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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu marți a 
sosit în Capitală, într-o vizită 
oficială de prietenie in tara 
noastră. Gaafar Mohamed Ni
meiri, președintele Uniunii So
cialiste Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
împreună cu doamna Nimeiri.

Vizita înaltului oaspete su- 
danez in tara noastră, noul 
dialog româno-sudanez la nivel 
înalt se înscriu ca un moment 
important în cronica bunelor 
raporturi statornicite între 
România și Sudan, deschizind 
noi perspective dezvoltării co
laborării prietenești dintre cele 
două țări. în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, secu
rității si înțelegerii în întreaga 
lume.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni.

în întîmpinarea înaltului oas
pete sudanez au venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La ora 16,30 aeronava cu care 
a călătorit înaltul sol al po
porului sudanez a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu cordialitate pe 
președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri la coborîrea din avion. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns călduros 
miinile, s-au îmbrățișat. La 
rindul său, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat un căldu
ros bun venit președintelui Su
ci, s'uîui.

Tovarășul 
și tovarășa Elena < 
urat bun sosit i 
doamnei Nimeiri.

In continuarea 
comandantul gărzii 
niate pe aeroport 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de Stat ale Republicii De
mocratice Sudan și Republicii 
Socialiste România, în timp ce, 
in semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri au părăsit, in aplauze
le celor prezenti, aeroportul, 
îndreptîndu-se, într-o mași
nă escortată de motocicliști, 
spre reședința rezervată oaspe
ților.

La reședință. 
N colae Ceaușescu 
Mohamed Nimeiri, 
Elena Ceaușescu și 
Nimeiri s-au întreținut 
atmosferă 
nească.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au avut, cu acest 
prilej, un prim schimb de pă
reri, premergător convorbirilor 
oficiale.

★
Consiliului de Stat 
marți, 3 august, 

oficiale între to-

Nicolae Ceaușescu 
Ceaușescu au 
in România

ceremoniei, 
militare ali- 
a prezentat

președințil 
Si

cordială.

Gaafar 
tovarășa 
doamna 

într-o 
priete-

★
Președintele Uniunii

'■;te Sudaneze, președintele 
Republicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, a
făcut, marți după-amiază, o
vizită protocolară secretarului 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat-

Socia

Republicii

la Palatul

La Palatul 
au început, 
convorbirile 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar 
Comunist Român, j 
Republicii Socialiste 
și Gaafar Mohamed Nimeiri, 
președintele Uniunii 
Sudaneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan.

S-a subliniat cu satisfacție 
faptul că relațiile dintre Par
tidul Comunist Român și Uniu
nea Socialistă Sudaneză, din
tre România și Sudan au cu
noscut o dezvoltare continuă in 
spiritul Tratatului de prietenie 
și cooperare dintre cele două 
state și al Declarației solemne 
comune — documente de o deo
sebită importanță care au creat 
cadrul necesar extinderii și di
versificării relațiilor româno- 
sudaneze. Totodată, s-a apre
ciat că există condiții favora
bile pentru adincirea in con
tinuare a acestor strînse ra
porturi potrivit intereselor și 
aspirațiilor țărilor și popoarelor 
noastre. De ambele părți, s-a 
manifestat dorința de a se ac
ționa in direcția valorificării 
cit mai largi a posibilităților e- 
xistente pentru aprofundarea 
colaborării politice, pentru dez
voltarea și adincirea cooperă
rii economice și tehnico.ș'.iin- 
țifice dintre România și Sudan.

S-a apreciat că promovarea 
susținută a relațiilor româno- 
sudaneze este în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor 
noastre, ale progresului și pros
perității lor, slujește 
cii, înțelegerii și 
intre națiuni.

Convorbirile se 
într-o atmosferă de 
stimă și înțelegere

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, marți, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu ofi
cial in onoarea președintelui 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, Gaafar Moha
med Nimeiri, și a doamnei 
Nimeiri.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de 
tenie, tovarășul 
Ceaușescu și
Mohamed Nimeiri 
pentru întărirea și _ 
continuă a prieteniei și cola
borării româno-sudaneze, ex- 
primîndu-și convingerea că vi
zita și convorbirile ce au loc 
vor marca un nou 
important în 
acestor raporturi.

Au fost intonate 
stat ale Republicii 
Sudan și Republicii Socialiste 
România.

general al Partidului 
“ ' președintele

România,

Socialiste

cauz.ei pă- 
colaborării

desfășoară 
prietenie, 
reciprocă.

Ceaușescu, 
Partidului

caldă prle- 
Nicolae 
Gaafar 

au toastat 
dezvoltarea

moment 
amplificarea

imnurile de 
Democratice
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BALCANIADA BUCUREȘTEANA - ULTIMUL MARE TRIAL
Înaintea campionatelor

Cel mal mare stadion al țării — „23 August", 
gazdă recentă a unor întreceri de neuitat din 
cadrul campionatelor naționale de atletism, pri
lej pentru unele performanțe minunate, va adă
posti săptămina viitoare, de vineri și pînă du
minică. disputele unei noi competiții atletice de 
anvergură. Este vorba de cea de a 41-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atletism ale seniorilor, 
concurs tradițional care se bucură astăzi de o 
mare faimă internațională, perfect explicabilă 
prin înalta valoare a unora dintre competitori, 
prin Performanțele lor. In această privință, dacă 
ar fi să-i amintim doar pe unii dintre fruntașii 
atletismului nostru și veți înțelege ce va însem
na pentru sport, în general, această nouă ediție

EUROPENE DE ATLETISM
bucureșteană a J.B.A. Căci nu sînt multe con
cursuri — la această oră — care să aibă printre 
competitori sportive de talia unor atleți precum 
Vali lonescu și Anișoara Cușmir, Doina Melinte 
și Maricica Puică, Bedros Bedrosian și Sorin 
Matei, Iosif Nagy și Ion Zamfirache, Maria Radu 
și Daniela Matei, Cristina Cojocaru și 
alții. Dar 
stadionul 
Bulgaria, 
tre ei cu 
campionatele europene de la Atena, căci Bal
caniada bucureșteană constituie pentru toți ulti
mul mare trial înaintea C.E.

încă 
în afara alor noștri vor fi prezent!, pe 
„23 August", cei mai buni atleți din 
Grecia, Iugoslavia și Turcia, unii din- 
șanse serioase la o bună clasare la

RECORDURI ATLETICE
-DE NEUITAT

ROMÂNEȘTI
in activitatea noastră 

mai multe decenii de condeier 
al acestui sport al sporturilor, 
care este atletismul, am avut 
bucuria de a vedea numeroase 
recorduri mondiale, si europe
ne, unele realizate de atleți 
străini pe stadioanele noastre, 
altele obținute de atleți români 
Pe stadioane din țară și din 
străinătate. Ultimele Ia rînd, 
pe aceste liste, cele de dumi
nică, de la săritura în lungi
me. ale lui Vali Ioncscu 7,20 
m și Anișoara Cușmir 7,15 m, 
au stimulat aducerile aminte... 
De aceea, îngăduiți reamintirea 
cîtorva dintre recordurile mon
diale înregistrate în România.

La 9 noiembrie 1950. la Plo
iești. sovietica Ana Andreeva 
a aruncat 15,02 m la greutate 
(prima aruncare dincolo de 
„granița de vis" a celor 15 me
tri!). După un an. la 27 sep
tembrie, pe Stadionul tinere
tului din Brașov, echipa sovie
tică Nadejda Hnikina — 
ghenia Secenova — 
Safranova — Sofia 
realizează 1:39,7 în proba 
ștafetă de 4X200 m. în 1953, 
in zilele de 8 și 9 iulie. 
București, cu prilejul Festiva
lului mondial al tineretului și 
studenților, Alexandra Ciudina 
totalizează 4704 p la pentatlon. 
La 4 iunie 1960. tot la Bucu
rești Elvira Ozolina corectează 
recordul lumii la aruncarea 
suliței cu 59,55 m, pentru ca

PE STADIOANE

IO

Cristina Cojocaru a demonstrat 
manțe înalte la 400 m garduri

mari posibilități pentru perfor-
Foto : Dragoș NEAGU

Ev- 
Zinaida 
Malșina 

de

la

după 12 ani, Ia 11 iunie, pe a- 
celasi Stadon Republicii, 
poloneza Ewa Gryziecka să 
ducă recordul la suliță la 
62,40 m. In acest context, re
ținem și performanța de 53,9 s 
pe 400 m a 
(U.R.S.S.), la 1 
record mondial 
cial a început
abia din 1957, cu cele... 57,0 * 
ale australiencei Matthews !).

Să amintin, cu voia dv., șl 
cîteva dintre recordurile euro
pene realizate la noi, în Capi
tală : 7,98 m la săritura în 
lungime. Ilenk Visser (Olanda).

17 septembrie 1956 ; 1,75 m 
înălțime femei, record ega- 
de sovietica Taisia Cencik 

16 septembrie 1957 și 56,67 
la aruncarea suliței femei, 

sep-

A fost. în primul rînd. 
prestigioasă și unică serie 
inegalabilei
1,75 m

Iolanda 
la 14 iulie

acea 
a 

Balaș : 
1956 ;

Măriei Iikina 
octombrie 1955, 
oficios (cel ofi- 
a fi omologat

A,Io all let .1 x 1UUC ș
1,76 m (egalat) — la 13 octom- . . ----- - — . ? . .1957 ; 1,78 m — 

; 1,80 m — la 
(Cluj-Napoca) ;

la '
22
1,81

brie
1958
1958
la 31 iulie 1958 (Poiana

; 1,82 m — la 4 octombrie 
; 1,83 m — la 18 octombrie 
; 1,84 m — la 21 septem- 
l.'L ; 1,85 — la 6 iunie 

; 1.86 m — la 10 iulie

șov)
1958
1958 , z,o, 
brie 1959 ;
1960

iunie 
iunie 
m —
Bra-

Romeo VILARA

la 
la 
lat 
la 
m
Dana Zatopkova, la 13 
tembrie 1958.

Alte recorduri mondiale 
deopotrivă, eurpene au 
realizate în întreceri în Româ
nia de atlete de-ale noastre.

(Continuare in pag a 4-a)

DOUĂ ATLETE
VISEAZĂ..

7,30 ni !
senzaționalel 

duminică sea-

Pentru întărirea potențialului olimpic al județelor noastre
v

SPORTUL GALATEAN DISPUNE DL RESURSE, 
DAR ELE NU SÎNT ÎNCĂ VALORIFICATE
• Planuri eșalonate pe două cicluri olimpice • Dispersarea forjelor, 
In detrimentul calității • Antrenori și cluburi care se

mulțumesc
în decursul anilor, județul 

Galați s-a impus și în activi
tatea sportivă, reprezentanții 
săi obținînd rezultate valoroa
se atît în campionatele națio
nale, cît și în competiții inter
naționale. De asemenea, de pe 
„băncile facultăților 
gălățene" au plecat 
performeri talentați, 
afirmat sub culorile 
buri. Iată -de ce, o 
potențialului olimpic 
Galațiului sportiv are în ve
dere nu numai tradițiile, ci, 
mai ales, posibilitățile de lan
sare în circuitul marii perfor
manțe a unor elemente capabi
le să reprezinte cu cinste cu
lorile patriei la marea sărbă
toare Olimpică. Pornind de pe 
platforma atinsă de sportul gă- 
lățean, să vedem in ce măsură

sportive 
numeroși 

care s-au 
altor clu- 
analiză a 
actual al

cu puțin
răspunde el acum exigențelor, 
în perspectiva olimpică ’84 ?

