
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN,

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

PROLETARI DIN TOATE f ARIU, ONITI-VA I

1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Uniunii Socialiste Su
daneze, președintele Republi
cii Democratice Sudan, Gaafar 
Mohamed Nimeiri, și doamna 
Nimeiri, au fost, Joi, oaspeți 
ai oamenilor muncii din Ju
dețele Giurgiu și Călărași.

Vizita a permis înalților oas
peți sudanezi cunoașterea u- 
nor importante realizări ale in
dustriei noastre constructoare 
de mașini, îndeosebi din ramu
ra construcțiilor navale.

Elicopterul, la bordul că
ruia se aflau președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nimeiri, a 
aterizat la Giurgiu, în apro
pierea întreprinderii textile 
„Dunăreană".

De aici, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gaafar Mohamed 
Nimeiri, tovarășa Elena 
Ceaușescu și , doamna Nimeiri 
au luat Ioc în mașini, stră- 
bătînd principalele artere ale 
municipiului pînă în portul 
Giurgiu.

De-a lungul întregului tra
seu, împodobit festiv cu dra
pelele de stat ale României 
și Sudanului, locuitorii muni
cipiului au făcut o caldă ma
nifestare de simpatie președin
ților Nicolae Ceaușescu și Ga- 

Mohamed Nimeiri, tova- 
r.îșVi Elena Ceaușescu și doam
nei Nimeiri. Mulțimea veni
tă în întîmpinare flutura ste- 
gulețe românești și sudaneze, 
eșarfe multicolore și buchete 
do flori, ovaționînd. aplaudînd 
îndelung, dînd expresie senti
mentelor de satisfacție ale în
tregului nostru popor față de 
noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-sudanez, care va marca 
un important moment în dez
voltarea și întărirea continuă 
a bunelor relații dintre par
tidele, țările și popoarele noas
tre

In portul Giurgiu, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Gaa
far Mohamed Nimeiri, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ni
meiri, celelalte persoane ofi
ciale române și sudaneze, s-au

Pentru ridicarea potențialului sportiv al fiecărui judef

4 DIN 7 DISCIPLINE PRIORITARE REPREZINTĂ
7 HUNEDOARA ÎN LOTURILE OLIMPICE!

Privită în timp, înalta per
formanță sportivă hunedorea- 
nă are, paradoxal, o viață ex
trem de scurtă : cam 6—7 ani. 
De ce pare curioasă o aseme
nea afirmație ? Dacă ținem 
seama de faptul că Deva, Hu
nedoara și Petroșani sînt orașe 
vechi, cu pondere industrială 
mare, cu o populație care le-a 
dat mereu dreptul să se nu
mere printre localitățile de 
mărime mijlocie ale țării, a- 
tunci perioada este intr-adevăr 
scurtă. Dacă. însă, luăm în 
considerație MAREA PERFOR
MANȚĂ cu adevărat capabilă, 
PRIN REZULTATE, să se ra
porteze la stadiul internațional, 
atunci lucrurile sînt normale : 
cu excepția fotbalului și a rug- 
byului, toate celelalte disci
pline prioritare sînt relativ de 
curînd practicate în județul 
Hunedoara. Iată, sintetic. a- 
ceastă scurtă istorie : gimnas
tica sportivă a fost practicată 
de la înființarea Centrului de 
gimnastică de la Deva. în ur
mă cu 4 ani ; înotul, de la da
rea în folosință a bazinului de 
25 de metri de la Hunedoara, 
din anul 1976 ; sania, de la a- 
pariția secției de resort a 
C.S.Ș. Petroșani, în urmă cu 4 
ani ; tirul cu arcul s-a afirmat 
la Aninoasa. oferind campioni 
naționali și elemente reprezen
tative de juniori cu aproxima
tiv 6 ani in urmă ; în fine, 
rugbyul se exprimă la înalt ni
vel. mai cu seamă in ultimii 
6—7 ani, adică de cînd Știința 
Petroșani se clasează cu regu
laritate printre primele 5 echi
pe ale Diviziei „A" șl oferă 
mereu elemente echipei repre
zentative. Dar ce înseamnă, 
din punct de vedere CALITA
TIV. performanța hunedo- 
reană ?

Disciplinele cel mai bine re
prezentate la NIVEL OLIMPIC 

îmbarcat pe nava prezidențială 
„Mihai Viteazul", îndreptîn- 
du-se spre Oltenița.

La acostarea Ia cala din in
cinta întreprinderii de con
strucții de nave și piese tur
nate din portul dunărean Olte
nița, mii de muncitori și lo
cuitori ai orașului au primit cu 
puternice urale și ovații pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri, pe doamna Nimeiri.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, tova
rășa Elenș Ceaușescu și doam
na Nimeiri sînt invitați de di
rectorul întreprinderii să vi
ziteze șantierul naval.

Apoi înalții oaspeți sînt 
invitați să viziteze unele din 
sectoarele de bază ale între
prinderii.

Pe parcursul vizitei, pre
ședintele Gaafar Mohamed Ni
meiri a manifestat interes fa
ță de navele ce se realizează 
aici, față de succesele obți
nute de colectivul întreprin
derii.

★
In cursul zilei de joi, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, pre
ședintele Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Repu
blicii Democratice Sudan, aii 
continuat, la bordul navei pre
zidențiale „Mihai Viteazul", în 
timpul călătoriei pe Dunăre, 
convorbirile oficiale.

In cadrul convorbirilor au 
fost examinate noi căi și po
sibilități pentru lărgirea în 
continuare a relațiilor de co
laborare dintre cele două țări, 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
cooperării economice și tehni- 
co-științifice dintre România 
Și Sudan în domenii de interes 
comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★
In după-amiaza aceleiași 

zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri și doamna Nimeiri, au 
revenit în Capitală.

sînt gimnastica (cu două titu
lare, Ecaterina Szabo și Lavi- 
nia Agache, de la C.S.Ș. „Ce
tate" Deva". în echipa care se 
pregătește Pentru Olimpiada 
de la Los Angeles), fotbalul 
(cu 3 titulari In echipa repre
zentativă a țării, proveniți de 
la Corvinul), sania (cu dpuă 
componente ale lotului olim
pic, surorile Gheorghița — lo
cul 9 la C.E. de junioare în 
1981 și Lidia Rita — locul 7 
la „Cupa Prietenia", in 1981) 
șl tirul cu arcul (Dorina Da. 
mlan, în lotul olimpic al pro-
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Cu începere de mîine, în întreaga țară

UN NOU CAMPIONAT, PENTRU 
UN NOU AVÎNT AL FOTBALULUI!

Mîine se dă startul tntr-o 
nouă ediție a campionatului 
național de fotbal. /1 65-lea.
O vechime notabilă în contex
tul campionatelor naționale din 
Europa, care trebuie să în
semne mai mult decît s-a rea
lizat pînă acum în fotbalul 
nostru.

Debutul unui campionat este, 
ca de obicei, așteptat cu deo
sebit interes de iubitorii fot
balului. Deschiderea oficială a 
sezonului fotbalistic de toamnă 
se face în preajma unor întîl- 
niri internaționale inter-cluburi 
(cupele europene) și inter-țări 
(campionatul european), inte
resante și dificile în același 
timp. Acesta a fost un motiv 
în plus pentru pregătirea te
meinică, cu deplină responsabi
litate, a activității viitoare 
competiționale. Problemele re
centei ședințe de analiză a ac
tivității fotbalistice făcută de 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal au 
fost relatate în coloanele zia
rului nostru.

După cum se cunoaște, după 
aflarea abaterilor comise de 
conduceri ale unor cluburi și 
de către unii arbitri în 
scopul de a vieia unele rezul
tate, s-au luat primele măsuri 
pentru a lichida o criză care 
începuse să se instaleze în 
fotbalul nostru. Conferința pe 
țară a mișcării sportive din 
luna martie a acestui an a dat 
un impuls puternic acțiunilor 
de redresare a fotbalului, de 
Instaurare a unui climat sănă
tos, de realizare a unui avînt 
nou, puternic la toate nivelele 
activității fotbalistice.

RADIOGRAFIA 
PERFORMANȚEI 

HUNEDORENE
Sporturi prioritare î de ni

vel olimpic — gimnastică spor
tivă feminină (cu 16 antre
nori) și fotbalul (cu 26 de 
antrenori și instructori) ; de 
nivel internațional — înotul 
(cu 5 antrenori), ti-ru-i cu ar
cul (cu un antrenor), sania 
(cu 2 antrenori), rugbyui (cu 
3 antrenori) ; de nivel națio
nal - atletismul (cu 10 an
trenori) .

Antrenori care lucrează în 
sporturile prioritare : 60 ; pro
fesori de educație fizică in 
Întregul județ : 251 (dintre 
care 116 absolvenți I.E.F.S., 
ia-r 135 absolvenți F.E.F.).

Sportivi legitimați : 10 000 ; 
participant în campionatele 
naționale : 2107.

Dublă campioană euro
peană absolută la gimnas
tică-junioare, ciștigătoare a 
altor întreceri de anvergu
ră, Ecaterina Szabo, com
ponentă a C.S.Șe. „Cetate" 
Deva, este una dintre cele 
mai bune gimnaste ale 
țărtK 

bel, ca și Aurel Urițescu). Cu 
excepția, deci, a atletismului 
(unde există, totuși, rezultate 
pînă la nivel balcanic în 1982, 
trei dintre componentele ștafe
tei de 4X400 m. echipă cam
pioană, fiind legitimate la 
C.S.Ș. „Cetate" Deva), a îno
tului (cu 11 recorduri naționale 
de copii în vigoare) șl a rug- 
byului (care, dlin păcate pen
tru sportul hunedorean, nu

Radu TIMOFT6

(Continuare în pag. 2-3)

Cauzele care au declanșat ne
regulile cunoscu’.e au fost pro
duse de lupta, pentru supravie
țuire în corppetiție, dusă de 
conducători și antrenori nepu
tincioși, incapabili să con
struiască și să pregătească e- 
chipe valoroase, fiindu-le mai 
ușor să apeleze la căi necinsti
te pentru coruperea multor ar
bitri care le-au devenit, din 
păcate, o pradă ușoară. Pe de 
altă parte, dispersarea forțelor 
și valorilor într-un sistem com- 
petițional foarte larg a perma
nentizat mediocritatea și a pro
dus, In multe locuri, scăderea 
valorii echipelor care, și așa, 
nu era prea ridicată, fapt care 
a contribuit la tentația de a- 
eumulare de puncte pe căi ne
cinstite. Dacă adăugăm slaba 
conducere și organizare a pro
cesului de depistare, inițiere, 
selecție și pregătire a juniori
lor, și îndeosebi slaba muncă 
politico-ideologică și cultural- 
educativă în unitățile fotbalu
lui. precum și carențele la ni
velul conducerii acestui sport, 
avem imaginea stării de fapt 
negative existentă în ultimul • 
timp în fotbalul nostru.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și .Sport și Fe
derația română de fotbal au 
trecut cu hotărîre la eradi
carea acestei situații din fot-

în sportul de masa mureșan

(JNDE EXISTĂ PASIUNE,
ROADELE-S FRUMOASE.

