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© Spectatori premiați prin tragere la sorți - de A.S. Loto-Pronosport - 
in zilele întrecerilor • „Cupa ziarului Sportul" pentru cel mai 

tinăr campion

între 13 și 15 august are loc 
la București, pe Stadionul „23 
August", a 41-a ediție a Jocu
rilor Balcanice de atletism, cu 
participarea echipelor, mascu
line și feminine, ale Albaniei, 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României. Iubitorii 
atletismului vor avea prilejul 
să urmărească evoluția unor 
atleți reputați care, cu sigu
ranță, vor oferi un spectacol 
sportiv atractiv și. în egală 
măsură, de o bună valoare 
tehnică.

MARICICA PUICA

din partea A.S. Loto-Prono
sport, o excursie peste hotare.

Atletismul este unul din 
sporturile în care faptele se 
pot petrece și așa : concurezi 
într-un loc, în cine știe ce colț 
de lume, dar în 
întreci nu doar 
direcți, ci și cu 
exact atunci, la 
chiar mii de kilometri distanță! 
Așa a fost șl cazul, recent, al 
Maricic&i Puică. Sîmbătă sea
ra, la Londra, pe Crystal Park, 
campioana noastră a luat star
tul într-o cursă de 3 000 m. 
Adversarele locale fiind aler
gătoare fără pretenții. Mari
cica a concurat atunci, de fapt, 
de la distanță, cu cele mai 
bune din lume, cu Ulmasova 

Mary 
toa-

nu 
res- 
tața

clipa aceea te 
cu adversarii 

unii aflațl 
sute ori poate
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Astâzi, in etapa a 2-a a Diviziei „A" de fotbal
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• Fostul Far din Constanța pe post 
Steaua a coborît cu un

de... lanternă • 
trece, astăzi, in

Ziarul „Sportul" va oferi, cu 
acest prilej, o cupă pentru cel 
mai tinăr campion balcanic l 
De asemenea. „Scinteia tinere
tului" oferă o cupă pemtru 
cîștigătoarea probei de săritură 
in lungime, iar A. S. Loto-Pro- 
nosport pentru autorul sau au
toarea celei mai bune perfor
manțe din concurs (stabilită 
prin votul ziariștilor, români $1 
străini, acreditați la J.B.A.),

în fiecare zi va fi tras la 
sorți, chiar pe stadion, biletul 
unuia dintre spectatorii plăti
tori. care va primi ca premiu.

și coechiperele ei. cu 
Tabb, cu Grete Waitz. cu 
te... Șl intenția i-a fost 
doar să cîștige concursul 
pectiv, ci să se impună în 
celorlalte, cu unele urmînd a 
se întîlqi. în aceeași cursă, la 
campionatele europene de la 
Atena. Și deși vîntul, în pu
ternice rafale n-a fost deloc 
prietenos. Maricica Puică a în
registrat o performanță exce
lentă : 8:33.78. cu care s-a a- 
propiat la 15 sutimi de secundă 
de recordul național. „Cu o 
adversară puternică sau, mă
car fără vint, Maricica ar ti 
îmbunătățit cu siguranță re
cordul, ne-a spus soțul el, an
trenorul Ion Puică. O va face 
insă cu prima ocazie, să zic 
la Balcaniadă ! Cred că este 
capabilă de un rezultat in ju
rul lui 8:30,0“.

Și pentru că sîntem la acest 
capitol, să amintim că proba 
de 3 000 m la Balcaniadă se 
va desfășura sîmbătă, la ora 
18,30, și că Maricica Puică o 
va avea ca principală adver
sară pe iugoslava Breda Per- 
gar, campioană 
versitară anul 
final dramatic, 
dar la start pot 
prezente și alergătoarele sovie
tice care, la 25 iulie, la Kiev,

Liderul prezintă, pe micul 
față in față cu golgeterul 
Radu II • La Tg. Mureș 
și Hunedoara, echipele 
gazdă promit suporterilor 
lor o reabilitare rapidă O 
Prima deplasare a Petro
lului : pe terenul formației 
campioane I £ C. S. Tîrgo- 
viște — F. C. Olt, meciul 
„băncilor liniștite" • La 
Petroșani, un examen greu 
pentru studenții ieșeni

punct ; își va 
ecran, o echipă de 5—0... ț In

PROGRAMUL ETAPEI
Constanța :
București :

Din Dealul Copoului, 
cont incă două ? # 
fostu-i oraș, Speriatu

Bacău :

Pitești :
Tg. Mure; : 

-5 Hunedoara
București :

Tirgoviște : 
Petroșani :

Cu excepția 
ora 18.

- F.C.M. BRAȘOV
- CHIMIA RM. V1LCEA

Steaua)
- UNIV. CRAIOVA

(meci televizat — ora 16)
F.C. ARGEȘ ------------- ----------------
A.S.A.
CORVINUL
DINAMO

(stadion .
CLUBUL SPORTIV - F.C. OLT 
JIUL - POLITEHNICA IAȘI
meciului de la Bacâu, celelalte partide vor începe

mondială unl- 
trecut (intr-un 
de neuitat !), 
fi considerate...

Romeo VILARA

(Continuare în pat), a 4-a)

CLASAMENTUL
1.
2.

UNIV. 
F. C.

CRAIOVA 
Bihor

1 1 0 0 5-0 2
1 1 0 0 4-1 2

3— 4. Petrolul Ploiești 1 1 0 0 2-0 2
Sportul studențesc 1 1 0 0 2-0 2

5- 7. Chimia Rm. V. 110 0 1-02
Dinamo 11001-02
F. C. Olt 1 1 0 0 3-2 2

8- 11. Politehnica lași 10 10 1-11
Steaua 10 10 1-11
„Poli* Timișoara 10 10 1-11
F. C. Argeș 10 10 1-11

12-14. S. C. Bacâu 10 0 12-30
Jiul 10 0 10-10
F.C.M. Brașov 10 0 10-10

ÎS- 14. C. S. Tirgoviște 10 0 10-20
Corvinul 10 0 10-20

17. A.S.A. Tg. Mureș 10 0 11-40
18. F. C. Constanța 10 0 10-30

Pentru sporirea potențialului sportiv al fiecărui județ

CU UN SINGUR, CANDIDAT OLIMPIC, 
SARCINA PRINCIPALĂ A PERFORMANTEI

A. A

VRÎNCENE RĂMÎNE NEÎNDEPLINITĂ!
9 Sincope nedorite la nivelul sportului școlar 9 Un
Alaci) trebuie să muncească cit 3, iar altul (S. Munteanu), cit... 14 ? 
O E necesară, in primul rind, exploatarea mai eficientă a bunei 

baze materiale existente I

antrenor (A.