Tabelul (pag. 2-3) ofieră o ima
gine cifrică concludentă asupra 
momentului august’82. Desigur, 
pe parcurs pot apărea schim
bări. mai ales în ceea ce pri
vește prezența unor sportivi în 
loturile olimpice sau naționale, 
în funcție de rezultatele pe 
care le vor obține cei 14 „po
sibili olimpici" (Fița Lovin — 
atletism, Georgică Donici Ion 
Cîrlan, Ionel Panaite — box, 
Feodor Procop — lupte, Gheor- 
ghe Șoptjcă, Vasile Fană — 
caiac-canoe, Gabriela Vîrtosu — 
înot, Fane Marcu, ion Berdilă, 
Dumitru Dima, Jan Stanciu, 
Doru Crăciun, Pelrișor Demi
dov — hochei) sau cei 40 din 
loturile naționale, unii puțind 
să cedeze pe parcurs locul al

Georgică Donici, speranța olimpică a sportului gălățean și 
chiar a boxului românesc

tor sportivi. Aparent, din acest 
punct de vedere (cifric), s-ar 
părea că lucrurile stau mulțu
mitor, mai cu seamă că, așa 
cum ne-au spus mai toți cei 
cu care am stat de vorbă, în 
momentul de față „Galațiul tra
versează o perioadă de reconsi
derare 
rare a 
normal 
lor să
Rezultatele trebuie grabnic să 
revină Ia nivelul dorit. Intr-a-

a muncii, de restructu- 
activității". Dar nu este 
ca pe planul rezultate- 
se observe o stagnare.

devăr, SITUAȚIA ESTE MUL
ȚUMITOARE DOAR DIN 
PUNCT DE VEDERE CIFRIC ! 
Ce se întîmplă, insă, în rest ?' 

Un foarte bun cunoscător al 
sportului gălățean, căruia 1 s-a 
încredințat conducerea mișcării 
sportive din județ, Florin Ba- 
laiș, afirma : „Ca să fiu sincer, 
deocamdată în afara lui Geor-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

au

ai 
de 

feri-

La încheierea 
lor dispute, de 
ra, cele mai noi dintre record
manele lumii în atletism 
declamat :

Vali lonescu : „Parcă 
visa... Dar nu visez și 
aceea e minunat I Siot
cită, atît de fericită câ a- 
bia mă mai încape pielea I 
Este extraordinar I... Am avut 
un moment foarte greu atunci 
cînd Anișoara a reușit, in a 
cincea încercare, să-mi întrea
că recordul >ațional (n.n. 7,05 
m) și să-l depășească și pe 
cel mondial al Wilmei Bar- 
dauskiene... Imi mai rămă
sese doar o singură încer
care... M-om concentrat bine 
și cred că am izbutit o să
ritură fără cusur. Ați văzut-o I 
Cît va rezista ? Cred că nu 
prea multă vreme. Recordurile 
sint făcute doar pentru a fi 
corectate. Am convingerea 
fermă că într-o bună zi, pro- 
fitînd de o ambianță extraor
dinară, ca aceea de acum, 
aș putea sări... aproape că 
mi-e teamă s-o spun deși o 
gindesc... Ei bine, cred că aș 
putea sări 7,30 m... I

Anîșoara Cușmir : ,,Mi-am 
văzut împlinită marea dorință 
de a deveni recordmană mon
dială, dar... După ce am să
rit 7,15 m, am crezut că între
cerea s-a încheiat. Dar, iată, 
n-a fost așa... Acum mă gin
desc la viitorul concurs. Io 
Balcaniadă său poate la cam
pionatele europene de la A- 
tena, cînd sper să am mai 
multă șansă. Mă gindesc nu 
atît la ce va face Vali, ci la 
cît aș putea sări eu... Cred 
cu tărie, că, încă în acest 
sezon, recordul de 7,20 m va 
trece și el în amintire"...



SPORTUL FEMININ-SPRE 
O MAI PUTERNICĂ DEZVOLTARE

0 PREZENTA REMARCATĂ 
IN ELITA ȘAHULUI MONDIAL

Raid-anchetă In județul Teleorman
La un cămin cultural dintr-un 

•at de pe valea GLavaciocului, o 
E.ă de • mărime neobișnuită 

itrage stăruitor atenția. Infă- 
ză un grup de tinere din 

mediul sătesc, in plină alergare, 
echipate adecvat — maiouri, chi- 
loți de sport, teniși, numere de 
concurs. Autorul picturii s-a in
spirat. de bună seamă, dintr-un 
fapt autentic, un concurs popu
lar de cros...

Povestindu-1 cele descrise mai 
•us, prof. Florin Dumitru din ac
tivul C.J.E.F.S. Teleorman evocă, 
la rîndu-1, momentele de Început 
ale sportului feminin teleormă- 
nean, cînd „a aduce într-o între
cere de cros cîteva tinere. mai 
ales din mediul sătesc, reprezenta 
o performanță ieșită din comun ! 
Acum, firește, totul s-a schimbat, 
tinerele din județul nostru, sub 
Influența puternică a marilor pre
faceri sociale, economice și cul
turale, proprii socialismului, au 
înțeles rostul, menirea exercițiu
lui fizic, prezența lor pe terenu
rile și ta sălile de sport ca fiind 
un act de cultură “.

Prezente inițial în competițiile 
tineretului studios acum elevele 
iau startul într-o proporție apre
ciabilă . (40 la sută din populația 
școlară a județului), tinerele te- 
leormănence și-au făcut, treptat, 
apariția într-o multitudine de în
treceri sportive, cele tradiționale 
precumpănind. De pildă. cele 
care punctează, în fiecare an, 
Ziua internațională a femeii, 8 
Martie, incluse în „Cupa Fe- 
mina.“ Sute de tinere, cu precă
dere din întreprinderi și institu
ții, s-- Întrec la șah și tenis de 
masă, la alte ramuri de sport, 
în aprilie urmează concursurile 
de cros, tot mai numeroase, la 
sate ca și la orașe. Acum, în 
plin sezon estival, sînt deosebit 
de îndrăgite expedițiile cicloturis
tice de masă, avînd drept obiec
tive diverse zone de agrement din 
județ : lingă Alexandria — pădu
rea Nanov, în vecinătatea orașu
lui Tumu Măgurele — pădurea 
Banciu și Izlazul evocator de is
torie. Toamna, „Festivalul spor
tului feminin*' reprezintă încă un 
prilej binevenit de a reîntîlni în 
activități sportive de masă pe ti
nerele din acest 1udeț. Către iar
nă, în noiembrie, „Festivalul 
sportului muncitoresc** grupează 
— ca și celălalt Festival de care 
am amintit — în atletism și jocuri 
sportive tot ce are mai reprezen
tativ în sportul pentru toți tine
retul din acest județ, băieți dar 
șl fete din asociațiile sindicale. 
Sigur, n-am consemnat decît com
petițiile. acțiunile sportive de tra
diție : multe altele, Inițiate pe 
plen local, completează calenda
rul sportului feminin teleormă- 
nean, tot mal bogat de la an la 
an.

Prezența mereu mai convingă
toare a teleormănencelor în sport 
se explică și prin modul cum 
organele și organizațiile cu res
ponsabilități sau atribuții înțeleg 
să-și facă datoria, să colaboreze. 
Un asemenea spirit de colaborare 
am întîlnit, de pildă, la Țesătura 
•— Roșiorii de Vede, la coopera
tivele meșteșugărești din Zimni- 
cea și Roșiori, la întreprinderea 
de conserve din Turnu Măgurele, 
la Atelierul de proiectare și la 
întreprinderea de panouri și ta

SPORTUL GALAȚEAN DISPUNE
(Urmare din pag I)

gică Donici eu nu văd la Jocu
rile Olimpice pe altcineva de 
Ia Galați". Așadar, din 14 doar 
UNUL are șanse de a purta în 
1984 „ecusonul olimpic". Va 
reuși insă și acesta să treacă 
peste barierele exigențelor ? 
Nimeni nu o poate afirma cu 
certitudine. Deci... Cum s-a 
ajuns la această situație, toc
mai aici unde sportul româ
nesc ar fi trebuit să recruteze 
o bună parte dintre participan- 
ții la Olimpiadă ? „Cauzele sînt 
numeroase — ne spune Marin 
Petrescu, secretar al C.J.E.F.S. 
— Și ele țin in mare măsură 
de munca desfășurată de cei 
implicați direct in descoperirea, 
pregătirea și promovarea valo
rilor de care avem nevoie. Dis
punem de multe cadre tehnice 
bine pregătite, de sportivi talen- 
tați, de secții și cluburi, în gene
ral. cu o bună organizare, dar nu 
este suficient. Dacă lipsește pa
siunea, ambiția, dacă se lucrea
ză numai ca să existe o sem
nătură in condica de prezență 
nu se pot realiza obiectivele 
propuse. Iată de ce am fost 
nevoiți să luăm o serie de mă
suri, organizatorice și educati
ve. pentru ca sportul gălățean 
să revină pe locul fruntaș pe 
care-1 merită".

Intr-adevăr, o analiză a con
tribuției cluburilor (C.S.U., Oțe
lul, Box Club, Dunărea, clubu
rile școlare din Galați și Te
cuci), asociațiilor (Ancora, 
Ș.N.G., Constructorul I.C.M.S.G., 
Voința, Dacia I.J.G.L., Victoria 
Tecuci) la obținerea unor re
zultate valoroase, duce la con
cluzia că aceasta este încă mo

blouri electrice din Alexandria, 
acolo unde de la cea mai tînără 
lucrătoare și pînă la director toa
tă lumea manifestă o deosebită 
receptivitate față de sport, por
nind de la gimnastica la locul de 
muncă și pînă la participarea la 
concursurile și competițiile de 
masă. în atari condiții, nu mai 
surprinde faptul că aproape 30 la 
sută dintre tinerele care învață 
sau muncesc în acest Județ par
ticipă la întreceri la cel puțta o 
ramură de sport, că mai bine de 
15 000 dintre ele sînt adepte însu
flețite ale gimnasticii în colectiv, 
efectuată dimineața, în recreații 
sau în pauzele de producție. Mul
te dintre ele chiar în cartierul în 
care locuiesc ! Nu mai surprinde 
nici faptul că de Ia 200 de par
ticipante la ediția inaugurală a 
„Cupei Femtaa". anul acesta, la 
etapa pe asociație, au fost în
scrise aproape 10 000, că foarte 
multe tinere (și nu numai tinere) 
solicită înființarea unor centre de 
gimnastică pentru întreținere. Un 
prim nucleu a și fost creat pe 
lingă policlinica din Alexandria 
(îndrumător, prof. Ion Arambașa), 
altul este pe cale de a fi inau
gurat în cadrul Casei de cultură 
a sindicatelor din orașul de reșe
dință al județului, după cum la 
Roșiori șl Tr. Măgurele se fac 
tentative similare.

în fine, nu mai surprinde nici 
faptul că sportul feminin teleor- 
mănean părăsește anonimatul, în- 
scriindu-se tot mai curajos în 
aria performanței î Fănica Cînciu 
este componentă a lotului națio
nal de handbal junioare, Claudia 
Boștenaru la șah, Ioana Dragu 
la tir. Voleibalistele de la Chimia 
Tr. Măgurele și handbalistele de 
la Didactica Alexandria activează 
în Divizia ,,B", Lucreția Marin 
este campioană a „Crosului pio
nierilor", Venera Micea s-a si
tuat pe locul 2 la Dacdada pe 
țară, la tir, Mirela Stoicea a fost 
finalistă (locul 3) la campionatele 
de șah pentru copii.

