
1:49,84 ; 2. R. Gaines (S.U.A.) 
1:49,92 ; 3. Jorg Woithe (R.D.G.) 
1:50,71 ; 4. T. Ledjstrom (Sue
dia) 1:51,59 ; 5. VL Șemetov 
(U.R.S.S.) 1:51,96 ; 6. H. Kross 
(Ol.) 1:52,37 ; 400 m mixt (f) : 
1. Petra Schneider (R.D.G.) 
4:36,10 R.M. : 2. Katleen Nord 
(R.D.G.) 4:43.51 ; 3. T. Caulkins
—............. .... ’ Gavin

Curry 
Zind-

d) Uv,O«7 t u. x . avva 
(Columbia) și L Kis _ . . 10() m jjbe,.

Birgit Meinccke (R.D.G).
2.
3.
4.
5.

Verstappen (Ol.)
Sterkel (S.U.A.) 
Seick (R.F.G.) 

L Gherasimova 
56,69 ; 6. K. Met- 

200 m

A.
Jill 
K.

INVITAȚI IN THAILANDA
BANGKOK (Agerpres) — 

Intre 4 șl 7 septembrie se var 
desfășura la Bangkok o se
rie de concursuri demonstra
tive de gimnastică, la care Aso
ciația thailandeză de specialitate 
a invitat sportivi fruntași din 
U.R.S.S., România, R.P. Chineză 
șl R.F. Germania.

Referlndu-se la această acțiune, 
secretarul Asociației, Samatawata- 
na, a declarat, printre altele: „De
monstrațiile celor mai valoroși 
gimnaști din lume ii vor ajuta pe 
sportivii noștri șl vor reține fără 
îndoială atenția amatorilor 
sport dfa Thailanda."

de

BALCANIADA DE BASCHET

PENTRU ECHIPE DE CADEțl
(S.U.A.) 4:44,64’; 4. P. 
(S.U.A.) 4:48,22 ; 5. L. 
(Australia) 4:52,23 ; 6. P. 
Ier (R.F.G.) 4:54,61.

în turneul de polo, la 
întrecerilor din grupele _ 
minare, o singură surpriză de 
proporții : eliminarea echipei 
Italiei, actuala deținătoare a 
titlului, care va juca pentru 
locurile 9—16 ! în rest, rezulta
te scontate. De notat victoria 
(8—5) a formației U.R.S.S. în 
fața selecționatei S.U.A., dar 
mai ales cea a Spaniei (9—8) în 
fața Italiei. Iată, dealtfel, re
zultatele complete și clasamen
tele celor 4 grupe :

Grupa A : R. F. Germania — 
N. Zeelandă 16—5 (1—2, 4—2,
5— 0, 6—1) șl Spania — Italia 
9—8 (3—1, 2—4, 2—2, 2—1). 1. 
R.F.G. 6 p ; 2. Spania 4 p; 3. 
Italia 2 p ; 4. N. Zeelandă 0 p; 
Grupa B 
8—5 (2—2, 3—0, 1—2, 2—1) și 
Australia—R.A. Egipt 23—2 (5-0,
6— 0, 5—2. 7—0). 1. U.R.S.S. 6 
p ; 2. S.U.A. 4 p ; 3. Australia 
2 p ; 4. R.A. Egipt 0 p ; Grupa 
C: Ungaria — Cuba 10—8 (5—3,
3— 1, 2—2. 0—2) și R. P. Chine
ză — Grecia 12—10 (2—3, 3—2,
4— 2, 3—3). 1. Ungaria 6 p ;
Cuba 4 p ; 3. R. P. 
p ; 4. Grecia 0 p ; 
Iugoslavia — Olanda 
1—3, 1—1. 4—1) și 
Canada 12—11 (3—6, 
1—1). 1. Iugoslavia
Olanda 4 p ; 3. Franța 2 p ; 4. 
Canada 0 p. Primele două cla
sate în fiecare grupă s-au cali
ficat pentru grupele semifinale, 
cu rezultatele obținute între ele.

U.R.S.S.

finele 
preli-

ci v p, 
S.U.A.

» v p ; 2.
Chineză 2 
Grupa D : 
7—6 (1—1, 
Franța — 
3—2, 5—2.

6 p ; 2.
‘ ; 4.