FOTBAL CLUB 
STEAUA

(stad ion
SPORT CLUB

- SPORTUL STUDENȚESC
- „POLI" TIMIȘOARA
- F.C. BIHOR
- PETROLUL

Dinamo)

la

I
I

Campionatele naționale de talere

DOAR 9 TRĂGĂTORI ÎNSCRIȘI
ÎN

F. Baban,
PROBA DE TRAP !?!

pentru a doua oară consecutiv campion la seniori
Luni și marți, poligonul Tu

nari a găzduit prima probă din 
cadrul campionatelor naționale 
de talere ale anului 1982 : cea 
de trap (întrecerile similare de 
skeet se desfășoară astăzi și 

-mîine pe aceleași standuri).
Performerul acestor prime 

două zile de întreceri — sin
gurul, din păcate ! — a fost 
tînărul trăgător al clubului 
Olimpia București. Florin Ba
ban, care, la 20 de ani și ju
mătate, reușește să se impună 
clar, la o diferență conforta
bilă față de al doilea clasat (5 
talere). în întrecerea seniorilor. 
Dealtfel, el reușește să-și apere 
cu succes titlul categoriei, 
cerit anul '
era... junior I Florin Baban . 
trenor loan Stănescu) își de
pune astfel o serioasă candi-

cu-
țrecut, cînd însă 

(an

ultimă categorie, dată fiind... 
neîndeplinirea baremului mi
nim de talere doborîte (140). 
rezultatul cu care s-a ciștigat 
ridicindu-se numai pînă la 138 
de talere sparte ! Pentru a fi 
cu totul obiectivi însă e nece
sar să semnalăm că la Tunari 
(ca și în celelalte poligoane din 
țară, dealtfel, la Baia Mare și 
la Timișoara), condițiile tehnice 
de concurs și antrenament au 
devenit aproape improprii. In
stalațiile de aruncare sint vechi 
și au arcurile uzate, talerele 
prezintă un procent mult prea 
ridicat dă friabilitate : peste 20 
la sută dintre ele se sparg în 
timpul aruncării, or maximumul 
admis este de doar 2—3 la 
sută...

Și încă un aspect negativ, de 
astă dată cantitativ : s-au all-

Dintre toate cele cinci spor
turi prioritare din județul Vran
cea (atletism, box, gimnastică 
feminină, tir și fotbal), nici 
unul nu are statut de „discipli
nă olimpică" ; gimnastica și ti
rul sint nominalizate „interna
țional". celelalte 3 fiind prac
ticate la scara valorică de ni
vel național. Așa se și explică 
de ce Vrancea oferă în mo
mentul de față un singur ele
ment loturilor care se pregă
tesc în vederea participării la 
Jocurile Olimpice din 1984, în 
persoana unei trăgătoare. Da
niela Toader (junioară, record
mană națională a categoriei la 
pușcă standard 3 poziții, probă 
olimpică, cu 572 p, performan
ță obținută anul acesta). Tot în 
perspectivă olimpică ar mai fi 
de luat în seamă atleta Ga
briela Coteț, 18 ani, record per
sonal la săritura in lungime — 
6,39 m. recordmană de senioa
re la heptatlon. de asemenea 
în 1982. Date fiind aceste rea
lități, în mod global. MIȘCA
REA SPORTIVA VÎRNCEANĂ 
NU ESTE REPREZENTATA 
SATISFĂCĂTOR LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL AL SPORTU
LUI ROMANESC. Numărul mic 
al virfurilor sportive autentice 
apare ca fiind normal, de vre
me ce chiar numărul sportivi
lor legitimați (7952) și al celor 
ce activează in diferite campio-

lanate republicane (867) sint. 
rindul lor, reduse.

La originea acestei situații 
află, neîndoielnic, o Seamă uc 
cauze obiective. Intre acestea, 
trebuie enumerate, bunăoară, 
lipsa unei tradiții îndelungate 
de practicare a sportului de per
formanță, anii în care apariția 
în costum de sport a fetelor 
era încă greu accep'tatâ de pu
blic nefiind foarte îndepărtați; 
din totalul de 380 000, al popu
lației .....................
mult 
mativ 
rural, 
dabil 
nare, 
vința 
tive ;
mă cu 6—7 ani, a unei baze 
materiale adecvate formării 
unor mari campioni.

Există insă și un complex 
de situații SUBIECTIVE, de 
conjunctură, care, ușor de re
zolvat. în marea lor majoritate, 
PE PLAN LOCAL, ar fi impul
sionat mișcarea sportivă de per
formanță la începuturile ei. 
Semnificativă ni se pare situa
ția SUB POSIBILITĂȚI ȘI SUB 
CERINȚE a boxului focșenean. 
Gard în gard și ambele chiar 
lîngă sala de box a clubului 
„Unirea" se află două grupuri 
industriale, cu o populație șco
lară de aproximativ 2 000 de

se 
de

PERFORMANȚEI 
VRÎNCENE

județului Vrancea, mai 
de două treimi (aproxi- 
270 000) locuiesc în mediul 
îndeobște mai greu abor- 
(selecție timpurie, angre- 
pregătire în timp), în pri
marii performanțe spor- 
inexistența. pînă in ur-

Sporturi prioritare, 
vel internațional : gimnasti
ca spo'tîvâ feminina (cu 4 
antrenori), tir (cu 3 antre
nori) ; de nivel național : 
atletism (cu 14 antrenori), 
box (cu 2 antrenori), fotbal. 
Sportivi legitimați : 7952 ;
participant la campionatele 
republicane : 867.