Cu toate acestea, așa cum recu
noștea prof. Iulian Stancu. se
cretar al C.J.E.F.S. Teleorman, 
„în pofida reușitelor înregistrate 
in ultimii 15 ani și mal ales sub 
impulsul marii competiții sportive 
naționale „Daciada**, sportul fe
minin din județul nostru mai pre
zintă încă multe... spații virane 
nereușind să-și valorifice toate 
căile de exprimare. Mai întîlnim 
mentalități retrograde, de respin
gere a fenomenului sportiv și de 
neimplicare a tineretului feminin 
ta viața care pulsează pe sta
dioane".

Așa stînd lucrurile, activiștii 
sportivi, comisia de specialitate 
(în cadrul căreia Valentina Po
pescu, prof. Mioara Arghircscu 
și prof. Sanda Enache desfășoară 
o muncă rodnică) fac totul pen
tru ca ponderea tineretului femi
nin în mișcarea sportivă teleor- 
măneană să sporească continuu, 
angaiînd în concursuri și com
petiții tot ce are mai reprezen
tativ acest județ, multe valori au
tentice, capabile să ia o opțiune 
directă, nemijlocită, la activita
tea de performanță. Deziderat 
deocamdată, un asemenea obiec
tiv are cale liberă spre împli
nire !

Tiberiu STAMA

destă, că elementele promova
te (numeric și, mai cu seamă, 
valoric) sini insuficiente față 
de posibilități. Evident, această 
situație nu putea fi trecută cu 
vederea. Pentru modul nesatis
făcător cum au muncit, pentru 
indisciplină s-a renunțat la an
trenorii Dumitru Marin (lupte) 
și Nicu Popa (box), dar mai 
sînt și alți tehnicieni care ma
nifestă delăsare : Dorina Ioniță 
(scrimă, Dunărea), Florin Bălă- 
nescu (judo. Dunărea), Traian 
Antonescu (volei, C.S.Ș. 1). Au
rel Baltag (baschet, C.S.U.), 
Constantin Cojocaru (handbal, 
Voința), Miron Stanciu (hand
bal. C.S.U.), așa după cum la 
cluburile sportive școlare din 
Galați și Tecuci fenomenele de 
superficialitate și vedetism sînt 
evidente în aprecierea activi
tății. Să mai adăugăm la cele 
de mai înainte și faptul că a 
existat (și există) o slabă va
lorificare a cadrelor tehnice (a 
se vedea baschetul și handbalul 
la C.S.Ș. 1), că se manifestă o 
insuficientă preocupare pentru 
depistarea și punerea în valoa
re a elementelor cu reale per
spective, că s-au făcut simțite 
neajunsuri in conducerea și or
ganizarea activității nu numai 
la nivelul secțiilor sau al clu
burilor, ci și din partea 
C.J.E.F.S. Toate acestea și-au 
pus amprenta asupra perfor
manțelor obținute in ultima 
vreme de sportivii gălățeni, au 
influențat selecționarea lor în 
loturile olimpice sau naționale, 
într-un cuvînt au împiedicat 
afirmarea, la nivelul posibilită
ților. a sportului din această zo
nă „cu foarte multe disponibi
lități in stare latentă".

Mihai șubă - locul III
Mai marii șahului și-au desem

nat laureații, acum cîteva zile, 
in primul din cele trei turnee ale 
etapei interzonale, penultima în 
desemnarea viitorului șalanger la 
titlul mondial. Sînt doi, cei care 
au trecut prin „furcile caudine" 
ale acestor 13 dificile runde, pen
tru a putea savura acum satisfac
ția calificării în faza decisivă, a 
meciurilor dintre candidați. Din 
păcate, atît de sus, pe locurile 
1—2 ale turneului de la Las Pal
mas (Insulele Canare), nu a pu
tut ajunge un șahist român. Dar 
aproape, foarte aproape, s-a cla
sat reprezentantul țării noastre, 
marele maestru Mihai Șubă« Lo
cul trei în interzonal, un rezul
tat care onorează pe campionul 
nostru național, ca și întreaga 
mișcare șahîstă din România.

— Așadar, Ribli și Smlslov sînt 
cei doi calificați. Jumătatea de 
punct care ți-a lipsit, pentru a-i 
ajunge din urmă, putea fi totuși 
„completată" cumva ? — aceasta 
a fost prima întrebare pusă me
daliatului cu bronz de la Las 
Palmas, întîlnit la sediul F. R. 
Șah, la cîteva ore după întoar
cerea sa în țară.

— Este greu de spus — ne-a 
mărturisit Mihai Șubă — Intr-un 
asemenea calcul de reașezare a 
șanselor. Sau a neșanselor... Ar 
putea fi jumătatea de punct pier
dută chiar în prima rundă, în 
fața lui Smislov, într-o partidă 
începută bine de mine, dar con
tinuată apoi mai slab, în criză de 
timp. Ar fi fost oricum remiză, 
dacă la Întrerupere nu dădeam 
in plic o mutare inexactă, ducînd 
la pierdere. Dar ratarea, dacă 
despre ratare e vorba, a fost mai 
cu seamă cea din runda a 11-a, 
cu Tukmakov, cînd am încercat 
să forțez, într-un finiș de turneu 
foarte strîns, pentru un punct 
care mi se părea accesibil, mai 
ales că în trecut îl mai învinse-
sera cu negrele pe adversarul meu. 
Am jucat însă crispat, dominat 
de tensiunea nervoasă prezentă 
tot timpul to concurs, Irosind un 
avantaj avut din deschidere pînă 
a ajunge in fața unei combinații 
forțate, care mă ducea la lnfrta- 
gere. A fost, poate, momentul- 
cheie, cel decisiv pentru mine.

— Vorbim despre infrîngeri, dar 
să nu uităm cele 6 partide cîști- 
gate, Intr-un turneu atît de difi
cil. Dintre acestea, care au fost, 
calitativ, cele mai bune 7

— Cred că acelea cu Karlsson, 
Larsen, Tlmman, Psahls... In a- 
ceastă ordine. In general, am în
cercat să joc degajat, fără com
plexe tn fața unor adversari cu 
cărți de vizită atît de prestigioa
se, Încrezător în forțele mele 
proprii. Aceasta, în pofida difi
cultăților de a te integra într-un 
ritm de concurs foarte ridicat, pe 
o distanță relativ scurtă, cu nu
mai două locuri pentru calificare. 
Cum spuneați, a lipsit doar o ju
mătate de punct...

Intervine in discuție maestrul 
Sergiu Griinberg, secundantul 
campionului nostru, care l-a în
soțit pe acesta la Las Palmas

— Foarte caracteristic pentru 
prestația lui Mihal Șubă este fap
tul că in fața principalilor favo- 
riți el termină cu un scor pozi
tiv. A ciștigat la Larsen, un „e- 
tem" candidat Ia titlu șl recunos-

DE RESURSE
Aceste motive au determinat 

în ultima vreme o accentuată 
„strîngere a rindurilor". S-a e- 
laborat un cuprinzător plan de 
muncă, eșalonat pe două ci
cluri olimpice, în care accentul 
s-a pus pe calitate, pornind de 
la obiectivele prezentului la ce
le de perspectivă, sarcinile 
fiind stabilite „nu Ia modul ge
neral, ci pe oameni, pe secții, 
pe cluburi". Un exemplu, bo
xul. Se prevede, printre altele, 
nu numai menținerea în lotul 
național a lui Georgieă Donici, 
Ion Cîrlan și Ionel Panaitc, dar 
și promovarea lui Alexandru 
Gavrilă în 1982, a lui Costică 
Roman în 1983 și a lui Radu 
Manole în 1984. deocamdată in 
loturile de juniori. Aceleași lu
cruri și în ceea ce privește 
luptele, caiacul-canoea voleiul, 
atletismul, hocheiul etc. „Nu do
rim ca perspectiva să rămînă 
doar pe hîrtie — ne spune Flo
rin Balaiș —, ci să avem un 
plan clar de lucru, care să eli
mine munca în gol. Fiecare 
antrenor știe acum precis ce 
are de făcut. In funcție de re
zultate, vom aprecia și activi
tatea depusă”. Printre măsurile 
organizatorice menite să revi- 
talizeze sportul gălățean să mai 
menționăm consolidarea activi
tății la box (prin concentrarea 
forțelor la Box Club și prin 
înființarea Centrului județean 
pentru juniori pe lingă Dună
rea), la caiac-canoe (structura
rea muncii pe 3 nivele — olim
pică — Dunărea, națională — 
Ancora ; juniori — Dunărea și 
Ancora), la lupte (înființarea 
și în comunele județului a unor 
centre de pregătire), precum și 
la celelalte ramuri considerate 
a fi prioritare și potențiale

Iii turneul Interzonal
cut specialist al interzonalelor, 
apoi la Psahls, de două ori cam
pion al Uniunii Sovietice, la Tim- 
man, pînă de curînd clasat nr. 2 
ta top-ul mondial. A făcut remize 
cu fostul campion al lumii Petro
sian și cu Ribli, cîștigătorul tur
neului. Pierde la Smîslov, fost 
campion mondial, în condițiile a- 
rătate. Deci, in această „secțiune" 
de elită, Șubă cîștigă cu 3—1 ! 
Pentru prima sa participare la 
interzonal, este o mare perfor
manță.

Fără îhdoială, așa este. De fapt, 
cea mai bună performanță obți
nută vreodată de un șahist ro
mân ta turneele Interzonale. în 
plus confirmarea rezultatului de 
la zonal, unde campionul nostru 
termina de asemenea în apro- 
pderea aceluiași lider, Z. Ribli. 
Mihal Șubă se simte bine în 
compania adversarilor puternici 
și ultima sa evoluție îi deschide 
larg porțile spre cît mai dese 
confruntări cu aceștia. Dealtfel, 
chiar de pe acum, el este invitat 
pentru turnee în Suedia, Iugosla
via, Argentina. Vor urma, desi
gur, altele.

— Rezultatul lui Mihai Șubă la 
Las Palmas, remarcabil desigur 
pe plan sportiv, trebuie privit ca 
prefigurarea unor viitoare afir
mări românești în elita mondială 
a șahului — completează toate 
acestea prof. Anghel Vrabie, se
cretarul federației noastre de 
specialitate. Ne așteaptă, foarte 
curînd, noi grele examene, în 
cele mai importante competiții, 
culminînd cu Olimpiada de șah, 
în noiembrie, la Lucerna, unde 
echipa României va trebui să 
evolueze la potențialul ei maxim.

Cu aceasta, mica noastră „masă 
rotundă" improvizată a luat sfîr- 
șlt, tntr-o notă de optimism, fără 
îndoială perfect justificat.

Radu VOIA

CAMPIONATELE NAȚIONALE»

DE TENIS PENTRU JUNIORI
CÎMPINA, 3 (prin telefon).

Pe terenurile asociației sporti
ve ..Neptun" au început cam
pionatele naționale individuale 
de ten’s rezervate juniorilor. 
Timpul frumos, deocamdată, 
oermite desfășurarea în bune 
condiții a întrecerilor. In cursul 
rilei de luni, precum si marți 
dimineață s-au jucat meciuri de 
calificare, iar băieții (cat. 17— 
18 ani) și-au disputat cîteva 
oartide de pe tablou.

Cîteva rezultate. Băieți. 17— 
18 ani : Ov. Pop (Sănătatea 
Satu Mare) — E. Dascălu (CSȘ 
Bacău) 6—1. 6—1 ; I. Șesu (Di
namo București) — G. Boloc 
(Politehnica Cluj-Napoca) 6—3. 
6—0 ; D. Ciucă (Dlnamo Bucu
rești) — B. Badiu (Steaua) 
4—6, 6—1. 6—1 ; Cr. Moroșan 
(Progresul București) — C.

RADIOGRAFIA
SPORTULUI 
GĂLĂȚEAN

Sporturi practicate în 
județ : 31

Sporturi de nivel o- 
limpic : 2 (box, caiac- 
canoe) ; de nivel inter
național : 4 (hochei, înot, 
lupte volei).