UNDE NU-GOLURILE SÎNT MARI...
— Prin urmare, tovarășe Ti- 

beriu Bldiga, cum vă repre- 
zentați o activitate sportivă de 
masă sănătoasă, ca unul care 
răspundeți. ca secretar al 
C.J.E.F.S.. în județul Mureș de 
acest domeniu, mai de curînd, 
după cum ne mărturiseați ?

— Desigur, in conformitate 
cu conceptul partidului nostru 
despre locul și rolul educației 
fizice și sportului in viața so
cietății. Mai concret ca o vastă 
bază a unei piramide, cu di
mensiuni in continuă creștere, 
cu structuri tot mai trainice și 
pe verticală, in jurul acelei 
falnice coloane care se numeș
te „Daciada" și care leagă te
melia sportului de piscurile 
sale. O bază nu numai in per
manentă lărgire, ci și in per
manentă efervescență genera
toare de prefaceri calitative 
care să-i asigure adaptarea la 
imperativele timpului, viabili
tatea.

— Și, ca să fim șî mai a- 
proape de concretețe, ne puteți 

bal. Așa cum a fost anunțat; 
președinți de cluburi și secții 
de fotbal, antrenori și arbitri 
ca și președinți de consilii ju
dețene sportive au fost elimi
nați din activitatea sportivă, 
fotbalistică' pentru implicare, 
în diverse posturi, la acte de 
corupere, mînuiri nelegale de 
fonduri, incompetență profe
sională. Unii din ei au fost 
deferiți justiției.

In aprecierea diverselor si
tuații. în care unele echipe ar 
fi putut primi sancțiunea cea 
mai gravă, scoaterea din com
petiție, s-a pornit de la ideea 
că vinovății principali nu au 
fost colectivele sportive respec
tive ci anumiți indivizi, dină
untrul și din afara echipelor, 
care au manevrat în numele 
colectivelor.

In ultimele luni, și în perioa
da de vacanță, au fost clarifi
cate multe probleme de fond, 
printre care de cea mai mare 
importantă este hotărîrea 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal ca pe 
viitor, Ia repetarea oricăror în
cercări de trucări și influențare 
a rezultatelor. echipele aflate 
în cauză sau beneficiare să fie 
eliminate din competiții, avîn-

(Continuare in pag 2-3) 

înfățișa perimetrul mureșan al 
acestei baze ?

— Structurile sale cele mai 
importante se află, fără în
doială. implantate in acele ce
lule pe care le numim unități
le de bază, colectivele, fie că 
sini de muncă sau învățătură, 
fie înglobate în noțiunea de fa
milie, fie determinate de spa
țiul conviețuirii in afara proce
sului muncii, fie de similitu
dinea opțiunilor in petrecerea 
timpului liber, sau a dexterită
ților sportive... Dar mi se 
pare că practica exercițiului 
fizic, a sportului sau turismului 
își găsește cea mai rodnici 
manifestare în cadrul colecti
velor de muncă, activitatea de 
propagandă și de mobiliza
re desfășurată la aceste nive
luri avind eficientă crescută, 
iar existenta pe lingă întreprin
deri. instituții, școli a unor

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)



La Baia Mare, sub genericul „Daciadei“ SURPRIZE Pregătiri pentru campionatele mondiale și

„CUPA PIONIERUL" LA HANDBAL
In municipiul Bala Mare s-a desfășurat, de cu- 

rind, prima ediție a „Cupei Pionierul” la handbal, 
categoria 13—14 ani, competiție devenită tradițio
nală.

Organizat de Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerul Educației șl învățămintulul 
și Federația română de handbal, ooncursul s-a 
bucurat Încă din etapa de masă de largă popu
laritate, an-trenînd in întreceri cîteva mii de echipe 
de fete și băieți Dintre acestea, cele mal bune 
echipe (Șc. gen. 27 Brăila. Șo. gen. 9 Galați, Șc. 
gen. 3 Hunedoara, Șc. gen. *1  Iași, Șc. gen. 12 
Bala Mare. Șc. gen. 1 Sighișoara. Șc. gen. 2 Ca
racal — la fete și Șc. gen. 8 Bacău, Șc. gen. 13 
Brașov, Șc. gen. 10 Călărași. Șc. gen. 8 Ploiești, 
Lie. ,,M. Eminescu" Iași, Șc. gen. 4 Bala Mare, 
Lie. pegagogic Drobeta Tr. Severin, Șc. gen. 1 
Drăgășanl — la băieți) s-au calificat pentru etapa 
finală.

• CÂȘTIGURILE TRAGERII EXTRAOR
DINARE LOTO DIN 25 IULIE. FAZA 
I î oat A : 2 variante 100% — au
toturisme „Dacia 1300” fi 4 variante 
25% a 17.500 lei ; oct B : 2 varian
te 100% a 10.000 lei fi 7 variante 
25% a 2.500 lei ; cat. C : 5 variante 
100% a 2.000 iei fi 29 variante 25% 
a 500 tei j; cat. D : 74,50 a 500 lei ; 
cal. E : 183,50 a 300 lei ; cat F : 
361,25 a 200 el ; cat. G : 2.071,715 
a 100 lei. FAZA a Ii-a r cat 1 : 1 
variantă 100% — autoturism „Dacia
1300" fi 3 variante 25% o 17.500 lei: 
cat. 2 : 7 variante 100% a 12.136 
tei fi 17 variante 25% a 3034 
tel ; cat. 3 : 21 variante 100% a 3.665

Beneficiind de condiții foarte bune vde organi
zare. asigurate de C.J.E.F.S. și C.J.O.P. Maramu
reș. Întrecerile desfășurate In frumoasa sală a 
sporturilor au fost de un bun nivel tehnic, sco- 
țînd In evidență preocuparea profesorilor-antrenorl 
pentru calitatea pregătirii la antrenamente, copiii 
etallnd In acest turneu calități fizice și tehnlco- 
tactice deosebite.

După Întreceri disputate, atractive, cele mal 
bune formații s-au dovedit cele ale Șc. gen. 2 Ca
racal, la fete, și Șc. gen 4 Bala Mare, la băieți. 
Pe primele trei locuri s-au clasat : fete : 1. Șc. 
gen. 2 Caracal, 2. Șc. gen. 9 Galați, 3. Șc. gen. 12 
Baia Mare BĂIEȚI : 1. Șc. gen. 4 Bala Mare, 2. 
Liceul pedagogic Drobeta Tr. Severin. 3. Liceul 
,.M. Eminescu" Iași.

Formațiile Școlii generale nr. 2 Caracal (fete) 
și Școlii generale nr. 4 Baia Mare (băieți) — 
ctștigătoarele trofeului „Cupa Pionierul" la 

handbal

SPORTUL DE MASĂ MUREȘAN
(Urmare din pag. I)

baze simple, sau chiar com
plexe sportive facilitind acti
vitatea.

— Din scurta dv. experiență 
In problemele sportului de 
masă, dar mai bogată pe tă- 
rîmul sportului în general, 
cum apreciați activitatea In a- 
ceste unități ? Mă refer mai 
ales la acea efervescență de 
care ați pomenit la început...

— Avem unități in care 
sportul, in multiplele sale fa
țete, se exprimă deplin, in sen
sul că este o activitate continuă 
fi că în momentul de față an
grenează cam 75 la sută din 
personalul muncitor in diverse 
activități competiționale și 
nec'-mnetiționale de real in
teres folositoare sănătății, 
odihnei, recreării și întăririi 
capacității creatoare. Așa sînt : 
Electromureș. Metalotehnica, 
cooperativele meșteșugărești 
aparținătoare de clubul Voința, 
IMATEX. Comerțul și Azomu- 
reș. ca să dau doar citeva e- 
xemple tîrgmureșene. In 
schimb, avem și unele „goluri"

CTTiiT.oi, i —■

SEMIFINALE
ÎN CAMPIONATUL

DE TENIS 
AL JUNIORILOR 

tn această principală manifes
tare a sportului de masă. Aso
ciațiile unor unități, cum sint 
„Zahărul", „Gloria", „Lada", 
„Conserva" etc. nu se strădu
iesc să-fi angreneze lucrătorii 
in utile activități sportive.

— Cum vă explicați aceste 
discrepanțe și ce măsuri ați 
luat în calitatea pe care o a- 
veți ?

— Explicația efervescenței 
existente in unitățile cu activi
tate lăudabilă stă in primul 
rind in calitatea muncii acti
viștilor din asociațiile sportive, 
dar mai ales a pasiunii pentru 
sport a oamenilor din condu
cerile administrative și a înțe
legerii exacte a importanței pe 
care sportul o are în viața o- 
mului. a influențelor pozitive 
pe care el le exercită asupra 
capacității de efort a lucrăto
rilor. fată, de pildă. întreprin
derea pe care noi o apreciem 
ca etalon pentru felul in care 
este înțeles și se face sportul 
de masă, Electromuref, nu re
prezenta mai nimic cu cîțiva 
ani în urmă. Stătea rău și cu 
producția, și cu sportul. Actua
la situație înfloritoare în am
bele domenii se datorează in 
foarte mare măsură pasiunii ți 
spiritului întreprinzător ale u- 
unui om hotărît cum este ing. 
Ion Olteanu, directorul între
prinderii. Din inițiativa sa E- 
lectromureș ți-a înfiripat o 
largă activitate de masă și o 
corespunzătoare bază mate
rială. pentru ca astăzi de pe 
această temelie să țîșnească 
marea performanță, reprezenta
tă in primul rind de campio- 

nli mondiali la popice, luliu 
Bice și Iile Hosu... Deși cel 
mai reprezentativ, acest exem
plu de implicare (cu efect po
zitiv) a oamenilor cu funcții 
de conducere in activitatea 
sportivă din unitățile lor nu 
este singular. Aș mai putea a- 
minti pe ing. loan Turdeanu 
(IMATEX), pe directorii-ad- 
juncți Horea Petrea (Azomu- 
reș) ți Zeno Păltineanu 
(I.C.R.T.I., președinte al asocia
ției sportive Comerțul) ț.a. Cit 
privește asociațiile cu activi
tate redusă, explicația este 
simplă, adică... inversă. tn 
unele unități am constatat că 
fotbalul absoarbe toate efortu
rile organizatorice, in detri
mentul altor discipline și pre
ferințe. deci a unei autentice 
activități de masă. Noi am 
luat legătura, prin intermediul 
sindicatelor, cu secretarii aces
tor asociații, cu instructorii și 
alți factori pentru ca „goluri
le" din baza sportului de masă 
să fie eliminate.