Profesori de educație fizica 
în școlile 
(dintre care 
I.E.F.S.).

județului : 171
41 absolvenți

RADIOGRAFIA

elevi. Dacă într-unul, cel de 
construcții, accesul reprezen
tanților celor două secții de 
performanță (de la C.S.S. Foc
șani și de la clubul „Unirea") 
este relativ ușor, în schimb în 
Grupul școlar de construcții de 
mașini-unelte concursul direc
țiunii și, mai grav, al profeso
rilor de sport este nul. astfel 
că baza de selecție este simți
tor micșorată. Antrenorul Cos- 
tache Hogaș se plîngea atît de 
inexistența unei atmosfere pro
pice boxului într-un mediu

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag- 2-3)

Florin Baban, un tinăr talerist în plină afirmare, in tentativa 
reușită de a ciștiga titlul de campion la trap Foto : V. BAGEAC

r.iat la startul competiției de 
trap doar 9 trăgători (3 seniori 
și 6 juniori). Că la această si
tuație a contribuit instituirea 
de către federație a unui sis
tem de baremuri. e una. Dar 
că cluburile și secțiile nu de
pun interes și efort pentru ex
tinderea și progresul trapului, 
e cu totul altceva !

REZULTATE TEHNICE trap, 
seniori : 1. F. Baban (Olimpia) 
188 t — campion național, 2. L 
Stamate (AGVPS) 183 t, 3. M. 
Ispasiu (Olimpia) 176 t ; ju
niori (fără titlu) : 1. E. Somoy 
(C. S. Baia Mare) 133 t. 2. T. 
Vlădcianu (Olimpia) 135 t. 3. L. 
Mîndreanu (Steaua) 133 t

Rd. T.

datură la supremația în probă, 
asftel că el merită toată aten
ția, pentru ca. bine pregătit, să 
poată progresa pe drumul la 
care-i dau dreptul calitățile 
sale, dovedite deja.

Din păcate însă, odatăDin păcate însă, odată cu 
reușitele lui Florin Baban, lista 
constatărilor îmbucurătoare s-a 
cam... terminat. In primul rînd, 
pentru că, din punct de vede
re calitativ, proba de trap a 
fost sub standardul așteptat, 
situația fiind ușor de demons
trat atît la seniori (media pri
milor 3 clasați a fost de 182,3 
t, foarte slabă), cît mai ales la 
juniori. Organizatorii s-au vă
zut chiar în situația de a nu 
putea acorda titlul la această



După „Trofeul Tomis44 la volei (I

SI APROPRIE, DE
Concluzia unui raid prin grădinițe din Sectorul 1 al Capitalei

REPREZENTATIVA NOASTRA NU ESTE, INCA, PE ORI

Intr-un timp al marilor acumu
lări la vîrste fragede. Intr-o vre
me in care copiii noștri află 
despre „mulțimi" încă înainte de 
a păși pragul școlii, problema 
necesității vitale a apropierii ge
nerațiilor de mîlne de exercițiu) 
fizic este de cea mal mare ac
tualitate. Acum, mai mult ca ieri, 
șl miine, ma! mult decît azi, 
pentru minți sănătoase — capa
bile să perceapă asaltul informa
țional — e nevoie de trupuri să
nătoase. Iar împlinirea străve
chiului dicton trebuie să încea
pă, Indubitabil, de timpuriu, în
că de la nivelul grădiniței, pri
ma „verigă" pe drumul vieții în 
colectivitate. Iată, de fapt, tema 
pusă astăzi în discuție, în urma 
unui raid efectuat prin unități 
preșcolare din Sectorul 1 al 
pitalei.

Ca-

O CONCEPȚIE NOUA 
Șt O IDEE ÎNȚELEAPTĂ

vom mal afla și la rtndurile ur
mătoare.

Toată lumea cu care am Intrat 
In contact șl-a manifestat entu
ziasmul față de o idee de dată 
recentă. Anume — unitățile cu 
program prelungit șl săptămlnal 
funcționează In prezent pe lingă 
întreprinderi. Ceea ce Înseamnă 
un sprijin mai mare In activita
tea lor. Spre pildă, la „206", plu
tea un miros de vopsea proaspă
tă, renovarea fiind făcută prin 
grija Centralei de construcții căi 
ferate, la ora vizitei noastre re
prezentantul ei discutând tocmai 
pe această temă cu directoarea 
Ells abet a Dragomlrescu. Am aflat 
atunci că respectiva Centrală pu
ne la dispoziție, cînd e cazul, 
autobuzul pentru deplasarea co
piilor (nu trebuie să se înțeleagă 
cumva că ar fl vorba numai de 
băieții sau fetele oamenilor mun
cii din C.C.C.F. !) la baza spor
tivă de la StrăuIești. într-o altă 
unitate, la „194", întreaga curățe
nie șl toate reparațiile — inclusiv

tur prin spațioasa curte, cu a- 
menajări corespunzătoare, care
— sintem asigurați — vor fi și 
mai spectaculoase cu sprijinul 
Institutului de cercetări și pro
iectări tehnologice in transpor
turi, instituție ce tutelează grădi
nița. Aici, exercițiul fizic se ta
ce numai afară, inclusiv iarna. 
Aici, copiii sînt bronzați. El um
blă vara numai în chiloțel și, 
eventual, maieuri. Se spală afară, 
1® prinz, pe două covoare mari 
cu grătare pentru baie, separat 
dte zece fete sau băieți, cu un 
furtun cu duș la capăt, cu apă 
potrivită — nici caldă, nici rece. 
După aceea, la dormitor. Seara, 
baia se face la dușurile din inte
rior. „Avem, astfel, copil căliți
— se mîndrește directoarea Mag
da Z ini bet — care >fu se îmbol
năvesc cu una, cu două, colabo
rarea cu cadrele sanitare dove- 
dindu-se binevenită. Părinții nu 
au probleme cu ci. și e firesc, 
pentru că șl noi ne considerăm, 
pentru toți, adevărate mame. Ci-