Sportivi în Ioturile o- 
limpice : 14 (cite unul 
la atletism, lupte, înot, 
2 caiac-canoe, 3 box. 6 
hochei) ; în loturile na- 
ționale de seniori : 16 ;
de juniori : 42 ; de ti
neret : 6 ; de copii : 3.

Secții dc nivel națio
nal : 40 ; de nivel jude
țean : 329.

Parlîcipanți Ia cam
pionatele republicane : 
2 110.

surse de performeri pentru 
sporturile olimpice.

Deci, mișcarea sportivă gălă- 
țeană se află la un moment de 
răscruce. Pentru J.O. de vară 
din 1984 perspectivele sînt de
parte de a fi satisfăcătoare, 
(„încercăm să facem tot cc pu
tem pentru a ne respecta an
gajamentele, dar este necesar 
un efort comun..."). Potenția
lul sportiv al unui județ se mă
soară în elemente competitive 
pe plan internațional. Deocam
dată, din punct tic vedere al 
participării olimpice, mișcarea 
sportivă gălățeană este mult da
toare.

Duminică, start In C M. de zbor cu

PILOTII SPORTIVI
ÎNAINTEA UNUI DIFI
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Duminică. la Spitzerberg 
(Austria) vor începe între
cerile campionatului mondial 
de zbor cu motor (acrobație), 
la startul cărora se vor alinia 
aproape 100 de concurenți. re- 
prezentînd 16 țări. Ediția din 
acest an se anunță deosebit de 
disputată si de un ridicat nivel 
valoric, datorat îndeosebi pre
zentei pilotilor sportivi din 
U.R.S.S., Cehoslovacia si S.U.A., 
principalii candidați la titluri. 

Avînd o marcată evoluție as
cendentă în ultimii ani. com
portarea in concursurile inter
naționale i-a plasat pe zburăto
rii români în imediata apro
piere a nlutonului fruntaș si 
confruntarea cu așii pilotajului 
acrobatic se anunță a fi difi
cilă. Antrenamentele. eșalo
nate în mai multe etane. au 
sporit gradat în intensitate, 
săptămîna aceasta fiind rezer
vată ultimelor retușuri, finisa
je necesare înaintea examenu
lui sever la care' îi va supune 
campionatul mondial. Optimist, 
dar în același timp rezervat si 
realist. Constantin Manolache, 
vicepreședintele Federației ae
ronautice române, antrenorul 
nrincinal. își prezintă elevii : 
..Spre deosebire de edițiile tre
cute, de data aceasta vom ali
nia formații complete, atît la 
fete cît și Ia băieți. în ceea ce 
privește alcătuirea lor. struc
tura este identică si asigură 
echilibrul necesar. Nina Ioniță 
și Mihai Albu. căpitanii celor

1 două loturi, sint acum cunoscuți

Răzvan (Metalul Tîrgoviște) 
6—0. 6—0. La aceeași categorie 
a fetelor sînt calificate direct 
pe tabolu. printre altele. Da
niela Molse. Luminița Sălăjan, 
Vasilica Ivan. Liliana Pop. Mi- 
haela Testiban. Cîteva rezul
tate din calificări (băieți 15— 
16 ani) : C. Săceanu (Politeh
nica Cluj-Napoca) — L. Petea 
(Constr. Hunedoara) 6—4; 6—4 ; 
D. Drăgus (Dinamo București) 
— S. Don (Constr. Hunedoara) 
6—2, 7—5 ; O. Florea (Dinamo 
București) — C. Brînlas (SănăX 
tatea Oradea) 6—1. 6—3 : R. 
Gabriel (D namo Bucureșli) — 
C. Eflimie (Dinamo București) 
6—3. 6—1. întrecerile continuă. 
(A. SECCTU — coresp.).

ACTUALITĂȚI
• S-A ÎNCHEIAT „CUW. k 

TENIS CLUB BUCUREȘTI1', 
competiție rezervată juniorilor 
si eoni lor. Rezultatele finale
lor. Echipe : T.C.B. I — Poli
tehnica Clu j-Napoca 4—2 la 
băieți, și Dinamo București —
T. C.B. I 2—1 la fete. Individual, 
17—18 ani : B. Badiu (Steaua)
— R. Șoneru (Constr. feroviar 
Buc.) 7—5. 6—3 și Monica Radu 
(Dinamo București) — Vasilica 
Ivan (Steaua) 6—3. 4—6, 6—2 ; 
15—1G ani : M. Nicolae (T.C.B.)
— C. Țigănuș (Dunărea Galați) 
6—4. 6—1 și Daiana Samungi 
(Dinamo București) — Daniela 
Orban (T.C.B.) 6—1. 6—2 ; 13— 
14 ani : C. Săceanu (Politehni
ca Cluj-Napoca) — C. Teușdea 
(Steaua) 6—2. 6—2 și Consuela 
Roman (T.C.B.) — Corina Taloș 
(Dinamo București) 6—5, 6—2 ; 
H—12 ani : A. Săceanu (Poli
tehnica Cluj-Napoca) — E. Bă
lan (Dunărea Galați) 6—1. 6—3 
la băieți (finala de fete nu s-a 
disputat) • Un grup de tenis- 
mani însoțiți de antrenorul Mi
hai Tăbăraș a efectuat un 
turneu în Cehoslovacia. O bună 
comportare a avut Cristina Mo
roșan care. în comnetitia de la 
Bratislava, a ajuns în semifi
nale. în întrecerile de la Plse'n 
Si Praga. Aurelia Gheorghe și 
Monica Radu au fost elim nate 
în sferturile de finală. • în 
urma reprogramării ediției din 
acest an a Balcaniadei de tenis 
rezervate seniorilor (care urma 
să aibă Ioc la Timișoara) ur
mătoarele turnee vor avea loc 
astfel : campionatele naționale 
individuale (la Timișoara) în 
perioada 9—15 august ; ..Cupa 
Electrica" (tot în orașul de pe 
Bega) : 16—19 august și „Cupa
U. T. Arad" între 20 si 23 au
gust.
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La consfătuirea de luni a F.R.F. 
a existat și o „repriză tehnică". 
S-au succedat la tribună antre
norii Mircea Răduiescu, 
Halagian, Constantin 
D. Nicolae-Nicușor 
in ordinea apariției), trimiși spe
ciali al Federației la El Mundial, 
care au văzut eîte două-trei me
ciuri pe viu. Sigur că ar fi fost 
bine ca în Spania să fie și un 
tehnician care să vadă pe viu 
tot ce se putea vedea, „în serie", 
pentru o concluzie de ansamblu, 
dar și așa, „în ștafetă", qfortul 
este demn de atenție.

Cel patru antrenori au demon
strat, pentru a nu știm cita oa
ră, bagajul teoretic pe care îl 
stăpînesc șl care depășește pe cei 
al unora dintre antrenorii „Mun- 
dlalului'*, judecind piin prisma 
numeroaselor conferințe de presă 
la care am asistat după jocuri, 
în Spania. S-a vorbit despre evo
luția tehnicii dc joc în funcție 
de acumulările tactice (Halagian), 
despre „saltul" înregistrat (său 
nu) de echipe pc parcursul a 
patru ani (Cernăianu, despre e- 
chlpa Argentinei, cu Incursiuni 
pină în cele mal miel amănunte), 
despre profilul general al echipe
lor Italici și Cehoslovaciei, vii
toarele noastre adversare (Mircea 
Răduiescu), despre rolul pregăti
rii fizice la El Mundial (D. Nl- 
colae-Nicușor). Cu această oca
zie am surprins Încă o dată 
limbajul mai direct al practicie
nilor (D. Nicolae-Nicușor, Hala
gian) față de cel al „icefiștllor" 
(Cernăianu, Răduiescu), foarte 
sensibili la terminologia însușită 
în anii de studenție...

Pe parcursul expunerilor, dez
voltate într-un tempo rapid, a 
.existat chiar o aglomerare de 
fapte și de idei, destul de greG 
de urmărit, dar care va fi „core
lată" — s-a spus — prin apariția 
unei broșuri.

Florin
Cemăianu, 
(l-am citat

noianul de fapte și idei, 
___ — repetăm — buna 
pregătire teoretică a antrenorilor 
noștri, am reținut o frintură din- 
tr-o frază a lui Ifalagian, care 
spunea că „Ia acest Mundial au 
apărut trasee de joc prestabili
te". Antrenorul Oltului, cu care 
am stat împreună în tribună la 
meciurile Franței, pe stadionul 
Vicente Calderon, remarcase încă 
atunci mișcările de caleidoscop 
ale halfilor conduși de Platini, 
mișcări în cadrul cărora orice 
deplasare a „maestrului" era sin
cronizată cu mișcări aproape te
leghidate ale lui Gircsse și Țiga
na sau Genghini — în funcție de 
formulă. Mai mult, am simțit că 
trio-ul lucra la fel de organizat, 
„la derută" — cum spun fotba
liștii — temporlzînd cu abilitate, 
pentru a masca plecările pe fu
riș ale fundașilor laterali Amoros 
șl Bossls, care beneficiau astfel 
de distragerea atenției unul ad
versar furat de schimburile tac
tice aparent gratuite pe care le 
executa „troica" lui Platini.

Am reținut această frintură de 
frază nu pentru 
ce a fost expus 
tru a reține un 
TRASEE.

Aceste trasee, 
element inedit al 
fost practicate de antrenorul Ma- 
teianu la Baia Mare, ele fiind 
la originea surprizei pe care o pro
dusese atunci abia promovata e- 
chlpă din Nord. Unii antrenori, 
mal ales cel tineri, au vibrat la 
noutatea ideii. Alțl, mal ales ceî

Din 
care probează

a dezvolta ceea 
sumar, ci pen- 
singur cuvînt :

considerate un 
Mondialului, au

bălrîni, au... strimbat din nas, 
venind chiar cu o corectură teo
retică. Ei au spus atunci că în 
fotbal importante sînt principiile, 
nu schemele. Afirmație rigidă, 
pentru că fotbalistul român, ca 
și cel spaniol sau chiar cel fran
cez, este mal sensibil la practic 
decît la teoretic. Ne aducem 
aminte că atunci, la Baia Mare,( 
Mateianu „desena" traseele pe’ 
gazon, el fiind de părere că fot
baliștii 
ei — fac greu transferul de pe 
suprafața verticală a tablei de 
demonstrații la cea orizontală a 
terenului pe care joacă.

Traseele remarcate de Halagian 
au avut, deci, un partizan înain
tea Mundlalului. Nu am scris a- 
ceste rînduri pentru a invoca un 
brevet, cî pentru a aminti că 
marile noutăți tactice au avut 
precursori înaintea... brevetului 
formal. Vă aduceți aminte, pon
te, că mult înainte de apariția 
Iul 4—2—4 al Braziliei, așezarea 
era practicată la C.C.A., Apolzan 
fiind libero-ul unei echipe ta ca
re vîrful advers era „luat" de 
Ballnt, Onlsie și apoi Jenei.

TRASEELE despre care pome
nea Halagian sînt o Invitație la 
muncă și elaborare. Improviza
ția, care depășește cu mult Ideile 
tactice ale multora dintre echi
pele noastre, poate fi curmată 
prin ordonarea jocului, în dire 
ția unor trasee. Important e ca 
aceste trasee să fie gîndite — 
deci, originale, și, mai ales, re
petate.