BELGRAD (Agerpres). — bl 
cadrul Balcaniadei de baschet re
zervată echipelor de cădeți, care 
se desfășoară în orașul iugoslav 
Valjevo, selecționata României a 
învins cu 75—73 (după prelungiri) 
formația Greciei. La sflrșlitul 
timpului regulamentar de joc 
scorul a fost egal.: 67—67. Repre
zentativa Iugoslaviei a dțtlgat eu 
127—37 (53—19) meciul disputat eu 
echipa Turdei.
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în 56 DE ANI, RECORDUL UIMII f
IA 1IINCIME f[MEI A CRESCUT CD 1,45 m! .7

In istoria de multe decenii a săriturii în lungime, 4 recordul mondial»
feminin a marcat o creștere de 1,45 m în decurs de 56 de a<n>i. Au
existat, astfel, 24 de „etape- pe parcursul istoriei acestui record (și
două egală ri), performanțele fiind realizate de 18 atlete din 10 țări si
3 continente. Intre aceste „săritoare de aur" se află și trei românce :
Viorica Viscopoleanu, campioană olimpică în 1968 la Ciudad de Me-
xico, Anișoara Cușmir și Vali lonescu.

lO'tă evoluția recordului lumii :
5,75 m Kinoue Hitomi (Japonia) Tokio 5. 6.265,98 m Hitomi Osaka 20. 5.28
6,04 m Stanislawa Waicsziewicz (Polonia) Lodz 28. 8.38
6,07 m Erika Junghans (Germania) Weissenfels 2.10.38
6,12 m Christel Schulz (Germania) Berlin 30. 7.39
6,25 m Fanny Blankers-Koen (Olanda) Leiden 19. 9.43
6,28 m Yvette Williams (N. Zeelandă) Gisborne 20. 2.54
6,28 m Galina Vinogradova (U.R.S.S.) Moscova 11. 9.55
6,31 m Vinogradova Tbilisi 18.11.55
6,35 m Elzbieta Krzesinska (Polonia) B-pesta 20. 8.56
6,35 m Krzesinska Melboumo 27.11.56
6,40 m Hildrun Claus (R.D.G.) Erfurt 7. 8.60
6,42 m Claus BerNn 23. 6.611'
6,48 m Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) Moscova 16. 7.61 r
6,53 m Scelkanova Leipzig 10. 6.621.
6,62 m Scelkanova BruxeNee 6.10.62 j’
6,70 m Scelkanova Moscova 4. 7.64I
6,76 m Mary Rand (M. Britan ie) Tokio 14.10.64L
6,82 m Viorica Viscopoleanu (România) Mexico 14.10.68 P
6,84 m Held» Rosendohl (R.F.G.) Torino 3. 9.701
6,92 m Angela Voigt (R.D.G») Dresda 9. 5.761
6,99 m Sigrun SîegT (R.D.G.) Dresda 19. 5.76|<
7.07 m Wilhelmina Bardausldene (U.R.S.S.) Chieinău 18. 8.781
7,09 m Bardauskiene Praga 29. 8.781.
7,15 m Anișoara Cușmîr (România) București 1. 8.82f
7,20 m Vali lonescu (România) București 1. 8.82j

,l6R 0 FlȘlE» 0 "IȘiEft 0 FIȘiEK 0 FIȘIER 0 HȘlf ~»

<n
m
TU
0 FIȘIER

ACTUALITATEA LA
La Indianapolis au loc cam

pionatele Statelor Unite (tere
nuri cu zgură). Capi de serie cu 
numărul 1 au fost desemnați 
Virginia Ruzicl șl, respectiv, 
Guillermo Vilas. Iată celelalte 
favorite jn competiția femini
nă : 2. Kathy Rinaldi (S.U.A.). 
3. Zina Garrison (S.U.A.), 4. 
Bonnie Gadușek (S.U.A.), 5.
Pam Casale (S.U.A.), 6. Joanne 
Russell (S.U.A.), 7. Helena Su- 
kova (Cehoslovacia) și Duk Hee 
Lee (Coreea de Sud).

0 în decurs de o săptămină, 
Jimmy Connors a obținut_ a 
doua victorie asupra lui Bjorn 
Borg. în cadrul unui meci de
monstrativ. la Richmond (Vir
ginia), Connors a cîștigat cu 
6—4, 3—6, 7—5, 6—3.

0 Pentru finala turneului de 
la North Conway s-au calificat 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) și 
Jose Higueras (Spania). în se
mifinale. primul a dispus de ar
gentinianul Clerc (6—4, 2—6.
6—4) iar celălalt l-a învins pe

PROBELE OLIMPICE DE CAIAC-CANOE
(Vrmare din pag D

minte această superbă victorie 
obținută de Ivan si Toma, a; 
cești doi bravi spottivi. demni 
de toată lauda.