constănțean, com- 
materie de volei, a 

o nouă ediție a 
Tomis" — a XX-a 
a fost dotat turneul

Am făcut primul drum, al 
nerii in temă, la Inspectoratul 
școlar al sectorului. Alegere in
spirată, inspectoarea Mioara Du
mitrescu fiind binecunoscută în 
„materie", avtnd în activitatea 
sa, autoritatea educatorului și 
profesorului de educație fizică. 
„Lăsînd de o parte falsa modes
tie, aș aminti mai întîi despre 
organizarea în 1975 a unei serbări 
cu caracter metodic, pe baza 
„Cireșaril" — a început inter
locutoarea noastră lunga sa ple
doarie pro mișcare. De ce facem 
trimitere la eâ 7 Ei bine, acțiu
nea respectivă a demonstrat po
sibilitatea desfășurării unei acti
vități de masă și la acest nivel, 
firește nu în ideea clasificării, 
ci a întrecerii în sine. Ideea a 
prins, devenind tradițională nu 
numai în sectorul 1, dar și — sau. 
poate mai ales — în „6". Cert 
este că în ultimii ani și-a făcut 
loc o concepție nouă, modernă, 
vizavi de rolul educației fizice în 
grădinițe. Educatorii abordează 
acum lecțiile pe verigi, progra
mul fiind generos in această di
recție : zilnic mai mult de o oră 
reprezintă timpul dedicat activi
tății cu caracter de mișcare, pe 
Ungă gimnastica (obligatorie) de 
înviorare. De două ori pe săptă- 
mînă sînt organizate activități tip 
lecție de educație fizică. Și, în 
definitiv, tot aici trebuie să tre
cem și etapa jocurilor și activi
tăților tn aer liber, atit diminea
ța, cît și după-amiaza. Pe de 
altă parte, cluburile sportive 
școlare și Casele pionierilor și 
șoimilor patriei selecționează pre
școlari cu aptitudini pentru 
sporturile accesibile vlrstci. Și să 
nn uităm Întrecerile de triciclete, 
trotinete etc. sau taberele șl co
loniile".

O întrebare se impunea : care 
este competența educatoarelor în 
conducerea activităților de educa
ție fizică 7 Am pus-o. se înțele
ge, aflind că s-au inițiat cursuri 
intensive tocmai tn această di
recție, Iar cercurile pedagogice 
(cel măi recent. în trimestrul HI, 
la nivelul Capitalei) dezbat cu 
regularitate optimizarea unei ase
menea activități. Dar răspunsuri 
legate de întrebarea de mal sus

pu*

Copii — cit mai multă mișcare ! Această idee este concretizată 
zilnic și in curtea grădiniței numărul 46... Foto : Ion MIHĂICĂ
în frumoasa curte, cu teren de 
minifotbal, de minibaschet, cu 
mese pentru... minlping-pong, cu 
tunelul din roți mari de camion 
— au fost făcute de întreprinde
rea „Laromet", cum ne informa 
directoarea Cristina Dima. I.U.C. 
Grivița Roșie -tocmai trimisese 
forțe la „43" pentru asfaltarea 
curții. Adică întreprinderea care 
a făcut să se schimbe, practic, 
„fața" amenajărilor pentru acti
vitățile de educație fizică, aceeași 
ce abia cumpărase jucării, mingi 
ș.a.m.d. în valoare de 10 000 de 
lei. „Intr-un asemenea cadru — 
remarcau directoarea Maria Dincă 
și educatoarea Elvira Bubu, a- 
ceasta din urmă extrem de acti
vă, Inclusiv la sport — densita
tea activităților de mișcare intro
dusă în ultimul timp își va do
vedi pe de-a-ntregul excepționala 
Însemnătate".

„DRAGOSTEA DE COPII 
E TOTUL I-

pa-Astfel au exclamat, la 
sul, educatoarele, dintr-o 
tic sau alta. Așa a ținut 
linieze și directoarea unității pre
școlare numărul 46, Magda Zîm- 
bet. Aceasta după ce făcusem un

tot 
genera- 
să sub-

• LA MÎRȘA s-a desfll- 
șurat, timp de trei zile, pri
ma ediție a „Cupei Carpați* 
la handbal masculin, com
petiție la care au participat 
patru formații. Trofeul a 
revenit echipei organizatoa
re. Independența Carpați 
Mirșa, nou promovată in 
Divizia „A", care a dispus, 
in finală, de Dinamo Bra
șov cu 22—21. Golgeter a 
fost cunoscutul handbalist 
Birtalan. cu 27 de goluri 
• DOUĂ INTERESANTE 
întreceri la Timișoara : „Cu
pa Dacia I.P.M." la mini- 
fotbal, organizată pentru e- 
chipe de școlari din cartie
rele municipiului. în finală 
s-au Intilnit formațiile car 
tierelor Circumvalațiunii IV 
și Blașcovici. A învins pri
ma echipă, cu 5—3. O altă 
manifestare care a reținut 
atenția a fost „Cupa texti- 
listului" la șah, 
de A.S. ~ ’
bune 
fost 
doni 
mir 
TIVI 
nînd
Brașov s-au întrecut zilele 
acestea la faza a doua a 
„Ceferiadei", desemnîndu-Si 
reprezentanții pentru finala 
pe țară de la Galați. Ma
joritatea probelor au revenit 
ceferiștilor brașoveni, primii 
clasați la 
șah. volei 
atletism au cîștigat : Carmen 
Racoviță (Brașov) — 800 nu 
Dorin Streza (Sibiu) — 1 508 
m ; Mariana Gliga (Tg. Mu-

organizată 
Cele mai 

puncte) au
Textila, 

rezultate (7 
obținute de Hori» Vi- 
și Alexandru
• NUMEROȘI 
din unitățile 
de Regionala

Drago- 
SPOR- 
aparti
C.F.R.

tenis de masă, 
și popice. La

reș) și Octavian Olaru (Bra
șov) — lungime ; Silvia To- 
paiă (Tg. Mureș) și Eftimie 
Chidu (Sibiu) — greutate
• PE ARENA OLIMPIA 
din Tg. Secuiesc s-a disputat 
tradiționala întrecere de po
pice „Trofeul Tîmpa", com
petiție rezervată veteranilor 
(jucători peste 55 de ani). 
Au participat 32 de popicari 
din județele Brașov, Sibiu 
și Covasna. Trofeul a reve
nit echipei județului Covas
na, care cîștigă definitiv 
(pentru a treia oară conse
cutiv). La individual, pa 
primul loc s-a situat Zol- 
tan Cseh (Covasna) cu 308 
p (din 80 lovituri mixte) 
Premiul special, acordat ce
lui mai în vîrstă jucător, a 
revenit octogenarului Gheor- 
glie Chințoiu 1 Ediția urmă
toare, a V-a, a competiției 
se va desfășura sub denu
mirea de „Trofeul Oituz'1
• SUB EGIDA „DACIA- 
DEI", Comitetul municipal 
Deva al U.T.C. a inițiat o 
competiție fotbalistică, tur- 
retur. pentru depistarea ele
mentelor talentate. După 13 
etape, dintre cele 14 echipe 
participante, pe primul lor. 
în clasament se află C.F.R. 
Complexul Deva. Se preco
nizează pentru viitorul apro
piat organizarea 
menea competiții 
ramuri sportive : 
volei și baschet.