Nu întlmplător, cel mai fru
mos șl mal dinamic meci al Mun
dlalului a fost Franța — R.F.G., 
un meci condus de doi „desena
tori tehnici" bine pregătiți : Pla
tini șl Breitner...

cei mal mulți dintre

R.F.G..

loan CHIRILA

DIN NOU DESPRE CARTONAȘELE GALBENE
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unei datorii îndeplinite, ra
portul activității și rezulta
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ultime cuvinte, tocmai pen
tru că ele barează adesea 
drumul călătorului spre opi
nia publică. Cite un antre
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pe care i-a condus au su
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servare" - _  _ .... .
derațiile noastre. Cind dele
gația noastră de caiac-canoe 
se întoarce fără nici o me

die de Ia „Cupa Prietenia", 
se preferă... tăcerea, în loc 
să se folosească eșecul toc
mai ca un stimulent al am
biției pentru întrecerile vi
itoare. Cînd juniorii noștri 
obțin doar locul 5 la turneul 
de judo „Prietenia", de ase
menea, se eludează adevărul 
într-o „politică de struț” 
care nu este nici oe departe 
caracteristică mișcării noas
tre sportive.

în realitate, atitudinea fa
ță de rezultat poate consti
tui element de portret mo
ral pentru orice activist 
sportiv. Să medităm mai 
mult la acest lucru !

Viciot BĂNCIULESCU

Cu prilejul analizei activității 
fotbalistice din sezonul trecut, or
ganizată luni la sediul C.N.E.F.S., 
una dintre problemele mult dis
cutate a fost — din nou — aceea 
■ cartonașelor galbene și roșii. 
Cu toate că în presă s-a serfs în 
mod lămurit, iar federația a în
științat cluburile și asociațiile 
sportive cu echipe ta Diviziile 
„A*. „B“ ți „C" asupra modulul 
cum se va proceda tacepînd cu 
noul campionat, lucrurile, după 
cum s+ pane, încă nu s-au înțe
les, astfel că revenim azî cu noi 
precizări.

După cum s-a mal anunțat, la 
cererea cluburilor șl asociațiilor, 
F-R. Fotbal a hotărlt să fie abro
gat articolul nr. 169 din Regula
mentul de organizare a activității 
fotbalistice care prevede suspen
darea jucătorilor după acumula
rea a 2, 4, 6 cartonașe galbene, 
implicit șl pierderea cu 3—0 a 
jocurilor tn care erau folosiți ju
cători ta stare de suspendare. 
Noile Instrucțiuni ale FJI.F. pre
văd însă că aceste cartonașe gal
bene VOR FI ACORDATE IN 
CONTINUARE ta timpul jocului 
pentru cauzele prevăzute de re
gulament, urmărindu-se menține
rea sportivității în întrecere. Ca șl 
ptnă acum, ta cadrul aceluiași 
joc, dacă un fotbalist a primit un 
cartonaș galben, cel de al doilea 
va fi, automat, cartonaș roșu, 
deci eliminarea jucătorului ta 
cauză. Noutatea constă ta aceea 
că aceste cartonașe galbene nu 
se vor mal cumula de la un med 
la altul șl jucătorii nu vor mal 
fi suspendați, în schimb vor 
primi sancțiuni administrative.

Reamintim motivele cart 11 o- 
bligă pe arbitri să arate cartona
șul galben celor care încalcă re-

gulamentul de joc: 1 jucătorului 
care intră sau reintră In terenul 
de joc pentru a juca după ce 
medul a Început, fără Încuviin
țarea conducătorului partidei ; 2. 
fotbalistului care Încalcă cu per
sistență regulile jocului (faulturi 
repetate, joc periculos repetat 
etc.) ; 3. sportivilor care dezapro
bă prin vorbe sau gesturi orice 
decizie a arbitrului (de centru 
■au de linie); 4. jucătorului care 
■e face vinovat de comportare 
necuviincioasă (nesportivă, nelo
ială etc.) față de arbitri, adver
sari, coechipieri sau public.

După cum s-a mal arătat, in 
afara sancțiunilor administrative 
date jucătorilor, cluburile sau aso
ciațiile sportive al căror sportivi 
▼or cumula 10 cartonașe galbene 
▼or fi amendate de federație eu 
1000 lei. Cele 10 cartonașe pot fi 
-realizate" fie de un jucător, fie 
de... 10. In cazul in care, tntr-o 
echipă, s-an cumulat 10 cartonașe 
și amenda a fost plătită, amenda 
▼a fi aceeași ș! pentru următoa
rele 10 cartonașe ; șl așa... mal 
departe 1

Soootim că măsura este bine
venită lntruclt jucătorii — din 
cauza etapelor de suspendare cu 
care erau sancționați pină acum 
— nu vor mal pierde din forma 
sportivă, ci vor avea o activitate 
continuă. în aceiași timp, spo
rește obligativitatea intensificării 
muncii ' ‘ - - - * -
lorilor, 
nel pe 
fal ; o 
reduce ___  _ __ __
prea... bogat — pe care, săptămi- 
nal. Comisia de disciplină și com
petiții a federației H are de re
zolvat.

educative In rtndul jucâ- 
pentru Întărirea dlscipli- 
terenurile noastre de fot- 
măsură cane, sperăm, va 
dosarul — din păcate

Mircea TUDORAN

PAȘII (PORTARULUI) CARE POT ADUCE... GOLUL!
Săptămîna trecută, miercuri, 

ziarul nostru a publicat noua de
cizie a International Board-ului 
luată, la Madrid, la 6 Iulie, în 
legătură cu... pașii portarului. Cu 
o zi în urmă, forul nostru de 
specialitate trimisese comisiilor 
județene de fotbal circulara 
------ --  " "* ' " ' cârti 
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• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 4 
august, se desfășoară ince- 
plnd de la ora 15,30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare 
vor fi transmise la ' 
la ora 16,55 și la 
cursul serii.

trimisese 
de fotbal 

F.I.F.A. din 16 iulie prin 
cerea să fie prelucrată cu 
cluburile și secțiile de 
din toate eșaloanele noua 
men tare care prevede că 
torul care „fiind portar și 
du-se în propria sa suprafață de 
pedeapsă, din momentul în care 
controlează mingea, face mai 
mult de patru pași fără a-1 da 
drumul ca să poată fi jucată de 
un alt jucător și, atunci cînd l-a 
dat drumul, atinge din nou min
gea înainte de a fi fost atinsă 
sau jucată de un alt jucător** va 
fi sancționat cu o lovitură liberă 
indirectă de pe locul unde a fost

comisă greșeala. Cu toate aces
tea, in amicalele de sîmbătă și 
duminică și in cadrul ședinței de 
analiză, de luni, a activității 
com petiționare, a m constatat, cu 
surprindere, că mulți jucători, 
antrenori șl conducători nu cu
noșteau noua prevedere. Dumi
nică, de exemplu, la Petroșani 
cînd echipa reșițeană a fost sanc
ționată cu o lovitură liberă indi
rectă pentru că portarul (care 
la începutul jocului fusese aten
ționat) a făcut... șapte pași în 
careu, toți jucătorii au protestat 
(exceptîndu-1 pe Bojin, care, spre 
lauda lui, era singurul care cu
noștea noua modificare). După 
acel meci amical, Atodiresei a 
găsit fair-play-ul să-și ceară 
scuze la arbitri și să mărturi
sească : „Noi sîntem vinovați ! 
Trebuia să fi știut noua decizie. 
Acum vom căuta să ne punem

La punct cu regulamentul pînă 
începe campionatul**.

Campionatul începe — pentru 
divizionarele ,,A" — sîmbătă, iar 
pentru echipele din scena secundă 
la 15 august 1 Pină atunci, nu 
mai e mult timp. Suficient Insă 
pentru a deprinde noua decizie 
care îi vizează pe portari. în 
fond, care ar fi lucrurile de re
ținut în legătură cu pașii porta
rului, în noua viziune ?

Portarul este obligat acum ca, 
după ce a prins mingea sau a 
reținut-o la picior, și astfel o 
controlează, să-i dea drumul în 
decurs de 4 (patru) pași. DECI 
POATE EFECTUA MAXIMUM 
PATRU PAȘI ȚINÎND MINGEA 
ÎN MÎINI, BATlND-O DE PA- 
MÎNT SAU CONDUClND-O CU 
PICIORUL., ACEȘTI PATRU PAȘI 
URMÎND A FI FĂCUȚI NUMAI 
CONTINUU. Portarul care, după 
ce intră în posesia mingii, face 
cu ea 1—4 pași, o trimite din 
propria suprafață de poartă, de 
exemplu, spre limita suprafeței 
de pedeapsă și Înainte ca mingea 
să iasă din suprafața de pedeapsă 
o la tn mîini, o atinge sau o lo
vește cu piciorul pentru a o de
gaja, va fi SANCȚIONAT CU 
LOVITURA LIBERA INDIRECTA 
DIN CARE FOARTE UȘOR AD
VERSARUL POATE ÎNSCRIE. La 
fel se va întîmpla cu portarul 
care va plimba mingea cu picio
rul prin careu mai mult de patru 
pași. De asemenea, dacă portarul 
va bate mingea de pămînt sau 
o va arunca în aer, va face doi 
pași și iarăși aruncă sau bate 
mingea de pămînt și face trei pași, 
va fi sancționat pentru că PAȘII 
SE CUMULEAZĂ. Este interzis, 
deci, portarului ca, după ce min
gea a intrat sub controlul lui, 
să facă mai mult de patru pași 
Înainte ca balonul să fie atins 
sau jucat de un alt jucător, 
COECHIPIER SAU ADVERSAR.

Mal mulți antrenori, conducă
tori și jucători ne-au întrebat 
cîțl pași are voie să mai facă 
portarul după ce a făcut patru

TALENTELE EXISTĂ,
Una dintre problemele larg 

dezbătute în ședința de analiză a 
activității competiționale în pe
rioada 1981—1982, a fost aceea a 
Izvorului de talente, a perspecti
vei, a schimbului de mîine al fot
balului nostru. Președintele Co
misiei centrale de ecpil și juni
ori, profesorul Dan Matei, a pre
zentat o informare detaliată asu
pra activității desfășurate la ni
velul acestui mare și deosebit de 
important eșalon al celui mal 
îndrăgit dintre sporturi. S-a evi
dențiat, încă o dată, faptul că 
foarte multe dintre cluburile și 
asociațiile divizionare „A** și „B“ 
nu acordă suficientă atenție de
pistării, creșterii și promovării 
unor talente de excepție, că nu
mărul acestor jucători este din 
ce în ce mai redus tocmai din 
cauza dezinteresului manifestat 
de factorii cu atribuții, mai mici 
sau mal mari, în acest domeniu. 
8-a subliniat că U.T.A., Rapid, 
F.C. Bihor și un număr foarte 
mare de alte cluburi cu „statut" 
permanent de divizionare „B“ 
n-au mai dat nici un jucător de 
valoare selecționatelor de juniori 
în ultimii ani. La o recentă se
lecție efectuată în vederea com
pletării loturilor U.E.F.A. »83, 
’84 șl *85 — a relatat Marcel Pl- 
gulea, antrenorul echipei de ju
niori — din circa 400 de jucători 
convocați, numai vreo 50 au în
trunit cit de cît sufragiile pentru 
a putea fi Învestite in ei oarecare 
speranțe 1 Proporția aceasta de 
12—13 Ia sută este cu totul neco
respunzătoare, ea trebuie să dea 
mult de gîndit șl de la ea este 
necesar să se pornească pentru 
a se putea obține rezultatele do
rite. Sigur că activitatea la acest 
nivel al fotbalului este corn pi
cată șl grea, ea necesitînd efor
turi mari și o tenacitate exem
plară din partea antrenorilor dis
puși s-o desfășoare. Dar cîți 
dintre tehnicienii noștii, mai ales 
dintre cei tineri, sînt deciși să 
pornească pe urmele unor adevă- 
rați profesori, nume de referință 
în această privință. Ns gîndim la 
Nicolae Gorgorin, Ioan Costea, 
Francisc Fabian, Ioan Kluge, Mi
hai Bîrzan, Leonte lanovschi, 
Ioan Morărcscu. cițl dintre ei se 
mai află însă în activitate și mai 
reușesc să-și valorifice „ochiul" 
de mari descoperitori de talente 
sau marea experiență în șlefui
rea și promovarea lor ? Foarte 
puțini. Iar ceea ce este mai su
părător e faptul că la copii și 
juniori mulți antrenori „refuza* 
de echipele... mari continuă să

pași și a degajat balonul in afara 
careului mare, de unde un coechi
pier i-1 retrimiteV Tot patru ’ 
Ceea ce trebuie reținut este că 
după ce portarul controlează 
mingea și face cu ea 1—4 pași, 
apoi dă ^drumul la minge, trimi- 
țînd-o spre limita suprafeței ele 
pedeapsă, unde un coechipier o 
oprește cu piciorul, el (portarul) 
poate să reia mingea în mîini sau 
să o conducă cu piciorul din nou 
un număr de 1—4 pași sau să o 
degajeze imediat. Aceste preve
deri noi se aplică portarului nu
mai în interiorul suprafeței de 
pedeapsă. In afara acesteia el 
poate juca mingea ca orice jucă
tor de cîmp.