— Vă propun să ne întoar
cem la afirmația că. în cadrul 
mișcării sportive de masă, „Da- 
clada“ reprezintă o coloană 
puternipă...

— De fapt tot ce se petrece 
cu caracter competițional la 
nivelul unităților de bază, 
precum și al locurilor de agre
ment, aflate acum la ordinea 
zilei, se încadrează în faza 
de masă a competiției noastre 
naționale. Și, deci, in esența ei, 
„Daciada" este așa cum stau 
lucrurile la acest nivel impor
tant : cu activitate foarte bună 
sau mai puțin bună. Dar, la 
activitățile nucleelor de bază 
— unde trebuie să ardă per
manent flacăra sportului, daci 
ne gîndlm la importantele sale

PE VELODROM 

LA URMĂRIRE 

INDIVIDUALĂ
întreruptă miercuri din cauza 

plodi, finala campionatului națio
nal de ciclism la urmărire Indl- 
viduală-seniori a continuat joi 
după-amlază pe velodromul Dina
mo din Capitală cu ultimele două 
alergări menite să decidă campio
nul șl vlcecamplonul țării, precum 
șl ocupanțil locurilor 3 și 4 In a- 
ceastă probă. Ambele dlpute s-au 
Încheiat cu surprize. In prima 
cursă, pentru locurile 3—4, In care 
s-au lntllnit M. Romașcanu, cam
pionul de anul trecut, cu mal pu
țin experimentatul V. Constantl- 
nescu, multiplul nostru campion 
a părăsit pista Învins ! în aler
garea următoare — o nouă sur
priză. De unde, datorită rezulta
telor bune realizate în serii, sfer
turi de finală și semifinale, I. 
Gancea pornea principalul favo
rit, colegul său de club C. Nicolae 
a fost cronometrat cu 5:04,5 (timp 
bun), față de 5:06,5 obținut de 
Gancea, astfel că tricoul de cam
pion a revenit lui C. Nicolae. Cla
sament : 1. C. Nicolae 5:04,5 — 
campion național ; 2, I. Gancea 
5:06,5 ; 3. V. Constantinescu
5:14,5 ; 4. M. Romașcanu 5:16,0 (de 
menționat că toți patru aparțin 
clubului Dinamo).

Gh. ȘTEFAN ESCU

efecte sociale, educative ți for
mative — se adaugă și alte 
manifestări ce-i conferă „Da- 
ciadei" profilul pe verticală. 
Mă refer la competițiile orga
nizate de noi ți care au la 
rindul lor faze de masă, ur
mate de faze pe localități, pe 
centre și pe județ. Sint com
petiții de tradiție și de mare 
interes la noi, care stirnesc vii 
pasiuni și vin să îmbogățească 
activitatea sportivă a tutu
ror categoriilor de oameni 
ai muncii. Numai că. din pă
cate, nu peste tot se organi
zează cu rigurozitate fazele 
lor de masă... Astfel de com
petiții sînt „Cupa femina", 
,,Cupa Mureșului și Tîrnave- 
lor" (aceasta exclusiv pentru 
bărbați), „Festivalul mure- 
șan al jocurilor de mișcare" 
(competiție, cred, unică in țară, 
rezervată numai șoimilor pa
triei), „Festivalul voleiului 
mureșan" (care a căpătat ca
racter național), „Cupa Comlo- 
dului" (pentru amatorii de 
sport din mediul sătesc), „Cupa 
județului Mureș la ciclism" etc. 
Am evitat să mă refer la nu
meroasele competiții locale sau 
cu caracter național in care 
sînt angrenați școlarii, deoare
ce socotesc că in acest sector 
activitatea este ordonată și a- 
vem o foarte bună colaborare 
cu secțiile de resort din Comi
tetul județean U.T.C. șl C.J.O.P. 
Mai trebuie „urnite" insă o se
rie de mentalități in celelalte 
unități, unde situația diferă în 
funcție de calitățile oamenilor 
investiți cu atribuții în acest 
sens și din rîndul cărora nu 
exclud conducătorii de unități. 
în concluzie, pînă la urmă a- 
jungem tot la proverbul „omul 
sfințește locul".

Dragomir Cioroslan: „SPER SÂ Di 
RECORDUL NAȚIONAL Șl SĂ UR

Zilele trecute l-am întîlnit 
pe Dragomir Cioroslan, cel mai 
valoros performer român al a- 
nului la haltere. O discuție cu 
el — am considerat-o foarte u- 
tilă, acum, cu o lună înaintea 
campionatelor mondiale și eu
ropene de la Liubliana.

— Cum decurg pregătirile 
pentru acest mare eveniment ?

— Foarte bine, față de peri
oada similară de anul trecut. 
Avem condiții excelente de 
pregătire. La antrenamente am 
depășit indicii prevăzuți in 
plan, la forță — la aruncat și 
împins. La smuls, sint chiar a- 
proape de recordul lumii 1 Am 
făcut genuflexiuni cu bare e- 
chivalente greutăților ridicate 
de cei de la „supergrea"...

— Ce te preocupă în prezent 
mai mult ?

— Cu greutatea corporală 
stau bine. Depășesc cu 4 kg li
mita celor 75 kg, dar într-o 
lună am suficient timp să slă
besc atit cit trebuie. Mă preo
cupă, ca și pe antrenorii mei, 
Ștefan Achim șl Ilie Ienciu-Do- 
ciu, „șlefuirea" corectitudinii 
ridicărilor, tehnica mișcărilor, 
ca să ajung în timpul „mondia
lelor" în formă maximă.

— La campionatele naționale 
din acest an. la Bistrița, ai 
stabilit un nou record : 340 kg. 
Ce-ți propui la „mondiale" ?

— Halterofilii sînt întot
deauna optimiști. Este o ches
tiune psihologică să știi să te 
auto-încurajezi. pentru a da 
tot ce poți la un concurs de 
anvergură. Aș fi foarte fericit 
să realizez 350 kg la „mon
diale".

— Asta ar însemna o îmbu
nătățire substanțială a recordu
lui național și — după părerea 
noastră — obținerea unei me
dalii...
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TRĂGĂTORI ROMÂNI IN CONCURSURI
In ultima vreme, trăgătorii 

noștri au participat Ia o serie 
de concursuri internaționalei 
desfășurate peste hotare. Iată 
citeva amănunte :

TALERE. La concursul de ta
lere găzduit de poligonul olim
pic Mîtișci de lîngă Moscova, 
la care au participat trăgători 
din Finlanda, Franța, R. F. Ger
mania, România .și U.R.S.S., re
prezentanții noștri s-au clasat 
astfel : skeet, echipe : locul 3, 
cu 573 t, întrecerea revenind 
gazdelor cu 586 p ; individual : 
...8. I. Toman 195 t. ...11. S. 
Popa 193 t, ...16. A. Ciorba 
191 t, cîștigătorul, N. Hoffmann 
(R.F.G.), fiind desemnat la ba
raj, în dauna sovieticului D 
Jempi, întrucît ambii totaliza 
seră la sfirșitul concursului >-
198 t.

TIR CU ARCUL. La Lodz, 
în Polonia, proba feminină de 
simplu FITA a revenit polone
zei Jadwiga Wilejto, cu 1222 p, 
urmată de compatrioata sa Ma

ria Szellg. 
zentantele 
următoare 
Chin 1184 
da 1136 p. 
milară i-t 
Toth (Unf 
mat de I 
Germană), 
rile : 15.
...28. Remt 
Victor Stă:

între 11 
tori ai cit 
rești vor ; 
viada de 
Vor face 
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nescu, L 
Ciobanu, 1 
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(pistol vit< 
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țit de ant 
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CIMPINA, S (prin telefon). 
Campionatul național individual 
de tenis rezervat juniorilor, 
găzduit de cocheta bază Neptun, 
deși întrerupt în cîteva rînduri 
din cauza ploii, a ajuns în faza 
semifinalelor la categoria de 
vîrstă 17—18 ani, atit la băieți 
eît și la fete. Dacă la băieți 
rezultatele au fost cele aștep
tate. la fete, in schimb, în sfer
turi de finală, stelista Vasilica 
Ivan (antrenoare Eleonora Du
mitrescu) a reușit frumoasa 
surpriză de a o fi eliminat pe 
una dintre favorite, clujeanca 
Liliana Pop. Rezultate din sfer
turi (17—18 ani). Feminin : Da
niela Moise — Dana Cherebe- 
țiu 6—0, 6—0 ; Cristina Bota — 
Mihaela Testiban 7—5, 6—4 ;
Vasilica Ivan — Liliana Pop 
6—2, 6—4 ; Luminița Sălăjan — 
Monica Hîncu 6—4, 6—0. Tn se
mifinale se întîlnesc : Moise — 
Bota și Ivan — Sălăjan. Mas
culin : Emil Hnat — Ovidiu 
Pop 6—2, 6—1 ; Florin Chiru — 
Ion Șesu 6—4, 7—5, Cristian 
Moroșan — Dorel Pop 9—7, 
6—4 ; Dumitru Ciucă — Robert 
Șoneru 6—0, 6—4. In semifina
le : Hnat — Chiru și Moroșan 
— Ciucă. Cîteva rezultate la 
eat. 15—16 ani (băieți) : Comă- 
nescu — Radu 6—0. 6—1 ; Gor
gan — Oniceag 6—1. 3—6. 6—1 ; 
Soare — A. Popovlci 6—1, 6—1; 
Szabo — Florescu 6—0, 6—1 ; 
Țigănuș — Fețeanu 6—4. 4—6, 
6—4 ; Badiu — Mija 6—1, 6—2 ; 
Vanță — Stoica 6—1. 6—0 ; Ma
nuel — Cosac 2”-6, 6—1. 6—0. 
întrecerile continuă.