unor ase- 
*1 la alte 

handbal

RELATĂM DE LA
Ionescu, C. Crețu, C. Gruia.
Gh. Briotă ți L Jura.

pregătite fizic, care parcă nu 
voiau și nici nu credeau în 
propria șansă. Irina Petculeț- 
Velicu, Doina Moroșan, Gulniza 
Gelil, Corina Crivăț și celelal
te n-au fost decît umbre ale 
cunoscutelor jucătoare de altă
dată. O singură excepție : Ma
ria Enache, căreia îi reușea a- 
proape tot ceea ce făcea, do
vedind atît tehnica el 
cît și o pregătire 
toare. Jucătoarele 
duse n-au spus 
Mai muncitoare __
pescu, fără un randament deo
sebit însă, iar Lucia Ettz — ca 
și inexistentă. Nu înțelegem 
de ce in această reprezentativă 
nu au fost rodate mai multe 
tinere alături de cele din gar
da veche, care mai vor să se 
dăruiască voleiului. Aceasta ar 
fi ajutat categoric la revigora
rea echipei 
mi-și putea 
turneului.

Nici 1 
Românie 
lucru. M 
dent o s 
mânesc. 
Înaltă, « 
ale jocul 
Liteanu, 
Daniela 
că „rvu 
că sînt 
Evoluția 
prezenta 
mai mu 
cînd toa 
bil. pîn« 
5 seturi 
țeles, și 
se munc 
nuare.

Firește 
speciality 
învătămi 
nesatisfă 
noastre 
Tomis".

Publicul 
petent în 
asistat la 
„Trofeului 
— cu care
internațional feminin de volei 
al României. Nu-i de mirare 
deci că el s-a orientat repede 
asupra valorii echipelor par
ticipante — U.R.S.S., R.P. Chi
neză (tineret), Bulgaria, Româ
nia, România (tineret) — a- 
plaudind la scenă deschisă atît 
evoluția tinerei formații chi
neze, cît și pe jucătoarele so
vietice, model de seriozitate și 
abnegație.

în linii mari, actuala ediție 
a „Trofeului Tomis" a scos în 
relief, din nou, o serie de a- 
devăruri cunoscute referitoare 
la voleiul feminin. Sint nece
sare, în primul rind, jucătoare 
înalte, mobile, la fel de bune 
în ambele 
evoluție, in 
zînd uneori 
complet în . 
luări care să asigure construc
ția atacului în condiții optime; 
pregătirea -fizică să fie fâră 
reproș, aceasta permițînd un 
randament ridicat și uniform, 
o mare putere de luptă.

De fapt, calitățile cerute de 
voleiul modern nu le-au avut 
decît două echipe prezente la 
startul competiției internațio
nale desfășurate timp de 5 zile 
la Constanța. Este vorba de 
reprezentativele U.R.Ș.S. și

. Chineză (tineret).' Adău- 
1 reprezentativa Bulgariei 
aproape complet restructu- 
î — dar cu perspective . 

certe de progres, ne vom 
ri în special la formațiile 1 
tre.

Prima reprezentativă 
fost nici ne departe ceea 
am fi dorit. Din ea au făcut 
parte jucătoare vlăguite, slab

faze ale jocului ; 
atac, variată, fri- 
imprevizibilul, joc 
apărare, cu pre-

refe- 
noas-

bună, 
corespunză- 
nou intro- 

mare lucru. 
Doinița Țo-

care — oricum — 
propune ci ști ga rea

TURNEUL DE JUNIOARE D

ne nu are o asemenea mentalita
te nu are ce căuta pe post de 
educatoare. Mal cu seamă acum, 
cînd se pune atîta accent — și 
bine se face — pe activitățile în 
colectiv, dar și pe munca dife
rențiată".

Fără... zîmbet s-a arătat însă 
gazda noastră atunci cînd a ve- 

~nit vorba despre unii părinți ca
re își aduc copiii în grădiniță în 
anul de dinaintea școlii : „Aceș
tia nici nu știu să sară ! E foar
te greu să lucrezi cu ei, să re
cuperezi intr-un an ce s-a pier
dut tn doi. Pentru că In grădi
niță copilul trebuie să vină la 
3 ani, spre a ne putea îndeplini 
noi menirea, spre a merge mai 
departe, în viață, sănătoși, deș- 
tepți și frumoși. Sint părinți care 
nici nu prea Înțeleg rostul acti
vităților de educație fizică, avînd 
concepția greșită că în grădiniță 
odrasla lor trebuie doar să mă- 
nînce, să doarmă, să fie îngri
jită. Or, tocmai acum se acumu
lează enorm ceea ce va ti con
solidat in școală..." Responsabila 
cu activitatea sportivă, educatoa
rea Rodica Dumitrescu, avea, la 
rîndu-i, o’ nemulțumire. „Atunci 
cînd vrem să facem un joc spor
tiv sau altul, ne izbim de lipsa 
unor materiale, a unor tipărituri. 
Vreau, de exemplu, să-i tnvăț pe 
copii minibaschetul. Pentru asta 
însă trebuie să-1 învăț . mai' întîi 
eu. Cum 2 Poate organizarea unor 
lecții deschise, invitarea unor 
specialiști pentru a demonstra ar 
Înlătura neajunsurile".