Nouă reglementare are ca scop 
dinamizarea jocului, determinîn- 
du-1 pe portar să dea drumul la 
minge imediat. Și dacă portarul 
ține mingea în careu fără a o 
degaja, ce sc întîmplă ? Aici in
tervine vechiul . paragraf b al 
punctului 5 de la articolul XII 
care precizează că dacă portarul 
recurge la acțiuni care după pă
rerea arbitrului nu au ca scop de
cît să întîrzie jocul, și astfel să 
se piardă timp, pentru a-și avan
taja în mod incorect echipa, va 
fl sancționat cu o lovitură li
beră indirectă de pe locul unde 
a fost comisă greșeala, deci acolo 
unde a ținut mingea mai mult 
decît se cuvenea (nu există un 
timp precis, ci unul considerat de 
arbitru ca necesar pentru ca 
mingea să poată fi degajată).

Acestea ar fi aspectele princi
pale legate de noua reglementare 
privind cei patru pași ai porta
rului. Rămîne ca noua decizie să 
fie însușită, acum, în ultimele 
partide amicale, pentru a nu se 
greși în prima etapă, cînd arbi
trii vor aplica ferm ultimele in
dicații ale forului internațional, 
care nu au ca scop decît CREȘ
TEREA CURSIVITĂȚII ȘI SPEC
TACULOZITĂȚII JOCULUI.

Mircea M. IONESCU

TREBUIE CĂUTATE...
găsească un „culcuș" cald, să aș
tepte o primă ocazie pentru a 
pleca, Ln cur ci nd mai mult lucru
rile și așa destul de încurcate 
la acest atît de frămîntat eșalon.

O altă problemă revenită în 
discuții ca un laitmotiv a fost 
aceea a condițiilor materiale e- 
xistente șl mai ales a măsurilor 
care trebuie întreprinse pentru 
îmbunătățirea situației actuale. 
Mai multe terenuri simple, ame
najate cu eforturi nu prea mari, 
fără Investiții, pot apărea în toa
te orașele țării, terenuri de sine 
stătătoare, sau pc lingă com
plexele sportive existente, pentru 
a fi. folosite de echipele centre
lor de copii și juniori sau de cefe 
ale cluburilor școlare. E mai 
ușor să te vaieți, să susții tot 
timpul că „n-avem condiții", de
cît să pui umărul la amenajarea 
unor astfel de terenuri simple. 
Cine împiedică, de exemplu, clu
burile și asociațiile să-și mobili
zeze propriii suporteri pentru a 
efectua ore de muncă voluntară 
în vederea materializării un>r 
asemenea idei ? Cine împiedică 
organizațiile de tineret sau sin
dicale să contribuie în același fel 
la realizarea acestor baze spor
tive atît de necesare ? Nimeni. 
Șl așa se face că Universitatea 
Craiova continuă să dispună, 
pentru antrenamente, doar de un 
teren de zgură ; că Clubul spor
tiv școlar Oradea, deși i s-au 
rezervat șl fonduri, si spațiu, n-a 
făcut încă nici o amenajare etc. 
E mai simplu si mai ușor să 
STAI CU... BRAȚELE ÎNCRUCI
ȘATE. Mai greu este să cauți 
soluțiile și să le aplici

în sfîrșit, s-au făcut referiri și 
la clubul Luceafărul. In cuvin- 
tul său, tov. general-lt. Nicolae 
Stan, vicepreședinte al C.N.E.F.S.. 
a subliniat că ideea înființării 
acestei unități a fost bună, ge
neroasă, utilă. Dar că, treptat, 
activitatea clubului a scăzut și 
că este absolut necesar să se ia 
măsurile corespunzătoare pentru 
ridicarea ei la cotele cerințelor 
formării unor selecționate de ju
niori competitive.

Refuzăm să credem că „izvo
rul" de talente pentru fotbalul 
nostru a secat. Nu, n-a secat. 
Talentele există, copiii continuă 
să iubească acest sport, numai 
că ele TREBUIE CAUTATE, nii-i 
ușor să fie găsite, și ajutate să 
urce treptele fotbalului, bine pre
gătite și bine îndrumate.

Laurențiu DUMITRESCU

televiziune 
radio in

• IMPORTANT I 
amintește că astăzi 
sint ultimele zile dc 
a buletinelor 
cursul Pronosport de sîmbătă 
7 august 1982, care cuprinde 
meciurile primei etape a cam
pionatului divizionar „A" de 
fotbal ediția 1982/1933.

Se re- 
și miine 
depunere 

pentru con-

i 
® CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1 
■ AUGUST 1932. Cat. 1 (13 re
zultate) 2 variante 100% a 
3.065 lei și 61 variante 25% a 
766 lei ; cat. 2 (12 rezultate) 
70 variante 100% a 475 lei și 
758 variante 25% ă 119 lei. Cîș- 
tigul de cat. 3 fiind sub pla
fonul minim de 40 lei, con
form regulamentului, fondul 
acestei categorii a fost atri
buit celorlalte două.

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B
ROVA ROȘIORI (seria a Vl-a)

• Asociația a fost înființată în 
anul 1971 și este tutelată de în
treprinderea mecanică de mate
rial rulant din Roșiori @ A acti
vat în Divizia „B“ ediția 1980 — 
1981 și în Divizia „C" în edițiile 
1971—1930 și 1981—1982 0 Pre
ședintele asociației : Ion Netejio- 
ru ; antrenori : Constantin Dinu

• ASTAZI, la Pitești, de la 
ora 18, echipa locală F.C. Argeș 
va susține o partidă amicală în 
compania formației Buna Schko
pau (R D. Germană), care acti
vează in prima divizie. In con
tinuarea turneului pe care-1 între
prinde în țara noastră echipa din 
R. D. Germană va evolua dumi
nică la București, parteneră filn- 
du-1 formația Rapid.

Crăciunescu • Are sta- 
capacitatea tribu- 

5.000 locuri • Lotul : 
Stoian, Ghiulăr, Iordan ; 

: Tane, Alexandru, Ma- 
Gătej, Tudoncă, Gindac, 
mijlocași : Mincu, Tint,

și Virgil 
dion propriu, 
nelor : "
portari: 
fundași 
rincel, 
Dima ; mijlocași : 
Drăgan, Lecoviște; înaintași: Tu- 
dosie, Mirea, Iloricel, Gheorghe, 
Lungu, Buracu • Golgeteril echi
pei : Lungu și Drăgan — eîte 11 go
luri ® Media de vîrstă : 25 ani 
9 Echipa a avut o comportare 
constant bună, conducînd 27 de 
etape, iar în retur s-a desprins 
de urmăritoarele sale.

Datorită bunei pregătiri fizice, 
jucătorii au putut respecta sarci
nile de joc. Merită să fie eviden- 
tiațl, în mod special, Alexandru, 
Stoian, Buracu. Drăgan, Tint șl 
Florlcel.

ARBITRII PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI „A“
POLITEHNICA IAȘI — STEAUA: R. Petrescu — I. Orzață 

(ambii din Brașov) și I. Dima (Sighișoara).
CHIMIA RM. VÎLCEA — JIUL PETROȘANI : I. Igna (Timi

șoara) — R. Matei și P. Seceleanu (ambii din București).
POLITEHNICA TIMIȘOARA — F.C. ARGEȘ: M. Salomir

(Cluj-Napoca) — I. Velea (Craiova) și S. Necșulescu (Tîrgo- 
viște).

F.C. BIHOR — A.S.A. TG. MUREȘ : D. Petrescu — M. Stoe- 
nescu și P. Balaș (toți din București).

SPORTUL STUDENȚESC — C.S. TÎRGOVIȘTE : M. Neșu — 
I. Medveș (ambii din Oradea) și M. Axente (Arad).

F.C. OLT — S.C. BACĂU : Cr. Teodorescu (Buzău) — M. Ni- 
culescu (București) și A. Stoker (Petroșani).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — F. C. CONSTANȚA : M. A- 
bramiuc — Gh. Arhire (ambii din Suceava) și M. Ludoșan (Sibiu).

PETROLUL PLOIEȘTI — CORVINUL HUNEDOARA : O.
Ștreng (Oradea) — C. Maghiar (București) și A. Mițaru (Rm. 
Vîlcea).

F.C.M. BRAȘOV — DINAMO : V. Ciocan (Bistrița) — I. Cră- 
ciunescu și N. Dinescu (ambii din Rm. Vîlcea).



De astăzi, la Constanța, „Trofeul Tomis“ la volei (f) RECORDURILE MONDIALE DE LA BUCUREȘTI

O COMPETIȚIE DE JUSTIFICAT INTERES
România — Bulgaria, in prima zi

IN ATENȚIA AGENȚIILOR DE PRESĂ

După doi ani de „pelerinaj" 
in Moldova și Ardeal, turneul 
internațional feminin de volei 
al României revine acolo unde 
a cunoscut consacrarea în rîn- 
dul competițiilor estivale de 
interes, la Constanța. La cea 
de a 20-a ediție se aliniază re
prezentante ale unor școli vo- 
leibalistice de reputație, cum 
sînt cele ale U.R.S.S., R. P. 
Chineze si Bulgariei, alături, 
firește, de prima reprezentantă 
a României și de o echipă de 
tineret a țării noastre. în ve
derea acestui turneu, antre
norii lotului nostru național au 
chemat și citeva sportive din 
afara echipei aflate in recon
strucție, și anume pe experi
mentatele Maria Enache, Vic
toria Banciu, Doinita Gheară

La actuala ediție a „Tro
feului Tomls" prime, re
prezentativă a României 
aliniază următorul lot de 
jucătoare : Maria Enache 
(32 ani — 177 cm), Irina 
Petculeț-Velicu (26 — 188), 
Victoria Banciu (30 — 176), 
Victoria Niculescu (26 — 
176), Doina Moroșca (28 — 
180), Gulniza Gelll (21 — 
175), Corina Crivăț (24 — 
178), Dolnița Gheară (25
— 172), Mirela Popa-Zam-
fir (24 — 171), Valeriea 
Maier (22 — 182), Lucia
Ettz (23 — 179), Carmen 
Cuejdeanu (20 — 177).

In echipa de tineret a 
tării noastre vor evolua : 
Mirela Popoviciu (17 — 
184), Georgeta Lungu (19
— 177), Speranța Găman
(19 — 180), Carmen' Bobe 
(19 — 178), Daniela Dră- 
ghicl (18 — 177), Ioana
Liteanu (19 — 177) șl Iu- 
liana Răcean (19 — 170).