Cu mult curaj și dorință de 
a realiza un rezultat superior 
au concurat si alte două echi
paje românești (caiac 4 și ca
noe simplu, la 10 000 ml. An- 
ghel Coman. Ion Jigarov. Pe- 
trică Dimofte si Florin Mari
nescu, deși mai puțin experi
mentați decît adversarii lor. au 
luptat cu multă ambiție. do- 
bîndind medaliile de argint, 
iar canoistul Gheorghe Titu 
ne-a dovedit încă o dată fru
moase perspective, sosind al 
3-lea într-o cursă dominată de 
celebrul Tamâs Wichman 
Ungaria.

în ansamblu, rezultatele 
tinutc în probele de fond 
fost bune. în schimb. _ _ 
portarea sportivilor români in 
probele olimpice a fost CU 
MULT SUB AȘTEPTĂRI, sub 
valoarea dovedită cu alte prile-

din

ob- 
au 

com-

juri. Părerea noastră este că 
toti cei care au luat startul în 
cursele de 500 m și 1000 m, 
(exceptîndu-i tot pe Patzaichin 
și Simionov, la canoe 1000 m), 
au concurat fără 
FArA AMBIȚIE. : 
cu care ani de-a 
nonentii flotilei 
puneau în slujba i 
tinue a faimei 
Snagov. _

Am cerut părerea antrenoru
lui coordonator al lotului. Cor- 
neliu Bîrsănescu. si iată ce 
ne-a declarat el 1 „în probele 
de fond — rezultatele sînt bune, 
în schimb. în cursele disputate 
pe distante olimpice sportivii 
noștri au dezamăgit. Este drept, 
unele condiții de concurs (vint, 
tragere la sorti) ne-au 
vantajat. Acestea însă 
pot explica bilanțul modest 
la această ediție. Va trebui 
analizăm serios modul cum 
decurs procesul de pregătire 
dacă va fi nevoie, să remaniem 
unele echipaje. Oricum, la a- 
ceastă ediție am fost surprinși

convingere, 
fără dăruirea 
rindul com- 
românești o 
creșterii con- 
școlii de la

deza- 
nu 
de 
să 
a 

si.

dinde progresul unor sportivi 
cîteva țări care nu contau pină 
acum în lupta pentru medalii. 
Va trebui să ținem cont în vii
tor si de acest element-sur- 
priză".

Manoilă Milicin. antrenorul 
principal al lotului, remarcă de 
asemenea o creștere valorică a 
narticinantilor din țări cu o mai 
mică tradiție. „Am obtinut re
zultate bune la fond ; cele din 
probele de 500 și 1000 m sînt 
Insă nesaiisfăcătoare. Probabil 
că s-a greșit ceva în progra
mul de pregătire si va trebui 
să analizăm totul eu răspun
dere. să căutăm cele mai bune 
soluții".

Este exact ceea ce credem că 
federația de specialitate nu va 
întîrzia să facă : o analiză te
meinică a tuturor factorilor 
care au contribuit Ia procesul 
de pregătire sl căutare a solu
țiilor celor mai eficiente pen
tru ca pină la finele acestui ci
clu olimpic flotila românească 
de caiac-canoe să strălucească 
din nou.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM 0 Echipajul 

belgiano-vest-german Joosen, Hah- 
ne, Heyer (BMW 528 1) a cîștdgat 
cursa de 24 de ore de la Fran- 
eorchamps (Belgia) contlnd pen
tru C.E. automobile de turism 0 
A 12-a probă a C.E. de formula 
2, desfășurată la Pergusa, în Si
cilia, a revenit pilotului belgian 
Thierry Boutsen (Spirit Honda) 
cronometrat in 1.09.22,15. Liderul 
competiției este venezueianul 
Johnny Ceccotto 56 p, urmat de 
Boutsen 50 p, Fabl (Italia) 43 p 
etc.

BOX • La San Antonio, intr-un 
meci pe 10 reprize, super-velter-ul 
american Tony Ayala (19 ani) l-a 
învins prin ab. 1 pe Robbie Epps. 
A fost a 21-a victorie (18 înainte 
de limită) ale acestui tlnăr neîn
vins în carieră !

CĂLĂRIE • Echipa R.F. Ger
mania a cîștigat proba de obsta
cole contînd pentru Cupa națiu
nilor, în concursul de la Hick- 
stead. Clasamentul : 1. R.F.G. 4 p, 
2. Marea Brltanle 8 p, 3. Franța

22 1/4 p, 4. Italia 24 p, 5. Irlanda 
44 p, 6. Australia 64 p.