A. SCHMIDT, coresp.

PENTRU RIDICAREA POTENȚIALULUI SPORTIV AL
(Urmare din pag. 1)

este sport olimpic). 4 din cele 
7 DISCIPLINE PRIORITARE 
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA 
POT RAPORTA 9 ELEMENTE 
DE VALOARE OFERITE LO
TURILOR OLIMPICE 1 Iată o 
realizare globală cu care nu 
multe județe ale țării s-ar pu
tea mîndri. Aceste succese 
probează, în primul rind. se
riozitatea forurilor locale (di
rectorul cercului sportiv” „Ce
tate" Deva. Ionel Miron este im 
specialist recunoscut, iar Con
siliul județean de specialitate 
are în Viorel Jianu un exce
lent activist), un stil de lucru 
și o organizare relativ adecva
te în vederea obținerii marii 
performanțe, profesori și an
trenori mai înclinați spre me
serie ca în alte părți. Pentru 
că. iată, dacă cineva ar fi ten
tat să pună reușitele gimnas
ticii pe seama existenței Cen
trului de gimnastică de la „Ce
tate" Deva, unitate puternic 
sprijinită pe plan central, care 
valorifică elemente de talent 
din întreaga țară și găzduiește 
munca - unor specialiști recu- 
noscuți veniți de prin alte cen
tre importante ale acestui 
sport, in schimb, în celelalte 
sporturi rezultatele sînt obți
nute EXCLUSIV prin forțe 

proprii și nu arareori în con
diții improprii : sania șl tirul 
eu arcul trăiesc în județul Hu
nedoara PRIN CITE O SIN- 
GURA SECȚIE (!), avînd în 
total 4 „olimpici" șl... 2 antre
nori șl un instructor ; secția de 
tir cu arcul de la Minenil Anl- 
noasa are 50 de sportivi legi
timați șl numai.... 7 arcuri ; 
în județul Hunedoara nu există 
o Pîrtie de sanie, urmînd ca 
de-abia în viitoarele două se
zoane să se amenajeze una, în 
munții Paring, de către Hi- 
dromin Petroșani ; în tot clu
bul de fotbal Corvinul nu 
există decît un antrenor cu 
normă întreagă și nici un me
dic la aproape 400 de fotbaliști 
copil, juniori, tineret și seniori.

Dacă am insistat asupra as
pectelor pozitive 
de performanță 
Hunedoara, am 
convingerea că 
sat" din ultimii 

ale activității 
din județul 
făcut-o din

„startul lan- 
ani spre afir

marea cu adevărat interna
țională a sportului de pe a- 
ceste meleaguri nu va fi un 
simplu foc de paie, că repre
zentanții minerilor și siderur- 
giștilor pot. în mai mare mă
sură, să contribuie la ridi
carea prestigiului României pe 
arenele sportive ale lumii. 
Pentru atingerea, în conti

nuare. a acestor nobile scopuri 
sînt însă necesare alte șl alte 
eforturi. Există, la această oră, 
greutăți pe care performerii 
hunedoreni trebuie să le esca
ladeze. Bunăoară, s-ar putea 
vorbi, și interlocutorii noștri 
locali au fost de acord, de o 
anume INEXISTENȚĂ LA NI
VELUL SENIORILOR A UNUI 
SPORT DE PERFORMANȚĂ ! 
Intr-adevăr, cu excepția fotba
liștilor. toți „olimpicii" Hune
doarei SÎNT JUNIORI. Că e 
normal să fie așa, de vreme ce 
performanta hunedoreană este 
foarte tînără, e clar. Dar de 
aici pînă la realitatea că la 
seniori acest județ nu se ma
nifestă decît foarte rar LA NI
VEL NAȚIONAL este un 
drum lung. Principala cauză a 
acestei stări de lucruri derivă 
din faptul că în tot județul nu 
există NICI UN CLUB DE 
PERFORMANȚĂ SINDICAL 
PUTERNIC. în primul rind 
din motive organizatorice. Bu
năoară, Metalul Hunedoara, 
club cu 9 secții pe ramură de 
sport, cu 225 de sportivi legi
timați și reprezentînd 20 000 de 
oameni ai muncii din Combi
natul siderurgic, acuză lipsa 
aproape totală a specialiștilor, 
pregătirea fiind asigurată, și 
asta doar în unele cazuri, de 
instructori mai mult sau mai 
puțin calificați. Dealtfel, în

FIECĂRUI JUDEȚ
întreg județul Hunedoara exis
tă numai 6 (șase) antrenori In 
cluburi și asociații sindicale : 
2 la atletism, 2 la lupte, unul 
la tenis și unul la rugby. Nici 
unul, deci, la înot, gimnastică, 
sanie, tir cu arcul, toate disci
pline prioritare I Așa stînd 
lucrurile, e clar că sportivii- 
elevi ai celor 57 de profesorl- 
antrenori care lucrează la cele 
4 cluburi sportive școlare (2 
la Deva, cite unul la Hune
doara și Petroșani) nu au unde 
să se realizeze în continuare, 
după trecerea la categoria se
niorilor. deși în unele cazuri 
e vorba despre performeri au
tentici. De aici, prea multe 
pierderi, tot de aici prea de
sele plecări de sportivi buni 
spre alte meleaguri. Și e păcat 
că o treabă bine condusă la 
nivelul juniorilor să se sPul-

LAVI

bere, aproa 
categoria s 
vremea ca 
bucure de 
prii și la 
vîrstă, dep<5 
rind. stadiu 
formerj pei

ADHIMSTRA
ta țl 65 varie 
cat. 4 : 166,25
349.50 a 391 l« 
265 l«l ; cat 7 
FAZA a IH-o : 
25% a 17.500 le 
25% a 2.500 iei 
100% a 2.000 le 
o 500 lei ; cat 
cat. L : 171,25
248.50 a 200 e 
100 lei. FAZA a 
riante 25% a 3 
varianta 100% c



re I „EXIGENȚA ȘI IMPARȚIALITATEA-
IMPERATIVUL ARBITRILOR!“

Interviu cu Francisc Coloși, președintele Colegiului central al arbitrilor
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— Francisc Coloși, din mar
tie, de cînd ați fost ales pre
ședintele Colegiului central al 
arbitrilor, ați tot amînat pri
mul interviu în această cali
tate...

— N-a prea fost timp pentru 
așa ceva...

— înseamnă că au fost pro
bleme !

— Întotdeauna in arbitra) au 
fost fi vor fi probleme I Cind 
returul incepea cu 8 arbitri de 
„A" pentru... 9 jocuri, numai 
de interviuri nu aveam timp. 
Și, la drept vorbind, atunci 
v-aș fi spus ce dorim să fa
cem, acum vă pot spune ce am 
făcut.

— Atunci, spuneți-ne. vă ru
găm, ce ați făcut 7

— Am terminat bine un se
zon greu, completarea lotului 
„A" in primăvară, din mers, 
după un curs intensiv, dove- 
dindu-se o idee bună, care 
ne-a ajutat să asigurăm arbi
trajele returului. Și aceasta cu 
satisfacția de a nu fi existat 
arbitraj care să fi influențat ie
rarhia finală, nici in privința 
ciștigării titlului, fi nici la re
trogradare. Au apărut șt unele 
probleme in ultimul sezon, dar, 
paradoxal, ele nu ne-au fost
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TROFEUL „I. PETSCHOVSCHI- 
VA FI INMINAT SlMBĂTĂ 

SUPORTERILOR ECHIPEI F.C. OLT
Trofeul sportivității „I. 

PETSCHOVSCHI", atribuit de 
„Sportul" la fiecare e- 

diție a campionatului diviziei 
A, celui mai sportiv public al 
uneia din cele 18 echipe, a re
venit In ediția 1981/82 supor
terilor echipelor F.C. Olt și 
F.C. Constanța, la egalitate de 
medie : 9.47.

Avîndu-se în vedere această 
situație întîlnită pentru prima 
oară în 14 ani de dnd se de
cerne acest trofeu al „iair- 
playului tribunelor", colegiul 
de redacție al ziarului „Spor
tul" a decis ca pe durata tu
rului acestui campionat, tro- 
feul-challenge să fie păstrat de 
către spectatorii din Scomicești, 
iar în retur, de cei din Con
stanța.

Prin urmare, mîine la inau
gurarea campionatului, înain
tea începerii meciului F.C. Olt 
— S.C. Bacău, trofeul „I. PE
TSCHOVSCHI" va fi înmînat 
primarului din Scomicești. 
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[Al LOTO PRONOSPORT INÎOSP1EA7.A
?16 lei ; riante 25% a 11-241 lei ; cat. R •.
cat. 5 î 22,50 a 5.995 lei ; cat S : 96,25 a

515.50 o 1.401 W ; cat T : 238,50 a 566 lei ;
100 lei. cat. U : 517,50 a 261 lei ; cat. Z :
variantă 2.543 a 100 lei. Autoturismele „Da- 
variante cia 1300“, obținute pe bilete Jucate 
variante 100%, au revenit participantilor : 

nte 25% MARCEL NICOLOV din corn. Șotînga, 
500 lei ; județul Dîmbovița (Ic cat. 1), VIO- 
cat. M : REL COSTINEANU din Tg. Jiu șl

1.305 a GHEORGHE MIHAI din București (Io 
> : 4 va- cat. A).
t. P : 1 • CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
și 8 va- 30 IULIE. Cat. 1 : 3 variante 25% —

autoturisme „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
3 variante 100% a 18.107 lei și 9 va
riante 25% a 4.527 lei ; cat. 3 s 9 
variante 100% a 4.527 lei și 48 va
riante 25% a 1.132 lei ; cat. 4 : 
45,50 a 2.089 lei ; cat. 5 : 162,25 a 
586 lei ; cat. 6 : 264,50 a 359 lei ; 
cat. X : 1.752,25 a 100 lei. Report la 
cat. 1 : 448.436 'el Autoturismele 
„Dacia 1300" de la cat. 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit par
ticipa nților : FLOREA FURTUNA din 
Eforie Nord, DUMITRU AREUS din 
Galați și GH. MIREA din Ploiești.

6 TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi, 6 august 1982, se 
televizează în direct la ora 17,40.

create de noul val, ei de arbi
tri consacrați. cum au fost Cr. 
Teodorescu fi I. Igna, aceștia 
avind scuza de a arbitra săp- 
tămîni in fir la intervale scurte, 
miercuri — simbătă — miercuri, 
meciuri cu miză, care au nece
sitat și deplasări lungi, ceea ce 
a dus la o anumită uzură psi
hică.

— O premisă pentru utili
zarea mai atentă în viitor a 
„cavalerilor fluierului" 7

— Firesc I Preconizăm ca 
arbitrii cei mai valoroși să con
ducă aproximativ două jocuri 
de Divizia „A" pe lună, la un 
al treilea să facă linie sau să 
oficieze la Divizia ,,B“, urmind 
să aibă și o duminică sau sim
bătă liberă, cind să se deco
necteze total In mijlocul fami
liei. Excepțiile vor apare 
numai in funcție de cerințele 
campionatului.

— Ce să înțelegem prin for
mularea „cerințele campiona
tului" ?