Antrenorii echipelor : 3. 
Chiriță și V. Moșescu.

PROGRAMUL DE AZI :

Sala sporturilor din Con
stanța, de Ia ora 16 : 
România — Bulgaria 
(se transmite la TV)

R. P. Chineză (t) —
România (t)

A 4-a ediție a

C. M. de natație

La Guayaquil (Ecuador), între
cerile de înot din cadrul celei de 
a 4~a ediții a campionatelor 
mondiale de natație se desfășoară 
într-o ambianță tipic sud-ameri- 
cană. Iar miile de spectatori 
prezenți, luni seara, în tribunele 
piscinei „ Alberto Vallarino" au 
avut o mare satisfacție aplaudînd 
succesul micuțului (1,73 m) brazi
lian Ricardo Prado în dificila 
cursă de 400 m mixt. Pentru spe
cialiști, victoria lui Prado a în
semnat o mare surpriză, noul 
campion (17 ani, originar din Ri-o 
de Janeiro, dar se antrenează la 
Mission Vifejo, în California) în- 
cheindu-și parcursul și cu un 
nou record mondial (4:19,73). Ve
chiul record era deținut de prece
dentul cîștigăt-or (Jesse Vassallo, 
4:20,05 în 1978, în Berlinul Occi
dental), absent la această ediție. 
Pe prima „sută" (fluture) a con
dus Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 
cu un avans de aproape o se
cundă. La spate, Prado a preluat 
conducerea, a rezistat -asaltului 
lui Fesenko pe lungimile de bras 
șl apoi a cîștigat în aplauzele 
miilor de spectatori. După victo
rie, Ricardo a declarat : „Publi
cul a fost de-a dreptul formida
bil ; m-a purtat, practic, perma
nent spre acest minunat succes, 
îmi pare rău că a lipsit prietenul 
meu Jesse Vassallo, cu care mă 
antrenez împreună, la Mission 
Viejo",

In absența recordmanului mon
dial Bill Paulus, alt reprezentant 
al S.U.A., Matt Grible a cîștigat 
clar cursa de 100 m fluture. 
„După serii — a spus Matt, știam 
că voi învinge. Aș fi dorit să 
realizez și un nou record mon
dial, dar nu am obținut decît 
53,88, Ia 7 sutimi de secundă de 
performanța Iui Paulus".

Cea mai mare surpriză a reu
niunii a produs-o însă olandeza 
Annemarie Verstappen, învingă-

EXPOZIȚIE CONSACRATĂ
BELGRAD, 3 (Agerpres). — La 

Belgrad s-a deschis o expoziție 
consacrată Jocurilor Olimpice de 
iarnă — ediția 1984, ce vor fi 
găzduite de orașul iugoslav Sara
jevo. Vizitatorilor le sînt prezen
tate exponate referitoare la sta
diul pregătirilor șl al construcții- 

precum și pe Gulniza Gelil și 
Mirela Popa-Zamfir. astfăl In
cit cele mai tinere jucătoare 
să poată evolua In selecționata 
secundă și să se rodeze în 
concurs, jucînd efectiv cu for
mații valoroase. Oaspetele au 
șl sosit la Constanța, primele 
fiind tinerele voleibaliste chi
neze care se află pe Litoral 
incă de la sfirșitul săptămînil 
trecute. Voleibalistele sovieti
ce, in frunte cu „olimpicele"

CEI MAI BUNI BOXERI DIN LUME
W.B.C. (World Boxing Council) 

— Consiliul mondial al boxului 
profesionist — organizație cu 
autoritate lnternațolnală (parția
lă), cu sediu la Ciudad de Me
xico, a publicat recent listele 
celor mai buni pugUiștl din lume 
pe categorii. Iată-1 :

Categoria grea : campion — 
Larry Holmes (S.U.A.), 1. Mike 
Dokes (S.U.A.), 2. Gerry Cooney 
(S.U.A.), 3. Trevor Berbick (Ca
nada) ; categoria grea-ușoară t 
campion — St. Gordon (Porto 
Rico), 1. Leon Spinks (S.U.A.),
2. Bashiru All (Nigeria), 3. Car
los de Leon (Porto Rico) ; cate
goria semigrea : campion — 
Dwight Braxton (S.U.A.), 1. Sa
ad Muhammad (S.U.A.), 2. Lo
ttie Mwale (Zambia), 3. Mustapha 
Muhammad (S.U.A.) ; categoria 
mijlocie : campion — Marvin
Hagler (S.U.A.), 1. Tony Slbson 
(M. Brltanie), 2. Fulgencio Obei- 
mejlas (Venezuela), 3. Frank Flet
cher- (S.U.A.) ; categoria supei 
semlmljlocie: campion — Wilfre- 
do Benitez (Porto Rico), 1. Tho
mas Hearns (S.U.A.), 2. Carles 
Santos (Porto Rico), 3. Tony 
Ayala (S.U.A.) ; categoria seml- 
mijlocie : campion — Ray Leo
nard (S.U.A.), 1. Milton Mc
Crory (S.U.A.), 2. Donald Curry 
(S.U.A.), 3. Pipino Cuevas (Me
xic) ; categoria superușoar# t 
campion — Leroy Haley (S.U.A.),
1. Josă Glmenez (Argentina), 2. 
Sanghyun Kim (Coreea de Sud),
3. Saoul Mamby (Jamaica) ; ca
tegoria ușoară : campion — Ale
xis Arguello (Nicaragua), 1. Ed
win Rosario (Porto Rico), 2. Gon
zalo Montellano (S.U.A.), 3. Josâ 
Ramirez (Mexic) ; categoria su- 
perpană : campion — Rafael Li
mon (Mexic), 1. Cornelius Boza- 
Edwards (Uganda), 2. Jorge Al
varado (Panama), 3. Rolando Na- 
varrete (Fllipine) ; categoria pu

UN BliA/UIAN DE 17 ANI, RICARDO PRADO, 
CAMPION LA 400 m MIXT CD RECORD MONDIAL!
toare la 200 m liber (1:59,53) tn 
fața marii favorite Birgit Mel- 
necke (R.D.G.), noua campioană 
a lumii pe distanța de 100 m. 
După celebra Enlth Brigltha, 
„țara lalelelor" oferă înotului o 
nouă sprinteră de mare valoare. 
„După locul doi obținut în cursa 
de 100 m — a declarat Verstappen 
— eram ta culmea fericirii. Nici 
eu nu bănuiam că pot taota atit 
de repede. De această dată am 
riscat totul și am pornit ta cursă 
cu 57,9 la 100 m. Și am rezis
tat!...".

Succese scontate au obținut so
vietica Svetlana Varganova 
(2:28,82 la 200 m bras) și ștafeta 
de 4X200 m liber a S.U.A. De fle
care dată recordurile lumii au 
fost ta mare perlool. Varganova 
s-a aflat ta grafic ptaă la 175 de 
metri, dar a cedat, rattad al doi
lea obiectiv pentru doar 46 de 
sutimi de secundă. In ceea oe 
privește cvartetul crauliștilor a- 
mericani, deși Gaines a „mers" 
ta ultimul schimb 1:48,42 (!), tim
pul final al echipei lor nu a fost 
dcclt 7:21,09 (la 30 de sutimi de 
record).

Rezultate tehnice : 100 m fluture 
(b) : 1. Matt Grible (S.U.A.) 53,88;
2. Michael Gross (R.F.G.) 54,26 ;
3. Bengt Baron (Suedia) 54,47 ;
4. Chris Rivers (S.U.A.) șl Alexei
Markowski (U.R.S.S.) 54,59 ; 6.
Edward Maasdijk (Olanda) 55,06 ; 
400 m mixt (b) : 1. Ricardo Prado 
(Brazilia) 4:19,78 RM : 2. Jens 
Peter Verndt (R.D.G) 4:23,02
(rec); 3. Serghei Fesenko
(U.R.S.S.) 4:23,29 ; 4. Giovanni
Franoeschi (Italia) 4:24,89 ; 5. Jeff 
Kostoff (S.U.A.) 4:28,92 ; 6. Arne 
Borgstrom . (Norvegia) 4:29,53 ; 
200 m liber (f) : 1. Annemarie 
Verstappen (Olanda) 1:59,53 (rec.) ;
2. Birgit Meinecke (R.D.G.) 
2:00,67; 3. Annelles Maas (Olanda) 
2:00,84 ; 4. C arme la Schmidt

OLIMPIADEI ALBE
lor olimpice din Sarajevo. La 
vernisaj, organizatorii „olimpia
dei Albe" au anunțat că se depun 
mari eforturi pentru a oferi cele 
mal bune condiții de participare 
celor ce vor fi prezenți peste doi 
ani la Sarajevo, la marea sărbă
toare a sportului alb.

Cernîșova, Loghinova si Or
lova au sosit luni, iar campi
oanele europene, sportivele
bulgare, au ajuns marți cu 
autocarul. Deși primele două 
formații oaspete nu aliniază 
loturile lor complete, valoarea 
ridicată a voleiului din aceste 
țări reprezintă oricum garanția 
unei contribuții deosebite la 
realizarea de spectacole volei- 
balistice de ținută, în măsură 
să satisfacă exigențele publi
cului constănțean și ale oas
peților Litoralului.

nă : campion — Salvador San
chez (Mexic), 1. Mario Miranda 
(Columbia), 2. Ruben Castillo 
(S.U.A.), 3. Juan Laporte (S.U.A.); 
categoria «upercocoș : campion — 
Wilfredo Gomez (Porto Rico), 1. 
Jaime Garza (S.U.A.), 2. Mike
Ayala (S.U.A.), 3. Soon Hyun
Chung (Coreea de Sud) ; catego
ria cocoș : campion — Guadelu
pa Ptator (Mexic), 1. Francisco 
Bejtaes (Mexic), 2. Alberto Da
vila (S.U.A.), 3. Eijiro Murat?
(Japonia) etc.

RECORDURI ATLETICE-DE NEUITAT-PE STADIOANE ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag 1)

1960, șl 1,87 m — la 15 aprilie
1961. Alte recorduri au mai 
realizat Argentina Menii, 67,32 
m la aruncarea discului, la 23 
septembrie 1972 (Constanța! și 
Natalia Andrei-Betinl, 4:23,8 pe 
o milă, la 21 mal 1977 (Bucu
rești). Lista a fost completată 
la 1 august 1982 de Anișoara 
Cușmir șj Vali Ionescu,

SEMIFINALELE C.M.
UNIVERSITAR

Campionatul mondial universi
tar se apropie de stîrșlt. In ora
șul mexican Cuernavaca, ta afer-

(R.D.G.) 2:01,10 ; 5. Irina Ghera- 
simova (U.R.S.S.) 2 :01,13 ; 6. Ma- 
rybeth Ltazmeier (S.U.A.) 2:01,51; 
200 m bras (f) : 1. Svetlana Var
ganova (U.R.S.S.) 2:28,82 ; 2. Ute 
Geweniger (R.D.G.) 2:29,71 (rec.) ;
3. Anne Ottenbrlte (Canada)
2:33,05 (rec.) ; 4. Hiroko Nagasaki 
(Jap) și Silke Hamer (R.D.G.) 
2:33,18 ; 6. Larisa Belokon
(U.R.S.S.) 2:33,32 ; 4X200 m liber:
1. S.U.A. (Miller, Float, Seager, 
Gaines) 7:21,09 ; 2. U.R.S.S. (S-tu- 
kalkin, Krasluk, Semenov, Kri
lov) 7:24,91 ; 3. R.F.G. (Knust, 
Henkel, Schmidt, Gross) 7:25,4S;
4. Italia 7:29,31 ; 5. Suedia 7:29,56; 
6. Olanda 7:30,75

Sărituri — trambulină (b) : 1. 
Greg Louganls (S.U.A.) 752,67 p ;
2. Serghei Kuzmin (U.R.S.S.)
636,15 p ; 3. Aleksandr Portnov 
(U.R.S.S.) 631,56 p ; 4. LI Kon-
gzheng (R.P. Chineză) 627,90 p ;
5. Falk Hoffmann (R.D.G.) 625,71 
P ; 6. Ronald Merrlott (S.U.A.) 
624,30 p.