CICLISM 0 La campionatele 
unionale, la Moscova. Serghd Ko- 
pllov a cîștigat 1 000 m cu start 
de pe loc cu 1:00,279 — cel mai 
bun rezultat mondial 0 olan
dezul Jacques Hanegraaf a învina 
în cursa de la Argovle In Elve
ția (195,5 km în 4.38:08) tatrecta- 
du-1 la sprint pe colegul său van 
der Poel 0 Campionatul mondial 
de fond va avea - - -
brie pe drcuitul 
(Anglia).

MOTOCICLISM 
stone. Italianul ____  _____
(Suzuki) a cîștigat Marele premiu 
al Marii Britanii (500 cmc) : 130 
km în 42:49,64 (media orară 134,75 
km). Pe locul secund la 10 s, 
americanul Spencer (Honda), iar 
pe locul trei, la 14 s, neozeelan
dezul Crosby (Yamaha). Uncinl 
conduce în clasamentul C.M. cu 
103 p, urmat de Roberts (S.U.A.) 
șî Sheene (Anglia) cu 68 p. La 
clasa 125 cmc spaniolul Angel 
Nieto (Garelli) a cîștigat parcur-

loc la 5 scptem- 
de la Goodwood

• La Silver- 
Franco Uncinl

australianul
6-1).

TENIS
McNamara (6—3,

d’Agde, cehoslova0 La Cap
cui Tomas Smid l-a învins, în 
finală, pe americanul LIoyd 
Bourne cu 6—3, 6—4, 5—7, 6—2. 
în semifinale : Smid — Drew 
Giitlin (S.U.A.) 6—4, 6-4,
Bourne — Carlos Kirmayr (Bra
zilia) 6—2, 6—0.

0 Turneu feminin la Rancho 
Bernardo. în California. în fi
nală Tracy Austin (S.U.A.) a 
dispus de compatrioata sa Kat
hy Rinaldi (15 ani) cu 7—6. 
6—3. In semifinale Austin a în
vins-o pe Kathy Jordan cu 
6—1, 6—2 iar Rinaldi a între
cut-o pe Corinne Vanier cu 
6-1, 6—4.

0 Alte rezultate din campio
natele europene pentru juniori 
de la Budapesta : dublu (juni
ori cat. 16 ani) : Edberg, Sven
sson (Suedia) — Becker, Mel- 
necke (R.F.G.) 5—7, 6—3, 6—2 ; 
simplu (juniori, cat 18 ani) : 
Sundstrom (Suedia) — Benha- 
biles (Franța) 6—2, 7—5; sim
plu (junioare. - cat 16 ani) : 
Temesvari (Ungaria) —Schropp 
(R.F.G.) 6—3, 6—1 ; dublu (ju
nioare. cat 18 ani): Fukarkova. 
Petru (Cehoslovacia) — Reva. 
Rîjkova (U.R.S.S.) 6—1, 7—6 ; 
dublu (junioare, cat 16 ani) 
pentru locul 3 : Paradis. Phan 
Than (Franța) — Dănilă, Tro- 
can (România) 6—3. 6—4.

Gin

NONA GAPRINDAȘViLI 
A ClȘTIGAT 
INTERZONALUL11

FEMININ DE SAH
MtlNCHEN, 2 (Agerpres). — 

S-a încheiat turneul interzonal 
feminin de șah de la Bad 
Kissingen (R.F.G.), clasamen
tul final fiind următorul £ cL 
Nona Gaprindașvilj (U.R.S.. .) 
12 punte din 15 posibile : 2—1 
Tatiana Lemaciko (Bulgaria) și 
Lidia Semenova (U.R.S.S.) 11 
p ; 4—5. Barbara Hund( R.F.G.) 
și Eliska Klimova (Cehoslova
cia) 10,5 p ; 6. Marta Litin- 
skaia (U.R.S.S.) 10 p ; 7. Ma
rina Pogorevici (România) 9,5 
p ; 8—10. Elena Fatalibekova 
(U.R.S.S.), Maria Ivanka (Un
garia) și Suzana Maksimovici 
(Iugoslavia) 7 p ; 11. Borislava 
Ornstein (Suedia) 5,5 p ; 12—13. 
Nava Sterenberg (Canada) și 
Erika Belle (Olanda) 5 p; 14. 
Hanna Erenska (Polonia) 4 p ; 
15—16. Rachel Crotto (S.U.A.) 
și Giovanna Arbunici (Chile) 
3 P.