Zăbovind, încă, la capitolul 
lipsuri — pentru că sînt, se vede, 
și vizavi de subiectul nostru — 
vom aminti de greutățile întîm- 
plnate de părinți la începutul a- 
nului școlar în procurarea de e- 
chipament (maieuri etc.). După 
cum se cere o mal mare atenție 
din partea comerțului în confec
ționarea mingilor de toate dimen
siunile, a unor spaliere sau bănci 
specifice. Iar problema amena
jării de spații .*
pentru joacă și joc sportiv rămî- 
ne deschisă in unele cazuri...

★
Se poate trage concluzia că a- 

ceastă etapă importantă de viață, 
cînd copilul ce „trece" prin gră
diniță se dezvoltă, se pregătește 
mal bine pentru școală — inclu
siv prin mișcare organizată —, 
se bucură de înțelegerea cuveni
tă, avînd organizat, în general, 
un cadru adecvat. Dar pe această 
temă atît de vastă vom mal avea 
prilejul să revenim.

Geo RAEȚCH)

corespunzătoare

n-a
ce

în Sala sporturilor de Ba
cău s-a desfășurat un turneu 
internațional de volei — juni
oare, la care au luat parte echi
pele Bulgariei, Ungariei și 
două reprezentative ale Româ
niei. în urma celor trei zile de 
concurs, primul loc a revenit 
echipei Bulgariei, învingătoare 
cu 3—0 in fața formațiilor Un
gariei și României I și cu 3—1 
în fața echipei secunde a țării 
noastre. Pe locui al doilea s-a 
situat România I (3—1 cu Un
garia și cu România II), iar pe 
al treilea formația Ungariei 
(3—2 cu România II). Pe par
cursul turneului au lăsat o 
bună impresie junioarele noas- .

tre mici, 
egal la e, 
țațele lo: 
rul lotuh 
nioare, ț 
ne-a deci 
stituit ui 
ficare și 
cătoare s 
in lotul 
la aprop 
nia" în ( 
tul turn 
fost pren 
(România 
trăgătoar 
(Bulgaria 
coordona

PENTRU SPORIREA POTENȚIALULUI
(Urmare din pag. 1)

școlăresc de formație industria
lă, cu aplicație general recu
noscută spre această disciplină, 
cît și de faptul că înșiși pro
fesorii de educație fizică nu 
contribuie prin exerciții speci
fice 
deri 
tice 
ani 
unități... Dar cine ar trebui să 
formeze această atmosferă pro
pice sportului dacă nu vrînce- 
nii înșiși ?

Pe de altă parte, COLABO
RAREA ÎNTRE FORȚELE LO
CALE ANGRENATE ÎN FOR
MAREA ELEMENTELOR DE 
VÎRF SUFERĂ ÎN MARE MĂ
SURĂ. Tirul oferă cel mai ni
merit exemplu. între cei 3 an
trenori de la 3 secții („Uni
rea". C.S.Ș. și „Pionierul") 
există mari neînțelegeri, astfel 
că filiera normală de transmi
tere de la secția de pionieri 
spre cea care trebuie să asigu
re un progres evident a C.S.Ș. 
Focșani și apoi, mai departe, 
spre desăvîrșire în cadrul clu* 
bului-fanion, „Unirea", nu e- 
xistă ! în aceste condiții, antre
norul Adrian Alaci de lg secția 
clubului „Unirea" trebuie să se 
ocupe singur de depistare, de 
selecție, de inițiere, de forma
re și de finisare, or cele 12—14 
ore petrecute zilnic pe poligon 
nu sînt, orice-ar face el. sufi
ciente ! Iată una dintre cauzele 
pentru care modernul poligon 
al Focșanilor, capabil să găz
duiască chiar și competiții in
ternaționale, nu-și arată pe de
plin eficiența.

Oricît de paradoxal ar părea, 
deși vîrfurile sportive nu sînt 
deloc numeroase, vrîncenii își... 
permit să piardă pe unele din-

la formarea unor deprin
de motricitate caracteris- 
boxului, încă din primii 

de specializare în . aceste

tre cele pe care ei înșiși le-au 
format cu multă trudă. Gim
nasta Ștefania Marin (locul 7 
la individual compus, la C.E. 
de junioare din 1982. locul 4 la 
paralele și 7 la sărituri in ace
eași competiție) a fost 
pur și simplu 
rinții ei de la 
nastică de la 
acasă ! A fost 
un proces de pregătire intensiv 
al unui element care a arătat 
talent și valoare și în care, în 
special, profesorii Sergiu și Ta
tiana Popa de la C.S.Ș. de 
gimnastică Focșani — altfel 
foarte inimoși — au investit 
muncă, energie, inspirație și 
gîndire, adueînd-o pe Ștefania 
pînă la a fi demnă de a se 
antrena la Deva.

Și atletismul suferă. în pri
mul rind. pentru faptul că 
UNUL SINGUR DIN 14 AN
TRENORI SPECIALIZAȚI ÎN 
ATLETISM ÎȘI JUSTIFICA 
LOCUL — antrenorul Ștefan 
Munteanu de la C.S.Ș. Foc
șani, cel care le pregătește pe 
Gabriela Coteț și pe Carmen 
Ciortan (18 ani, 6,12 m tot la 
săritura în lungime), 
în condiții dintre cele 
ne : probele specifice 
lor fiind cele de fond 
fond, și pregătirea se 
face vara, pe cele două 
din Focșani și din Adjud

luată 
de către... pă- 

Centrul de gim- 
Deva și adusă 
întrerupt astfel

Și. asta, 
mai bu- 

vrinceni-
și semi- 

poate 
piste 

Și pe

teren vai 
două săi 
pistă de 
cealaltă c 
culoare, i 
cu regula 
ționale d< 
perit !

Adăugii 
de jocuri 
lor (dată 
1977), cai 
așteptat 
județul ti 
concluzia 
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DUMINICA
ORICINE PARTI

CIPA POATE CIȘ- 
TIGA: • autoturis
me „Dacia 1300" 0 
mari sume de bani, 
In frunte cu cele 
de 50.000 lei pe fie
care variantă juca-

Agențiile Loto- 
Pronosport continuă 
vlnzarea biletelor 
pînă slmbătă 14 au
gust 1982.