— Că, datorită preconizării 
reducerii numărului de echipe 
in cele trei eșaloane, flecare 
meci devine dificil chiar din 
prima etapă. Iar dintre cei 25 
de actuali componenți ai lotu
lui divizionar „A" de arbitri, 
completat In urma concursului 
din 24—25 iulie, pe cei care nu 
li considerăm că întrunesc 
toate calitățile pentru a con
duce jocuri grele in prima di
vizie li vom folosi treptat, in- 
cepînd cu intîlniri cu un grad 
de dificultate mediu. Pe mă
sura confirmării lor in practi
ca arbitrajului, a plusului 
de experiență căpătat, li vom 
utiliza fi la partide mai difi
cile. Vom veghea ca la jocuri
le pentru partea superioară a 
clasamentului, ca fi la cele 
pentru retrogradare să folosim 
numai arbitri experimentați.

— Aceștia sint, insă, cam 
puțini !...

— Sînt, In primul rlnd, cel 
șapte de pe lista F.I.F.A. Adi
că, N. Rainea, I. Igna, C. Teo
dorescu, M. Salomir, O. Streng, 
Al. Mustățea și R. Petrescu. 
La care i-aș adăuga dintre cei 
noi, pe D. Petrescu, Fl. Po
pescu și M. Neșu, care au de
monstrat in retur calități deo
sebite prin care au compensat 
lipsa lor de experiență. •

— Care ar Q aceste calități 
prin care și alți cavaleri al 
fluierului, fără experiență, 
s-ar putea impune ?

— Concentrarea deosebită in 
aplicarea uniformă a regulilor 
de joc. o pregătire fizică ire
proșabilă, carg să-l facă pe ar
bitru să fie mereu pe fază, in
cit să fluiere In... ceafa jucă
torului sancționat, multă stă-

UN NOU CAMPIONAT
(Urmare din pag. I)

du-se în vedere că acum co
lectivele sportive, suporterii a- 
cestora, oameni ai muncii cu 
aport atit de important in pro
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tragere specială

pinire de sine, curaj fi autori
tate, indiferent de numele e- 
chipei sau al jucătorului, de 
presiunile dintr-o parte sau 
alta. Pentru ca in noul cam
pionat să avem arbitraje fi 
mai bune, așa cum dorim cu 
toții, se cere o unire a tuturor 
factorilor. Și a arbitrilor dar și 
a jucătorilor și antrenorilor, 
care trebuie să cunoască foar
te bine regulile de joc și să 
respecte sportivitatea luptei, și 
a conducătorilor care, sperăm, 
au învățat din experiența nu 
prea îndepărtată a unor per
soane imorale care s-au invir- 
tit in jurul unor echipe, angre- 
nind și arbitri fără personali
tate in „jocul" lor nefast. Cum 
cred că din experiența la care 
mă refeream a învățat și Cole
giul central al arbitrilor, ho- 
tărit să dea dovadă de o exi
gență permanentă, de autoritate 
fi principialitate, spunind un 
NU răspicat imoralității, jumă
tăților de măsură și încercări
lor de influențare. Exigența și 
imparțialitatea trebuie să re
prezinte imperativul nostru ca
tegoric de muncă, dacă vrem 
să realizăm noua calitate fi in 
arbitrajul fotbalistic, dacă vrem 
să instaurăm acel climat de or
dine fi disciplină, de etică fi 
echitate necesar saltului valo
ric al fotbalului nostru. Și, 
deși e greu, acum, la început, 
cind avem mai puțini arbitri 
cu experiență, sint convins că 
vom reuși să asigurăm o des
fășurare bună și foarte bună a 
campionatului Cind am ridicat 
baremurile fizice se spunea că 
majoritatea nu le vor trece. 
Și... majoritatea le-a trecut !

— Acum ați ridicat ștacheta 
exigenței, a calității arbitraje
lor.

— Exact I Cine nu poate, să 
renunțe l Delegările le vom face 
In interesul campionatului și 
nu ca fiecare arbitru să aibă 
o „activitate bogată". Nu vom 
folosi principiul rotației. Vor 
arbitra cei mai valoroși, cei 
in formă, fără excese de dele
gări. Au mai rămas cinci locuri 
libere pentru lotul „A", așa că 
ne propunem un nou concurs 
de promovare între 15 octom
brie — 1 noiembrie, unde vor 
participa și arbitrii din lotul 
„B“ care se vor afirma pină 
atunci. Vrem să existe o per
manentă emulație, o luptă a 
fiecărui „cavaler al dreptății" 
pezdru calitate, pentru con
firmarea prin prestația din te
ren a eforturilor federației ți 
Colegiului central de arbitri.

— E ceea ce dorim și noi, 
împreună cu toți iubitorii fot
balului !

Mircea M. IONESCU

ducție. sînt avizați și sint de 
acord că în fotbal trebuie să 
domnească cinstea și corectitu
dinea ca o condiție esențială 
pentru progres. Noul campio
nat va începe sub deviza into
leranței față de orice abatere 
de Ia regulamente, de la nor
mele eticii și echității socialiste 
In sport La o apariție cit de 
palidă, eventuale acte de inco
rectitudine vor fi imediat și 
sever sancționate, fără nici o 
concesie.

O importantă preocupare a 
fost îmbunătățirea sistemului 
competițional intern, în con
formitate cu cerințele creșterii 
calitative a nivelului fotbalului 
nostru. Necesitatea restringerii 
campionatului divizionar, cu în
cepere din ediția 1983/84, este 
determinată de situația obiecti
vă a numărului redus de jucă
tori de valoare pentru sistemul 
actual prea larg. Proiectul vi
itorului sistem competițional 
prevede un număr de 16 echi
pe în Divizia „A", 40 în Divi
zia „B". cu două serii, și 6 se
rii cu cite 18 echipe în Divizia 
„C”, deci o reducere de 100 de 
echipe, de la 264 cite sînt în 
actualul sistem competițional la 
164 cite vor fi cu începere de la 
a 66-a ediție 1983/84, Astfel 
sistemul competițional viitor va 
putea promova o nouă calitate 
la nivelul fiecărui eșalon.

în această perioadă a fost 
alcătuit, publicat și a intrat în 
vigoare un nou regulament de 
transferări, care ajută mai efi
cient nevoile fotbalului nostru.

în prezent se lucrează la re
glementări pentru stabilirea 
drepturilor și îndatoririlor ju
cătorilor în raport cu valoarea 
și contribuția lor la progresul

DE MÎINE, CU TOȚII LA FOTBAL!
Așadar, mîine, start în cea de a 65-a ediție a campionatu

lui național de fotbal 1
începe fotbalul! Jocul cu cea mai largă răspîndire în întrea

ga lume ca și în țara noastră, cel mai îndrăgit de la tînăr la 
vîrstnic și Pe care cu toții îl dorim mai competitiv decît pină 
acum în arena internațională, din nou la început de sezon. Inte
resul cu care este așteptată revederea, pregătirile făcute în ca
drul cluburilor dar și in cadrul forului conducător. Federația 
română de fotbal, măsurile luate pentru întronarea eticii și echi
tății în cadrul acestei discipline sportive, ne fac să credem că ne 
aflăm în fața unui adevărat start.

Prezentăm în rîndurile care urmează primele „vești de la 
echipe" din acest sezon. Speranțe, dorințe, realizări, incertitu
dini, ca la fiecare etapă.

Viața fotbalului reîncepe I

• POLITEHNICA IAȘI s-a pre
gătit intens pentru un debut fru
mos, In compania unul adversar 
redutabil. Președintele clubului, 
Vasile lanul, ne declara că „exis
tă unele probleme in privința 
formației, cea mal mare fiind 
absența sigură a lui Romilă, care 
abia și-a scos piciorul din ghips" • 
STEAUA anunță formația de bază 
cu care a clștlgat, simbătă, „Cu
pa Steaua". Va lipsi, deci, în con
tinuare portarul lordache. Echipa 
bucureșteană, care a efectuat zil
nic câte două antrenamente, e ho- 
tărîtă și ea să ia un start bun.
• CHIMIA. Antrenorul Petre Ga- 

vrilă nu poate conta pe aportul 
Iul Preda, care este Incert. In 
locul Iul va juca Udrea, care in 
finalul campionatului trecut a a- 
vut un bun randament pe postul 
de fundaș central. • JIUL. La 
rlndul său, antrenorul Ladlslau 
Vlad are probleme de alcătuire 
a echipei. Muia este indisponibil 
(ruptură musculară), Iar folosi
rea Iul Caval (ca șl la începutul 
campionatului trecut) este sub 
semnul Întrebării, el nefiind încă 
total restabilit după accidentarea 
din perioada pregătitoare.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

s-a pregătit cu mare atenție pen
tru noul campionat, sperînd să 
etaleze o comportare care să scu
tească echipa de emoții șl să 
ofere suporterilor tnulte motive 
de satisfacție. Un singur jucător 
este accidentat — Manea. • F.C. 
ARGEȘ a efectuat „ultima repe
tiție", miercuri, In compania echi
pei Buna Schkopau din R.D. Ger
mană, In fața căreia a aliniat 
formația cu care, probabil, va 
începe si campionatul : Cristian
— Zamfir, Stancu, Badea, Tulpan
— Toma, Ignat, Moiceanu, Marge- 
latu — Turcu, Radu n.
• F.C. BIHOR a efectuat pro

gramul obișnuit de antrenamente. 
O singură problemă pentru, an
trenorul Gh. Staicu In privința 
formației : dacă Dianu va fi apt 
de joc • A.S.A. TG. MUREȘ a 
susținut un meci amical la Turda, 
in drum spre Oradea. Nu se a- 
nunță vreo accidentare în lotul 
pregătit de Ion Czako.

>
• SPORTUL STUDENȚESC și-a 

urmat programul obișnuit de an
trenamente, Iar în lot nu sînt 
Indisponibilități cu excepția Iui 
Bozeșan, care nu s-a prezentat la 
pregătiri • C.S, TÎRGOVIȘTE a 
susținut un meci de verificare la 
Plopenl, unde a întrecut formația 
locală Metalul cu 2—0 (0—0), go

fotbalului, cu soluții în concor
danță cu exigențele societății 
noastre socialiste. Reglementa
rea activității antrenorilor este 
foarte temeinic studiată avîn
du-se în vedere marea respon
sabilitate a antrenorilor. In ul
timii ani se înregistrează o 
mare fluctuație de antrenori la 
echipe, mulți dintre ei sînt slab 
pregătiți, devenițl antrenori 
peste noapte. Noul regulament 
al antrenorilor va prevede 
clauze care să asigure stabili
tatea și continuitatea in muncă 
a antrenorilor.

Incepînd din această toamnă 
se va trece Ia testarea capaci
tății profesionale și politice a 
antrenorilor și se va organiza 
un curs permanent, de doi ani, 
pentru Pregătirea antrenorilor.

Se va revizui structura cen
trelor și secțiilor de fotbal 
pentru copii șj juniori, iar ac
tivitatea de selecție a acestora 
va fi aliniată la sistemul na
țional de selecție.