în ultima rundă a turneului. 
Marina Pogorevici a remizat 
cu Marta Litinskaia. Pentru 
turneul candidatelor la titlul 
mondial de șah s-au calificat 
primele trei clasate : Nona 
Gaprindașvili, Tatiana Lema
ciko și Lidia Semenova.

SELECȚIONATA R.F.G. 
CRITICATA DURA 

„EL MUNDIAL"

în prezent nu a luat nici o 
hotărîre.

gtad 100 km în 33:30,90 și deve
nind astfel virtual campion 
ai lumii 0 La Olofstrbm, 
fa Suedia, proba de moto- 
cros (125 cmc) oonttad pen
tru CJI. a consolidat poziția de 
lider a belgianului Etic Geboers. 
0 Cursa de 8 are de la Suzuka 
(Japonia) conttad pentru C.M. * 
fost dominată de sportivi japo
nezi. Dfa cauza ploii cursa a 
avut doar... 8 are. A cîștigat Shl- 
goo Iljlma cu o medie orară de 
119,113 km.

întrunit la Frankfurt 
Main, Comitetul director 
Federației vest-germane 
fotbal (D.F.B.) a analizat evo
luția echipei naționale și a 
jucătorilor selecționați pentru 
Campionatul mondial, criticînd 
Intr-un comunicat comportarea 
acestora la „El Mundial" și, In 
special cea a portarului Ha
rald Schumacher. De aseme
nea, nereținînd acuzația de a- 
ranjament, sugerată la mo
mentul respectiv în meciul 
R. F. Germania — Austria, fe
derația vest-germană a deza
vuat „antijooul și lipsa spiri
tului sportiv al reprezentativei 
in acea partidă".

TELE SANTANA
RENUNȚA LA FUNCȚIE...

al 
de

LA C.M. UNIVERSITAR 
SE CUNOSC DOUA 

SEMIFINALISTE

In
ciurile din cadrul C.M. 
versitar de fotbal. Au avut loc 
două partide din sferturile de 
finală. Echipa gazdă a fost 
pusă la grea Încercare de for
mația Republicii Malgașe — 
revelația competiției —. Me
xicanii a învins cu 3—2 (1—1). 
în celălalt joc : Uruguay — 
Olanda 4—2. în celelalte .sfer
turi" se vor întilni R. F. Ger
mania — Coreea de Sud șl 
Belgia — Franța.

Mexic au continuat me- 
uni-

ALTE REZULTATE

VOLEI • Competiția feminină 
de la Szombathely a fost cîști- 
gată de selecționata U.R.S.S., ur
mată de R.D. Germană, Bulgaria, 
Polonia etc. In ultima zi: U.R.S.S. 
— R.D.G. 3—0, Bulgaria — Polo
nia 3—0, Cehoslovacia — Ungaria 
3—1, Iugoslavia — R.F.G. 3—0.

YACHTING • Francezul Maroo 
Pirtaolll (16 ani) a devenit cam
pion mondial la „clasa Europa", 
în întrecerile desfășurate la Mon
tai cone (Italia).

Antrenorul echipei reprezen
tative a Braziliei, Tele San
tana, a anunțat că nu inten
ționează 
contractul 
ziliană a 
ce expiră 
an. Există 
tehnicieni 
cuiască la 
tativei — a declarat Tele San
tana.

în ceea ce privește proiec
tele de viitor, Santana a spus 
că a primit o ofertă din par
tea federației de specialitate 
din Arabia Saudită, dar ’pină

să-și prelungească 
cu Confederația bra- 
sporturilor, contract 
Ia sfirșitul acestui 
in Brazilia numeroși 

capabili să mă înlo- 
conducerea repren-

0 La Lodz, în „Cupa de 
vară", echipa locală Widzew 
a Întrecut cu 2—1 (1—0) for
mația vest-germană Arminia 
Bielefeld.

0 Rezultate 
etapa a 3-a 
argentinian : 
River Plata 0—1 ; 
Indeipendiente 0—2; Huracan — 
Ferrocarrll Oește 0—0 ; Velei 
Sansfield — Nueva 1—0 ; Ra- 

Cordoba — Sarmiento

Înregistrate în 
a campionatului 
Racing Club — 

Platense —

O în turneul de la Zalșe- 
gerszeg (Ungaria), echipa aus
triacă Wiener Sport Club a în- • 
trecut cu 4—3 (3—2) formația 
locală, iar Rijeka (Iugoslavia) 
a dispus cu 4—1 (3—1) de e- 
chipa austriacă D.S V. A’pine.
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