I

$

TIMIȘOARA, 10 (prin tele
fon). într-o ambianță deosebit 
de atrăgătoare. pe o vreme 
prielnică, pe cele 7 terenuri ale 
asociației sportive Electrica au 
Continuat întrecerile celei de a 
70-a ediții a campionatelor na
ționale individuale de tenis. în 
probele de simplu favoriții nu 
au intrat încă în cursă, în 
schimb s-au disputat mai multe 
partide de dublu masculin în
cheiate cu rezultate scontate. 
Au început, de asemenea, me
ciurile feminine și au continuat 
disputele din calificări pentru 
competiția băieților.

Cîteva. rezultate. Calificări 
(f) : Mihaela Testiban (Politeh
nica Buc.) — Cristina Bota 
(T.C.B.) 6—1, 6—3 ; Cosmina
Popescu (Politehnica Buc.) — 
Ana Breda (Mureșul Tg. Mu
reș) 6—1, 6—0 ; Dana Beleuță 
(Dinamo București) — Vgra Du- 
daș (Cuprom Baia Mare)_6—1. 
6—1 ; Aurora 
Galați) — 
litehnica 
6—3 ; Eva 
gheni) —

Nicolae (Dacia 
Andreea.Csulak (Po- 
Cluj-Napoca) 6—3, 

Elekeș (C.S.Ș. Gheor- 
Cristina Boboc (Po-

litehnica 
silica Iv 
beta Păi 
6—2. Du 
gărceanu 
breseu, ! 
O. Vilcio 
onte, S. 
Tr. Marc 
Hărnuț, 
A. Man 
Bucur, £ 
Ioan, E. 
Gilea 5- 
suleanu, 

. jan, C.
desfă.șury 
pe tablo 
cari, inc 
J. Dobrt 

. Mare)
mișoara)

. (Jiul Crș 
Craiova) 

întrece 
ca miere 
teze mei 
lin cît și 
blourile
— cores
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TOTUL PORNEȘTE DE LA...
Poate că e prematur să vor

bim despre jocul echipelor in 
urma—unei singure etape, dar 
observația se referă și la ulti
ma parte a returului. Este vor
ba despre linia de mijloc a 
dinamoviștilor, care, în for
mula actuală, Augustin—Mul- 
țescu—Custov, se apropie de 
ceea ce trebuie să fie un „mij
loc", adică un reglor al între
gii echipe. (In meciul de la 
Brașov, sublinierea în bloc a 
celor trei jucători nu a 
întîmplătoare).

Bineînțeles că 
așteptăm jocurile 
mătoare pentru a 
ța reală a acestei

trebuie 
etapelor 
aprecia 

linii.

tost

este evident — privind și re
trospectiv — că toți cei trei, 
chiar dacă au o medie de vîr
stă destul de avansată, repre
zintă mai mult decît în anii 
trecuți. Mulțescu este supus 
unui regim de antrenament mai 
sever decît cel pe care l-a avut 
la Jiul și unde era „decanul de 
valoare", cu implicațiile ineren
te acestei calități cînd era vorba 
de efortul la antrenament. 
Custov a scăpat treptat, deși 
nu complet, de complexul de 
inferioritate pe care l-a avut 
in calitatea sa de aghiotant al 
a,vechii gărzi" dinamoviste. în 
sfîrșit, Augustin, un impulsiv

MIJLOC
prin excelență în jocul de 
atac, are traseele mai bine or
donate de calmul și echilibrul 
primilor doi.

Dacă la Mundialul recent în
cheiat s-a văzut cît de impor
tant e ca- cineva să gîndească 
în teren și nu numai să pună 
în aplicare cele așezate teore
tic pe tabla de demonstrație, 
este limpede că această linie 
ane o mai mare doză de .,ce- 
rebral“ față de destule echipe 
din campionatul nostru. Iată 
de ce această linie de mijloc 
trebuie privită cu atenție, în
deosebi de selecționeri.

loan CHIRILA

DE LA MECIURI ADUNATE...
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• Fair-play. Destule dis
cuții despre golul realizat 
de Septimiu Cimpeanu, 
sîmbătă, la Iași. Le-a pus 
capăt, cu mult fair-play, 
Vasile lanul, actualul pre
ședinte al Politehnicii Iași, 
fostul divizionar ,,A“ ca fun
daș central și arbitru : „Nu 
putea fi ofsaid cînil s-a tri
mis ----* ----- —----
II I 
cînd 
în 
Scurt și cuprinzător. i 
tot cu aceeași monedă 
fair-play-ului a replicat și 
antirenorul echipei Steaua,

mingea spre Cimpeanu 
Ofsaidul se consideră 
se pasează mingea, nu 
momentul primirii I" 

Cum 
a

să fie trecuți cu... rmdul pe 
foaia de 
avînd drept 
citatea de a 
Timișoara a
dar n-a jucat. Unul va tre
bui să răminâ, totuși, pe 
banca de la marginea tere
nului. cum prevede regula
mentul. • Dr. Vasile Cris- 
tea, cu trei decenii și mai 
bine in urmă portarul lui 
,.U", este medicul cu cele 
mai îndelungate state de 
serviciu la o echipă din Di
vizia 
trolul 
cind

arbitraj, ambii 
de joc și capa- 
mai fi utili. La 
figurat Dobrin,

PRIVIND Șl DINCOLO DE LIMITELE UNUI SUCCES FACIL
Cind o echipă — cazul Uni

versității Craiova — cîștigă cu 
5—0, șutind de 40 de ori la 
poartă (cifră record ; cam un 
șut la 2 minute) și jucînd 
aproape tot meciul în jumăta
tea de teren adversă, s-ar putea 
crede că evoluția ei nu mai 
comportă observații. Departe 
de noi intenția de a minimali
za, cîtuși de puțin, succesul 
echipei craiovene în etapa inau
gurală a campionatului, de a-i 
găsi explicații de conjunctură, 
cum ar fi, de pildă, replica ne
convingătoare a formației din 
Constanța. Dar fapfM'că Uni
versitatea ne va reprezenta, nu 
peste mult timp, într-o compe
tiție europeană ne obligă să 
privim lucrurile și dincolo de 
limitele unui succes — este 
drept Ionic, dar facil, totuși, 
care nu evidențiază capacitatea 
competițională reală a ,.ll“-lui 
craiovean.