In seriile probei de 100 m li
ber, JOrg Woithe (R.D.G.) a sta
bilit un nou record european cu 
49,60 (v. rec. îi aparținea cu 49,81).

ALPINISM • A nins sîmbătă 
ta Alpi ! Șl aceasta a provocat 
un adevărat dezastru : patru al
piniste elvețience și două japone
ze și-au pierdut viața, fiind sur
prinse de o avalanșă pe Mater- 
horn, la 4 455 m !

ATLETISM o Concurs interna
țional la GOteborg : 400 m : J or
ele (I-le Barbados) 46,72 ; 800 m: 
Gulmares (Brazilia) 1:45,85 ; 1500 
m : Masback (S.U.A.) 3:38,92 ;
5 000 m : McChesney (S.U.A.)
13:39,36 ; înălțime : Sjoberg (Sue
dia) 2,25 m ; greutate : Laud 
(S.U.A.) 21,15 m ; disc : Mc-
wilkins (S.U.A.) 67,16 m ; femei: 
100 m : Boyd (Austral.) 11,74 ; 
1 500 m : Bremser (S.U.A.) 4:14,17, 
suliță : Lillak (Finlanda) 63,66 m 
® Campionul olimpic și european 
Piettro Mennea (30 de ani), care a 
abandonat atletismul după J.O. 
de la Moscova, își va faee... re
intrarea, peste citeva zile, la Tl- 
rrenla, cu intenția mărturisită de 
a lua parte la C.E. de la Atena 
în proba de 4X400 m. • In con
cursul de la Sanghai, atletul chi
nez Zhu Jianhua (19 ani) a sărit

PARIS, 3 (Agerpres). — în
trecerile campionatelor de atle
tism ale României au fost mar
cate de performante excepțio
nale. în fruntea acestora siitu- 
îndu-se cele obținute în extra
ordinarul concurs feminin de 
săritură în lungime, relatează 
comentatorii sportivi ai agenții
lor internaționale de presă. 
Astfel, agenția France Presse 
notează printre altele : „Ispra
va atletică a sfirșitului de săp- 
tămină, sau mai bine spus is
prăvile. au venit duminică de 
la București, unde două tinere 
săritoare în lungime, românce
le Vali Ionescu — cu 7,20 m — 
și Anișoara Cușmir — cu 7,15 
m — au doborit la interval de 
citeva minute recordul mondial 
al probei.

La 14 ani după Viorica Vis- 
copoleanu. campioană olimpică 
Ia Ciudad de Mexico cu o să
ritură care era la timpul res
pectiv record mondial (6,82 m). 
România revine astfel tn frun
tea ierarhiei mondiale a aces
tei probe eu două performante 
fantastice. La originea acestui 
uriaș salt Înainte se află două 
tinere, care, de o bună bucată

Au mai existat și alte recor
duri mondiale la 15 km marș 
la bărbați, la 2 000 m și 10 000 
m la femei, probe considerate 
insă ca „neclasice".

★
Dar atletismul nostru se 

mindrește, de asemenea, și cu 
performanțele — record mon
dial — obținute peste hotare : 
Iolanda Balaș la înălțime : 
1,88 m — la 18 iunie 1961 
(Varșovia), 1,90 m — la 8 iulie

turl de finală, Franța a învins 
Belgia cu 4—1, Iar K- F. Germa
nia a întrecut Coreea de Sud cu 
3—1 după executarea penalty-url- 
lor (1—1, după scurgerea timpu
lui regulamentar), tn semifinale 
se vor tatîlnl Franța — R.F.G. 
șl Uruguay — Mexic.

PRIMUL ANTRENAMENT 
AL CAMPIONILOR ITALIEI

După o scurtă șl binemeritată 
vacanță, componenții echipei Ju
ventus (campioana Italiei) au e- 
fectuat un prim antrenament în 
tabăra de pregătire de la Villar 
Perosa, oraș din nordul țării. Au 
fost prezenți, printre alții, Dino 
Zoff, Claudio Gentile, Antonio 
Cabrini, Gaetano Sclrea, Marco 
Tardelll, Paolo Rossi — toți 
„campioni mondiali", precum șl 
nobile achiziții : francezul Michel 
iPlatițni și poilonezul Zbigniew 
Bonick. La antrenament au asis
tat 5 OM de spectatori, iar alte 
zeci de mii „tifosi" i-au aclamat 
pe celebrii jucători pe străzile 
orașului în drumul lor, în autocar, 
spre stadion. Antrenorul Giovanni 
Trapattoni a declarat că dorește 
să cîștlge noua ediție a C.C.E., 
dar va trebui să schimbe siste
mul de joc, avînd In vedere că 
în noua sa formație evoluează 
trei înaintași de certă clasă : 
Rossi, Platini șl Boniek. „Va 
trebui să renunț la «catenaccio» șl 
să imprim un sistem ofensiv, care 
va duce fotbalul italian Ia un 
nivel și mai înalt" — a spus an
trenorul echipei campioane.

CAMPIONATE
• CAMPIONATUL Norvegiei es

te în plină desfășurare. După 13 
etape echipa Vaalerlengen nu se 
află printre primele trei clasate. 
Viitoarea adversară a formației

TELEX
2,32 m la înălțime — nou record 
național și al Asiei.

TENIS O Cehoslovacul Ivan 
Lendl și spaniolul Josă Higueras 
șl-au împărțit primul loc ta tur
neul de la North Conway. In 
momentul în care Lendl condu
cea cu 6—3, 3—2 o ploaie toren
țială a făcut imposibilă continu
area partidei finale © Acciden
tată în turneul de la Sydney, 
Martina Navratilova este acum 
obligată să facă o pauză de cel 
puțin 10 zile, după care va lua 
parte la turneul de la Montreal 
O In primul tur al turneului de 
la Columbus (Ohio), americanul 
Bruce Manson a dispus de Shlo
mo Glicksteln (Israel) cu 3—6, 
6—1, 6—2, lar Tim Mayotte
(S.U.A.) de Henri Leconte (Fran
ța) cu 6—2, 3—6, 6—3 • La India
napolis au început campionatele
S.U.A. (terenuri de zgură). Sue
dezul Mats Willander, cîștigător 
la Rolland Garros, l-a întrecut 

de vreme. își dispută spectacu
los întiietatea. Pe monumenta
lul stadion bucurestean „23 Au
gust". Cușmir a trecut dc trei 
ori de 7 metri (7,15 m în a 3-a 
Încercare). Iar Ionescu, de două 
ori, in ultima — 7,20. Senzațio
nale. aceste performanțe nu 
sint totuși neașteptate, cele 
două românce fiind anul a* 
cesta în fruntea bilanțului mon
dial. Interesant de văzut acest 
splendid duel Ia apropiatele 
Campionate europene de la 
Atena, unde cele două atlete 
vor fi mar’le favorite".

La rindul său, agenția 
Reuter notează : „Două atlete 
românce au spulberat recordul 
mondial al săriturii in lungime, 
într-o succesiune amețitoare. 
Vali Ionescu (7,20 m). depășind 
performanta realizată cu nu
mai citeva minute înainte de 
Anișoara Cușmir (7,15 m)“.

Agenția vest-germană DPA — 
Hamburg menționează realiza
rea sportivelor românce — fără 
precedent în istoria atletismu
lui. publică date despre cela 
două recordmane, cronologia 
performantelor supreme la să
ritura In lungime femei.

1961 (Budapesta), șl 1,91 m — 
la 16 iulie 1961 (Sofia) ; Viori, 
ca Viscopoleanu, la săritura 
in lungime : 6,82 m — la 14 
octombrie 1968 (Ciudad de 
Mexico), Argentina Menis, la 
aruncarea discului : 66,58 m — 
la 4 august 1972 (Izmir) și Na
talia Andrei-Betini, la o milă: 
4:22,1 — La 27 ianuarie 1979 
(Auckland).

Șl, cu siguranță, listele ~jpu 
se vor opri aici... ș.

Dinamo București, în jocul pre
liminar din C.C.E., a pierdut a- 
casă cu 2—1 meciul cu Molde șl 
a cîștigat cu 5—1 partida qp 
Rosenberg Trondheim (et. a 12-a 
șl, respectiv, a 13-a).
• IN ARGENTINA, după trei 

etape, Estudlantes n-a pierdui 
nici un punct, conducted cu 6 p. 
urmată de Newell Old Boys șl 
Vele» Sarsfleld — ambele cu cile 
6 p.
• DUPĂ 19 ETAPE ta fruntea 

clasamentului finlandez se află o 
formație puțin cunoscută : Ko- 
pariț (17 p, golaveraj 38—16), ur
mată de Turun Palloseura șl Val- 
keakosken Hakka cu cite 25 p.

ALTE ȘTIRI
• Celebrul Alfredo di Stefano, 

jucător de o excepțională valoare 
în anii de glorie ai echipei Real 
Madrid, a devenit antrenorul for
mației care l-a consacrat.
• Echipele Schalke 04 din GțUk 

senkirchen și Hertha B.S.C. sL 
noile promovate în prima ligă a 
campionatului vest-german.
• în campionatul Austriei vor 

juca în noul sezon 16 formații, 
după ce timp de 10 ani prima ligă a 
reunit doar 10 formații. Expe
riența cu două jocuri tur și tot 
atitea retur nu a dat randamen
tul scontat, motiv pentru care 
s-a hotărlt revenirea la vechea 
formulă cu 16 echipe, cu jocuri 
tur-retur.

• Fostul internațional iugoslav 
Steppan Bobek, in vîrstă dq
de ani, a trecut în rîndul pensio
narilor. între anii 1945 și 1956 el 
a îmbrăcat de 63 de ori tricoul 
primei reprezentative, iar în i960 
a părăsit activitatea competlțio- 
nală devenind antrenor și actl- 
vînd mal mulți ani în Iugoslavia, 
în Polonia și în Grecia.

pe connaționalul său Simonsson 
cu 6—3, 6—3. Alte rezultate : Go
mez — Tim Wilkinson 7—5, 6—3, 
Taroczy — Moore 1—6, 6—4, 6—1, 
Gildemeister — Dowdeswell 7—6, 
6—2, Martinez — Warwick 6—3, 
6—1, Arias — Casai 7—6, 6—3 ; 
Helena Sukova — Kathleen Cu
mmings 6—3, 6—1, Renata Toma
nova — Beth Herr 3—6, 6—4, 6—3, 
Susan Mascarin — Beth Norton 
6-r-l, 3—6, 6—3, Bonnie Gadusek 
— Kelly Henry 6—1, 6—2.

VOLEi • La Montpellier a a- 
vut loc meciul dintre reprezenta
tivele masculine ale Franței șl 
României. Gazdele au obținut 
victoria cu 3—1 (16, 6, —9, 13). 
Aceasta a fost prima victorie a 
voleibaliștilor francezi asupra ce
lor români ! Următorul meci al 
echipei României va avea loc la 
Vauvert.

YACHTING • Echipajul danez 
Jorgen MSller — Jacob Moller a 
cîștigat prima regată a campio
natului european la clasa „Olan
dezul zburător" (FD), care se 
desfășoară pe lacul Silvaplana în 
Elveția.
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