S-a realizat un nou dispo
zitiv al arbitrilor de fotbal, cu 
arbitri promovați recent pen
tru conducerea jocurilor la di
viziile A și B și vor fi orga
nizate noi cursuri, cu forme 
perfecționate, de selecție și 
pregătire a arbitrilor.

întregul ansamblu al fotba
lului. inclusiv Federația româ
nă de fotbal, cu colegiile și 
comisiile sale, a căror activitate 
este în curs de radicală îmbu
nătățire. vor avea o atitudine 
nouă față de muncă, de pre
gătire sportivă și poilitico- 
ideologică, la cote de exigență 
mult sporite. In organizarea și 
desfășurarea acțiunilor educa
tive trebuie pornit de la ideea 
necesității formării de jucători 
valoroși dar și de oameni de
votați construcției socialiste în 
patria noastră, care, după ca
riera competițională sportivă 
să se integreze rapid șj bine 

lurile fiind marcate de Agiu și 
Greaca. La dispoziția antrenorilor 
este prezent întreg lotul. i
• F.C. OLT a susținut miercuri 

un ultim meci de verificare în 
compania Autobuzului București, 
pe care a întrecut-o cu 4—1 
(2—0). Formația probabilă : Ari- 
ciu — Bărbulescu, Bumbescu, 
Balaur, Matei — Șoarece, Câțoi, 
Rotaru — Prepeliță, lamandi, Pi- 
țurcă • S.C. BACĂU nu-1 poate 
folosi pe Tlglarlu, care a suferit 
• entorsă la un meci amical 
Formația probabilă : Mangeac — 
Andrieș, Lunca, Cărpucl, Elisei — 
Șoșu, C. Solomon, Vamanu — 
Chltaru. Antohl, Penoff.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

a efectuat antrenamente ob'șnui- 
te, în cadrul căro’a s-a Inclus 
șl un joc de verificare cu Cons
tructorul Craiova. întregul lot de 
jucători este apt de joc. Din efec
tivul precedentei ediții de cam
pionat lipsește Purlma, transferat 
la Carpați Mîrșa. • F.C. CONS
TANȚA (revenită săptămîria tre
cută dlntr-un turneu efectuat pes
te hotare : 2—3 cu Dobrogea Tol- 
buhln, 8—0 cu Ravenna-Italia și 
5—5 cu Kallakra Kavarna) nu 
contează pentru meciul de la 
Craiova pe Nlstor, operat de me
nise, Panaite, accidentat șl Bo- 
rall, plecat la Galati.
• PETROLUL PLOIEȘTI do

rește să albă un debut frumos 
In Divizia „A" unde revine după 
4 ani șl de aceea s-a pregătit cu 
multă atenție. Miercuri a întîlnit 
Intr-un joc de verificare pe A.S. 
Mlzll și a clștlgat cu 6—1. Iată 
formația probabilă : Haralambie 
— Cojocaru, Stanciu, Butufei, 
Toma — Ștefănescu, Cozarec, O. 
Grigore — Llbiu, Toporan (Sima- 
ciu), N. Lazăr • CORVINUL HU
NEDOARA a susținut un joc 
amical, la Sibiu, cu Șoimii I.p A., 
șl a clștlgat cu 6—1 (2—0). Au 
marcat : Vrînceanu, Gabor, Red- 
nic, Dubinciuc, Cojocaru, Dănăia- 
ță. Dumltrache, bolnav de sciatică, 
este Incert pentru partida de sim
bătă. O noutate : prezența lui 
Vrînceanu, fost la Dinamo, pe ex
trema stingă.
• DINĂMO pleacă astăzi la Bra

șov, avind două indisponibilități: 
Orac șl Dragnea. Campionii au 
susținut miercuri un joc-școală, 
în familie. • F.C.M. BRASOV 
așteaptă cu optimism reîntîlnlrea 
cu Dinamo, ultimul joc fiind încă 
proaspăt în memoriu spectatori
lor brașoveni. Boriceanu s-a re
făcut și va putea fi folosit în 
această partidă de start.

în eforturile poporului nostru 
de făurire a unei vieți noi ba
zate pe muncă, cinste și corec
titudine.

Acționîndu-se în acest fel 
se va putea realiza în acest 
nou campionat un nou avînt 
al fotbalului nostru, care să a- 
jute startul echipei reprezenta, 
tive de fotbal a României in 
Campionatul european început 
recent. Noua echipă națională 
este la început de drum. In 
curs de construcție. Dar aceas
ta nu se poate construi izolat, 
ruptă de activitatea cluburilor 
și campionatului, fără sprijinul 
atît de preț ,s al publicului și 
al presei Se simte nevoia unei 
omogenități generale în jurul 
echipei naționale, de încuraj re 
a eforturilor jucători'or și di
rectorului tehnic al F.R.F. și 
antrenorului echipei naționale, 
Mircea Lucescu. Cu cit fiecare 
din cei aflați în . angrenajul 
fotbalului va contribui la in
staurarea unui climat favor 
bil echipei naționale, cu un 
sprijin efectiv, cu abandonarea 
intereselor mărunte de club 
sau alte interese și orgolii, cu 
atît vor crește ștfnsele echipei 
naționale pentru o comportare 
prestigioasă înțr-o grupă de 
calificare ce numără actuala 
echipă campioană mondială, 
Italia. Măsurile, oricît de bine 
ar fi formulate și aplicate, ră- 
mîn fără efect dacă nu întru
nesc adeziunea tuturor celor 
implicați.

încep emoțiile unui nou 
campionat, cu favoriți și pa
siuni, cu un nou tablou săptă- 
mînal în care zeci și zeci de 
mii de spectatori vor dori să 
vadă fotbalul nostru cu o 
treaptă mai sus.

Jucători, antrenori, arbitri, 
conducători de echipe, specta
tori, tineri și vîrstnici. să con
tribuim cu toții la realizarea 
grabnică a aoestui nou avînt 
al fotbalului românesc 1

• PARTIDA PETROLUL —
CORVINUL. PE MICUL E- 
CRAN. Mîine, In etapa inaugu- 
t<_  a primei divizii, televiziu-
neg va transmite în direct, de 
la Poliești, de Ia ora 16, întîl- 
nirea Petrolul — Corvinul Hu
nedoara.
• JUNIORII IAU STARTUL 

LA 22 AUGUST. Noua ediție a 
campionatului republican de ju
niori I va începe duminică 22 
august, echipele participante 
urmînd a-și desfășura întrece
rea in 8 serii.

Astăzi șî mîine — ul
timele zile de partici
pare I

Posibilități sporite 
de mari succese ! 
ORICINE PARTI
CIPA POATE OB
ȚINE :

• Autoturisme 
„Dacia 1300“
0 Mari sume de 
bani, variabile și 
fixe (50.000, 10.000
lei etc.)
• Excursii în URSS 
sau RS Cehoslovacă
CU VARIANTELE 
DE 25 LEI SE POT 
OBȚINE CÎȘTIGURI 
LA TOATE CELE 7 
EXTRAGERI CU UN 
TOTAL DE 64 NU
MERE 1



„Trofeul Tomis“ la volei feminin

ECHIPA DE TINERET
A R.P. CHINEZE SE REMARCĂ

In campionatele S. C. A.
A DOUA VICTORIE
A VIRGINIE! RUZICI

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). Sala sporturilor din loca
litate a fost arhiplină la cea de 
a doua reuniune di-n cadrul 
turneului internațional feminin 
de volei al României, dotat cu 
„Trofeul Tomis”, reuniune ce 
a cuprins două partide ce_ se 
anunțau interesante : România 
— R.P. Chineză (tineret) și 
'U.R.S.S. — Bulgaria.

în fața unei formații tinere 
dâr valoroase, care acționează 
rapid și combinativ și care a- 
coperă judicios și eficient te
renul în apărare, voleibalistele 
noastre au clacat. Tinerele 
jucătoare chineze (medie de 
vîrstă 13 ani !) au obținut o 
victorie netă și ■ meritată, cu 
3—0 (5, 5, 7), după o oră de 
joc. Evoluția sextetului român 
a fost pe tot parcursul parti
dei ștearsă sub toate aspectele 
și în toate compartimentele. 
Precara condiție fizică a ieșit 
însă pregnant în evidență, nu 
numai din lipsa de vlagă în 
atac, ci mai ales în mobilitatea 
redusă a blocajului (surprins 
adesea negrupat) și ariergăr- 
zii, în scăzuta detentă. Din 
punct de vedere tehnic, execu
țiile au lăsat de dorit, iar pe 
plan tactic atît combinațiile de 
atac (puține și stereotipe) cit 
și dispunerea în linia a doua 
în faza defensivă (cu mari 
breșe) denotă nesedimentarea 
unei idei de joc. în aceste 
condiții, meciul nu a avut is
toric. Arbitrii Y Almulah (Emi
ratele Arabe Unite) și N. 
Ghcrdzikov (Bulgaria) au con
dus bine echipele : R.P. CHI
NEZA (tineret) — Hou Yuzhu 
(Zhang Yurong), Su Huijuan, 
Li Yanjun, Li Guizhi, Yang 
Xiaojun, Zhu Fengxia ; 
ROMANIA — Victoria Ban- 
ciu (Doina Moroșan). Vic
toria Niculescu, Doinița Popes
cu. Irina Velicu (Corina Cri
văț) Maria Enache, Gulniza 
Golii.

Cea de a doua partidă a fost 
mult mai echilibrată, îndeosebi 
în primele două seturi, și d» 
nivel tehnic superior. Campioa
nele europene, voleibalistele 
bulgare, au furnizat o replică

puternică jucătoarelor sovieti
ce, campioane olimpice. în pri
mul set, formația bulgară a a- 
vut un final mai bum, dar 
în al doilea set, încheiat tot în 
prelungiri rolurile s-au schim
bat. Logic, în continuare sexte
tul lui Nikolai Karpol a marcat o 
ușoară superioritate care i-a 
îngăduit cîștigarea următoare
lor două seturi. Astfel, echipa 
U.R.S.S. cîștigă partida cu 3—1 
(—16. 14, 12, 9). De la învin
gătoare s-au remarcat Cernîșo- 
va, Cerkasova, Loghinova și 
Pozniakova, iar de la învinse 
o bună impresie au lăsat Verka 
Borisova, Adelina Borisova și 
Maia Stoieva. Bun arbitrajul 
cuplului român S. Popescu — 
C. Mușat. Vineri de la ora 16 
sînt programate partidele ; 
R.P. Chineză (tineret) . — 
U.R.S.S. și România — Româ
nia tineret.

Modesto FERRARINI

INDIANAPOLIS, 5. Campioa
na noastră Virginia Ruzici a 
obținut un nou succes în ca
drul campionatelor pe zgură 
ale Statelor Unite. Ea a dispus 
de argentinianca Ivanna Ma- 
druga-Osses cu 6—4. 6—2. Alte 
rezultate : Dianne Fromholtz- 
Dana Gilbert 1—6. 6—3, 6—4, 
Duk Hee Lee — Lisa Bonder 
6—4. 6—1. Michelle Torres — 
Pilar Vasquez 6—2. 6—3, Kathy 
Rinaldi — Catherine Tanvier 
6—4, 6—0. Susan Mascarin — 
Corinne Vanier 6—0. 7—6. He
lena Sukova — Jenny Klitch 
4—6, 6—1. 7—5. Bonnie Gadu- 
sek — Vicky Nelson 6—4, 6—2.

în turneul masculin a fost 
înregistrată o nouă surpriză : 
eliminarea australianului Peter 
McNamara (cap de serie nr. 4) 
de către spaniolul Angel Gi- 
menez 5—7. 3—6 ! în rest însă, 
rezultate normale : Higueras — 
Gehring 6—2. 6—2. Purcell — 
From 7—5. 7—5. Cahill — Mi
ler 6—2, 6—4.

A 22-a SESIUNE A ACADEMIEI 
INTERNAȚIONALE OLIMPICE

Tn perioada 11—25 iulie s-a 
desfășurat la Olympia, in Gre
cia, cea de a 22-a sesiune a 
Academiei Internaționale Olim
pice. la care au participat spor
tivi. studenți în educație fizică, 
profesori și activiști sportivi 
din 59 țări de pe toate conti
nentele (număr record înregis
trat Ia aceste sesiuni). Delega
ția română a fost formată din 
fostul campion mondial, actu
alul antrenor de gimnastică 
Dan Grecu și instructorul spor
tiv Dana Crîsicos.

Subiectul de bază al sesiunii 
actuale a fost „Personalitatea 
atletului olimpic", privită atît 
în activitatea sportivă de înaltă 
performanță, cit și în societate. 
Un interes deosebit au suscitat 
prelegerile ținute de Mohamed 
Mzali, membru al C.I.O. perv- 
tru Tunisia, Cleanthis Paleolo- 
gos și Otto Szymiczek (Grecia), 
Bernard Jeu (Franța), Hans

Lenk (IL F. Germania), Peter 
McIntosh (Anglia), John Me 
Aloon (S.U.A.), Fernand Landry 
(Canada) și alții. în cadrul dez
baterilor, medaliatul olimpic 
român Dan Grecu a prezentat 
experiența sa de sportiv olim
pic, intervenția sa fiind deose
bit de apreciată da pairtid- 
panțl, ca și de lectori. în plus, 
organizatorii au oferit delegați
ei noastre posibilitatea de a pre
zenta și comenta filmul româ
nesc de scurt metraj ,,Nadia 
Comăneci la Universiada Bucu
rești 1981“ (regizor Eugen Po- 
piță). care a prilejuit o nouă 
evocare a ' realizărilor școlii 
românești de gimnastică.. Con
ducerea Academiei Internațio
nale Olimpice și-a exprimat 
dorința de a avea acest film 
îm arhiva sa cinematografică.

Participarea delegației noastre 
la lucrările sesiunii Academiei 
a fost fructuoasă.

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Fostul campion 

olimpic cubanezul Alberto Juan- 
torena (30 ani) va lua parte de 
astăzi la a 14-a ediția a Jocurilor 
centramerioane. Recent el a rea
lizat 1:45,80 pe 8t>0 m • Record
manul m-ondial la decatlon, engle
zul Daley Thompson, accidentat o 
bună bucată de vreme, a reintrat 
miercuri, la Londra, sărind 4,70 
m la prăjină 0 Concurs interna
țional la Malmoe : 100 m — Cru- 
lee (S.U.A.) H0,82, 400 m — Nix 
(S.U.A.) 45,45, 800 m — Robinson 
(S.U.A.) 1:46,05, 1 500 m — Vai-gwa 
(Kenya) 3:36,21, 3 000 m — Aouita 
(Maroc) 8:01,59, 400 mg — R. Wil
liams (S.U.A.) 50,02, Înălțime — 
L. Williams (S.U.A.) 2,24 m, tri
plu — Jordan (S.U.A.) 16,83 m, 
disc — Burns (S.U.A.) 64,70 m... 
3. Wilkins (S.U.A.) 63,74 m ; fe
mei : 100 m — Birgitte Senglaub 
(Elveția) 12,13, 400 m — Louise
Skoglund (Suedia) 51,90 — record, 
800 m — Yvonne Hannus (Fini.) 
2:02,98, lungime — Lena Waalin 
(Suedia) .6,37 m — record.

BASCHET • în turneul femi
nin dotat cu ,, Mar ele premiu al 
orașului Praga“ au fost înregis
trate rezultatele : România — 
Cehoslovacia „B*  82—80 (46—11),
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U.R.S.S. — Olanda 68—60 (46—39), 
Cehoslovacia — Polonia 90—51 
(30—19).

CICLISM • Italianul Giuseppe 
Saronnl a cîștigat miercuri cupa 
,,Sabatini*,  la Peccioli. El a cîș
tigat la sprint o cursă pe 216 km 
în 5.40:00 (media orară 38,118 km)

HOCHEI PE GHEAȚA • Echi
pa vest-germană SB Rosen halm a 
terminat la egalitate meciul cu 
Tesla Pardubice : 4—4 (2—2, 2—2, 
0-0).

JUDO • C.M. universitare : 
cat. 78 kg : 1. Yuji Aklaboshi
(Japonia), 2. Andrzej Sadei (Po
lonia), cat. 86 kg : 1. Fablen 
Canu (Franța), 2. Viaceslav San- 
kevici (U.R.S.S.).

NATAȚIE • Cu prilejul Con
gresului FINA, la Guayaquil, s-a 
stabilit ca la C.M. din 1986, din 
Spania, să figureze, în premieră, 
și un campionat de polo pentru 
echipe feminine !

TENIS O Turneul de la Colum
bus : Pfister — Sadri 6—4. 3—0, 
7—6, Saviano — Barton 6—3, 3—4, 
6—3, Manson — Amaya 7—6, 
6-4.

VOLEI • La Perpignan, echipa 
masculină a României a întrecut 
reprezentativa Franței cu 3—0

• ÎN URMA CU EXACT .4 ANI, atleta 
vest-germană Ulrike Meyfarth declarase 
presei Italiene că obiectivul său este Înăl
țimea de 2 metri l Cu evidentă Ironie, 
Sora Simeonl replicase„să-mi comunice 
și mie cînd șl unde va sări 2 metri, pen
tru a fi de față s-o aplaud :“... Ne-am 
amintit de acestea zilele trecute cînd, la 
Miinchen, la campionatele R. F. Germania, 
Meyfarth a sărit șl ea 2 metri, fitad acum 
a treia atletă la această Înălțime, după 
simeonl 2,01 m în 1978 și Ackermann 2,00 
m în 1977 • FEDERAȚIA COLUMBIANA 
A ȚĂRANILOR a adresat o scrisoare pre
ședintelui țării, prin care-1 roagă să refuze 
organizarea în 1986 a C.M. de fotbal, tatre 
altele șl pentru faptul că țăranii colum- 
blenl nu vor putea vedea competiția fiind
că la ei, la țară, lipsesc televizoarele al 
electricitatea’ !... • DOI PILOȚI CANA
DIENI, Andre Desmond de 22 de ani șl 
Donald Nuir de 26 de ani, au pornit la 
drum cu un avion monomotor .Cessna 
210“ pentru a ocoli pămîntul ta mai puțin 
de 7 zile cit este recordul mondial al ame
ricanului Robert Mucheistone. Etapa cea mal 
dificilă este Honolulu — San Francisco, ÎS 
ore de zbor cu rezervă de carburant pen
tru... 17 ore I Scopul acestui tur este strîn- 
gerea de fonduri pentru societatea cana
diană a cancerului • SÎMBATA TRECUTA 
un tînăr înotător egiptean, Khaled Ahmed 
Hassan, de 21 de ani, a realizat perfor
manța de a traversa Canalul Mtaecll de 
la Dover, de pe coasta Angliei, la Cap 
Gris Nez, ta nordul Franței, Traversarea

•it

DOAR DOUA ECHIPE NEÎNVINSE 
ÎN TURNEUL DE POLO LA C.M. 

DE NATAȚIE: U.R.S.S. Șl UNGARIA
• Surprize și in concursul de inot sincronic • Toate titlurile 

sprinterilor au revenit europenilor

La campionatele mondiale da 
natațle ce slnt în curs de des
fășurare la' Guayaquil (Ecuador), 
doar „balerinele” participante în 
concursul de Înot sincronic și-au 
încheiat întrecerile. Miercuri noap
tea, canadiencele Carolyn Waldo, 
Susan Clarke, Vicki Vllagos, Chan
tal Lavlolette, Kelly Krlczka, 
Sharon Hambrook, Jeanette Ar
nold șl Renee Paradis au furni
zat marea surpriză, cîștlgînd 
proba pe echipe. Ele și-au păstrat 
avansul acumulat dimineața, la 
„Impuse”, tn fata marilor favo
rite, sportivele din S.U.A. (aces
tea au cucerit titlul la toate cele 
trei ediții precedente), datorită 
unei evoluții aproape perfecte. 
Clasamentul final :

1. Canada 188,258 p ; X S.U.A. 
186,833 p ; 3. Japonia 182,050 p ;
4. Olanda 172,689 p ; 5. M. Brita
nic 172,100 p ; 6. Elveția 166,720 p; 
7. R. F. Germania 163,679 p ; 8. 
Mexic 160,587 p.

Competiția săritorilor a conti
nuat cu proba de platformă fete. 
După exercițiile eliminatorii »-au 
calificat pentru finală 13 sporti
ve, avlnd tn frunte pe Xiaoxia 
Chen (R. P. Chineză) cu 453,31 p, 
Wendy Wyland (S.U.A.) 436,93 p 
și Jlhong Zhou (R. P. Chineză) 
401,10 p.

In turneul da polo, mal tatu 
o noutate de ordin organizatoric. 
Agențiile da presă au anunțat 
miercuri noaptea că, la propune
rea organizatorilor, comitetul teh
nic al F.I.N.A. a deda ca In tur
neul final (locurile 1—4 șl 5—8) 
să conteze șl rezultatele din gru
pele semifinale. Competiția se va 
Încheia astfel slmbJtă seara, șl nu 
duminică cum fusese anunțat 
inițial.

In ultimele meciuri din cadrul 
grupelor semifinale s-au în
registrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — R. F. Germania 11—3;
5. U.A. — Spania 9—5 ; Ungaria
— Olanda 7—6 ; Cuba — Iugo
slavia 9—8. Clasamente :

Grupa A : 1. U.R.S.S, « p ; 3. 
R. F. Germania 4 p ; 3. S.U.A. 
2 p ; 4. Spania 0 p ; Grupa B ; 
1. Ungaria 6 p ; 2. Olanda 2 p 
(21—211); 3. Iugoslavia 2 p (25—26); 
4. Cuba 2 p (24—27).

Echipele U.R.S.S., Ungariei (am
bele cu cîte o victorie), R. F. 
Germania șl Olandei își vor 
disputa în continuare locurile 1—4, 
iar cele ale S.U.A., Cubei (cite 
o victorie). Spaniei șl Iugoslaviei
— locurile 5—8.

în concursul de înot, miercuri 
a fost o zl de binemeritată pau
ză. Au mal rămas de desfășurat 
14 probe în 3 reuniuni finale. 
Cele încheiate pină în prezent au 
prilejuit arbitrilor înregistrarea 
mai multor recorduri : două mon
diale, trei europene și numeroase 
naționale. Iar surprizele, unele 
chiar de mari proporții, nu au 
lipsit.

In fruntea lor le-am situa pe 
cele din cursele sprinterilor. Atît 
Jorg Woithe (R.D.G.) la 100 m, 
cit șl Michael Gross (R.F.G.) la 
200 m liber l-au întrecut de jus
tețe pe actualul recordman al lu
mii, Rowdy Gaines (S.U.A.). Ca o 
curiozitate : In ambele probe noii 
campioni au realizat în serii cel 
mal buni timpi șl noi recorduri 
europene, fapt care — subliniază 
agențiile de presă — l-au influ
ențat în mod negativ, din punct 
de vedere psihic, pe Gaines. La 
fel de neașteptată a fost șl vlo- 
torla olandezei Annemarle Ver- 
stappen (200 m liber) în fața ce
lei mal rapide sprintere a lumii, 
la această oră, Birgit Melnecke 
(R.D.G.). Puțin scontat a fost și 
succesul, brasistel sovietice Sve
tlana Varganova în fața campioa
nei europene Ute Geweulge» 
(R.D.G.).

Reprezentanta țării noastre. 
Carmen Bunaciu, nu a obținut 
decît locul V (la ediția prece
dentă — locul VI), flind întrecu
tă, tn mod surprinzător de — 
în afara celor două reprezen
tante ale R. D. Germane, Kristia 
Otto șl Ina Kleber — Sue Walsh 
(S.U.A.) șl Larisa Gorceakova 
(U.R.S.S.). tn mod sigur, dacă ar 
fl fost mal bine pregătită — ac
tualele ei rezultate sînt departe 
de recordurile stabilite în sezo
nul trecut — ar fi putut obține 
medalia de bronz. -

De azi, la Blagoevgrad
BALCANIADA FEMININĂ

DE TINEREI IA HANDBAL
în orașul bulgar Blagoevgrad 

se desfășoară. începînd de azi 
si Dină duminică, cea de a 
IV-a ediție a campionatelor

...FALIMENTUL UNOR ECHIPE
Fotbalul profesionist esla. In mod cert, o mare afacere, ea 

toate marile afaceri din Uimea asta. De pe urma lui unii cîș
tigă bani frumoși, dar ,stat și alții care... pierd sume impor
tante. Ca în orice afacere I tn ultimii ani se constată, în dife
rite țări apusene, o descreștere alarmantă a interesului spec
tatorilor pentru meciurile de fotbal, ceea ce a condu, la dimi
nuarea sensibilă a .Încasărilor șl, implicit, a veniturilor diferi
telor cluburi. Este numai una din cauzele Gșl poate nici măcar 
cea principală !) care au adus numeroase echipe, chiar dintre 
cele mai prestigioase, într-o stare de alarmantă jenă financiară, 
unele chiar în pragul falimentului I

Formația M Un clicii 1860, pînă anul trecut participantă in Bun
desliga, a retrogradat in divizia secundă de unde, recent, « 
fost... exclusă I Motivul : fiind în stare de faliment, în mod 
firesc, nu mai poate răspunde condițiilor financiare stabilite 
de forul fotbalistic vest-german șl acesta a scos-o din campio
nat, treeînd-o în rtndul. echipelor... amatoare I Conducerea 
acestei vechi echipe mtlncheneze a făcut apel împotriva acestei 
hetărîri a DFB (Deutschen Fussball-Bund) șl s-a adresat tri
bunalului. Magistrațil au analizat atent situația și în fața pro
belor — evidente — au hotărit să mențină totuși decizia fede
rației I

Un alt faliment, și mal spectaculos, a fost Înregistrat peste 
Ocean, mal precis în Statele Unite. „Liga fotbalului in sală”, 
organizație cu echipe profesioniste, • dat faliment, astfel că 
la iarnă în S.U.A. nu va mal avea loc campionatul Indoor !_.

Atletico Madrid în Spania, Wolverhampton Wanderers în An- 
/ glia, pentru a aminti doar două dintre echipele cu blazon în 

fotbalul internațional, au trecut recent prin momente foarte 
grele șl au fost „salvate”, te ultimă instanță 1

a fost făcută tn 12 ore șl 39 de minute 
(recordul este de 8 ore șl 45 de minute). 
Nimic extraordinar în aceasta dacă n-am 
ști amănuntul, esențial, că Hassan este 
handicapat fizic, avînd piciorul sting ampu
tat, încă de cînd avea 10 ani, în urma unul 
accident de automobil. Este șl aceasta o 
probă de serioasă voință U. • BOXERUL

NIC AR AGU AI AN Alexis Arguello este cam
pion al lumii (WBC) la categoria ușoară. 
Recent ei a evoluat la „superușoară*  și a 
obținu*  o victori, rapidă (k.o. rep. 3) 
asupra americanului Kevin Rooney. A fost 
a 78-a victorie din cela 88 de partide sus
ținute de el. Arguello a fost campion mon
dial la pană (1974—1977), apoi la superpană 
(1978—1980) șl, cum am spus, acum esta 
campion la ușoară (din 1981). Ambiția sa 
este ca să fia campion și la superușoară, 
adică să fia primul boxer din lume cam
pion la 4 categorii ț... • DANI DENIGHT, 
ta vîrstă de 21 de ani, este o fotbalist*  
americancă, portăriță a echipei din Nort- 
glenn. In campionatul universitar al statului

Colorado ea se bucură de o faimă deosebită 
deoarece ta 18 meciuri consecutive n-a primi*  
nici un gol t Din 1980 echipa sa a obținut 
un șir de 51 de victorii. Secreția succese
lor acesteia este căutat de multe alte for
mații, inclusiv masculine I • IN CAMPIO
NATUL DE FOTBAL pentru copil al R- D. 
Germane o performanță extraordinară a 
înregistrat formația Motor din Hermsdorf, 
care a totaliza*  49 de puncte ta 28 de 
jocuri șl a realizat un golaveraj de 290—1. 
Da, da, este exact * 290—1 I Golgeterll for
mației au fost Baukwltx șl Schwalbe, care 
au înscris 98 șl, respectiv, 78 de goluri L. 
• COMITETUL INTERNAȚIONAL OLIMPIC 
a decis să patroneze ediția a m-a a Jocu
rilor Mondiale de iarnă ale handlcapațllor 
fizici, programată între 14 și 23 Ianuarie 
1984 la Innsbruck • PENTRU ORGANIZA
REA CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOT
BAL din 1990 șt-a aununțat dorința de a 
fi gazdă Federația Italiană. In cazul In 
care va primi organizarea C.M., la Roma 
va fi construit un stadion cu o capacitate 
de 180 000 de locuri • ÎN CADRUL PRE
GĂTIRILOR pentru C.M. de handbal din 
decembrie, ta Ungaria, echipa feminină a 
R. F. Germania întreprinde, în aceste zile, 
un turneu de mal multe jocuri ta R. P. 
Chineză și Japonia • ÎNCEPÎND CU ANUL 
VIITOR în cadrul campionatului european 
de motoclcllsm se vor desfășura întreceri 
la o nouă clasă : 80 cmc, care va figura și 
în programul C.M. din 1984.

Romeo VILARA

I

balcanice de handbal rezervate 
echipelor feminine de tineret. 
Pentru această competiție au 
făcut deplasarea, printre alteia, 
jucătoarele Hajnal Palfi, Ma
nuela Ncica, Ileana Bălăci. 
Georgeia Oncu, Rita Popăilă. 
Florina Rădoi. Reprezentativa 
este condusă de antrenorul 
Ioan Bota.

ANTRENORI NOi Șl VECHI

CU PRILEJUL unei reuniuni a 
Federației iugoslave de fotbal, 
antrenorul selecționatei, Millan 
Mllianld, șl-a Înaintat demisia. 
Nu a fost Încă desemnat succeso
rul său și nici federația nu s-a. 
pronunțat asupra demisiei.

NOUL ANTRENOR al reprezen
tativei Portugaliei este Otto Glo
ria de origine braziliană. El a 
mal condus selecționata portu
gheză ta 1968, cînd echipa lusi
tană a ocupat locul UT la C.M. 
El a activat apoi mulțl ani la 
Beiiflca lisabona. Gloria este ta 
vîrstă de 65 de ani.

ASOCIAȚIA ARGENTINIANA 
de fotbal va propune antrenoru
lui Cesar Menotti să-și prelun
gească contractul, care va expira 
la sfirșltul acestei an. Menotti 
este la cîrra*  reprezentativei dta 
1974.

MECIURI INTERNAȚIONALE

• Sochaux — Eintracht Frank- 
fur*  1—L Au înscris Anzlanl 
(mln. 87), respectiv Pezzey (mln. 
21) • St. Gali (Elveția) — F. C. 
Nttrenberg 1—3 OL—1) • In semifi
nalele turneului de la Berna i 
Young Boys — NapoH 1—6 (1—0),' 
Servette Geneva — Espanol Bar
celona 3—0 (2—0) • ta campio
natul Braziliei: Flamengo — 
Campo Grande 5—2. Zlco și-a fă
cut reintrarea după ,,E1 Mundial" 
Înscriind două goluri pentru În
vingători.

TRANSFERĂRI DE JUCĂTORI

Iată ctțiva jucători transferați 
după C.M. : Borovnița de la 
Steaua roșie Belgrad la S.E.C. 
Bastla ; Barnes de la Leeds Uni
ted la Beția Sevilla ; Federația 
iugoslavă nu s-a pronunțat încă 
asupra transferării unor jucători 
sub M de ani : Vladimir Petro-' 
viei la Arsenal Londra, Safet Su
sie! Ia Paris St. Germain șl Du- 
șan Savlcl la Gljon.