Și principalele aspecte asu
pra cărora am vrea să ne 
oprim atenția acum sînt două. 
Primul — ORIENTAREA TAC
TICA, încă deficitară, a echipei, 
aceasta acționînd prea puțin co-

lectiv și insuficient de ordonat, 
deficiențe fără urmări, după 
cum s-a văzut, în meciul cu 
F. C. Constanța, dar care ar 
putea conta decisiv în fața unui 
adversar ca Fiorentina, o mare 
specialistă a marcajului și a 
organizării jocului în ambele 
faze. Al doilea aspect este de 
ordin MORAL-EDUCATIV. Și 
aici s-ar putea vorbi de o se
rie de manifestări de indisci
plină, despre unele ieșiri ne
sportive care în partida de sîm- 
băta trecută au adus echipei 
craiovene 3 cartonașe galbene 
(puteau fi și mai multe) și alte 
cîteva avertismente' verbale, 
mai ales pentru proteste la de
ciziile arbitrului, acestea avînd

tendința de a incita publicul, 
în condițiile unui meci relativ 
ușor. De unde se poate trage 
concluzia că echipa craioveană 
stanțe nevoia unui plus de auto
ritate, care să impună jucăto
rilor — oricît de valoroși ar t 
ei — o conduită în teren care 
să o scutească de riscurile unor 
măsuri ce ar putea-o handica
pa în confruntări mai dificile, 
!n special în cele cu caracter 
internațional. Acolo unde deci
ziile arbitrilor și cele ale ob
servatorilor U.E.F.A. nu țin 
seama nici de nume și nici de 
„impresia artistică" a unor exe
cuții tehnice, ci numai de re
gulament !

Mihai IONESCU

GLORIA REȘIȚA (seria a IX-a)

,,A“ : activează la Pe
din 1953. Adică de 

lucrează la spitalul

„SPERANȚE" I20 000 DE SPECTATORI LA
Sîmbătă, la ora 13, stadionul Petrolul era arhiplin. 

Dar timpul pînă la ora 16, cind era programată prima 
partidă a campionatului 1982—83. a trecut repede da
torită meciului de „speranțe", savurat de cei 20 000 
de spectatori pentru calitatea spectacolului oferit de 
„schimbul de mîine" al celor două echipe, încheiat 
cu o meritată victorie a petroliștilor. Elevii fostului 
mijlocaș ploieștean Eduard Iuhasz au marcat prin 
Stăncioiu și Gălățeanu, cei al lui Dumitru Pătrașcu 
— prin Dumitrcasa.

20 000 de spectatori la un meci de ,,speranțe" — un 
record pentru fotbalul nostru. Ar fi bine ca alte 
echipe divizionare să ia exemplul și să programeze 
meciul „speranțelor" în cuplaj cu jocul primei echi
pe. (m. t.).
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MECIURI AMICALE
• „U CLUJ-NAPOCA — 

RIA BISTRIȚA 5—0 (3—0). 
rii golurilor : Bucur fmin. 
67), Fișlc (min. 33), Cațaros 
42) și Dobrotă (mln. 47). 
LESPUC, coresp.).
• DINAMO VICTORIA BUCU

REȘTI — AVERSA BUCUREȘTI 
4—0 (3—0). Autorii golurilor :
Radu (min. 17), Guda (min. 26) 
șl Mitracu (min. 39 și 64). 
OCTAVIAN, coresp.).
• C.S.M. BORZEȘTI —

REA DINAMO FOCȘANI 
(l-o). — ------- *- —
(Plin. 2 și 
(min. 68) 
coresp.).
• C.S.M.

4—3 (3—0).
(min. 13 din 11 m și min. 57), 
Florea (mln. 17), Portic (min. 
37), respectiv Bîtea (min. 58 din 
11 m), Găman (min. 72), Vaczi 
(min. 85). (DORU GLAVAN, 
coresp.).
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• Asociația a fost înființată 
în anul 1951 și este tutelată die 
către întreprinderea județeană 
de construcții și montaj Caraș- 
Severin. • A activat în Di
vizia .,C“ în edițiile 1974—1982
• Președintele asociației : Sa
bin Dumitrean ; președintele 
secției de fotbal : Ion Vințes- 
eu ; antrenor : Stănilă Ottiman
• Are stadion propriu, capaci
tatea tribunelor ; 4000 locuri • 
Lotul : portari : Borzea. Moca- 
nu ; fundași : Ionescu, Vasiles- 
cu, Din, Chițan, Alexandru, Iri-

mia, Kabornay ; mijlocași : 
Neagu, Ciurea, Iacob ; înain
tași : Dumitru, Dăescu, Tolb, 
Vînătoru, Birăescu • Golgete- 
rul echipei : Toth 
Media die 
o echipă 
afirmare, 
citate de 
linii mari, tactica de joc, con
cepută și în funcție de forma
ția adversă. Fotbaliștii mai 
vîrstnici, ca Toth, Alexandru 
șl Din, au ținut „pasul" cu cei 
tineri, atît la pregătiri cît și 
în joc.

11 goluri • 
vîrstă : 22 ani • Este 
tînără, dornică de 
Jucătorii au v capa- 
efort și respectă, în

Constantin Cernăianu, cînd 
cineva din anturajul forma
ției sale a încercat să pună 
la îndoială valabilitatea pe- 
nalty-ului acordat împotriva 
bucureștenilor : >,Fault clar ! 
Cum să nu fie 11 m !...“. Fe- 
licitîndu-i pe cei doi, aștep
tăm și alte exemple asemă
nătoare îfi etapele viitoare. 
• Gheorghe Făiniță este 
noul antrenor secund al 
Chimiei, alcătuind cu Petre 
Gavrilă unul dintre cele 
mai tinere cupluri din D- 
vizia .,A". • După ce l-a 
atenționat de două ori pe 
Stana să-și ridice jambierul, 
arbitrul I. Igna, văzînd că 
nu există altîț soluție, și-a... 
scos un elastic de la jam- 
bier și i l-a dat jucătoru
lui de la Jiul. • Cei doi 
antrenori ai lui F. C. Argeș, 
Dobrin și Cîrstea. au decis

județean nr. 1 din Ploiești. 
• Cererea de bilete pentru 
partida cu Corvinui a fost, 
la Ploiești, cit pentru... două 
meciuri ! De aceea, organi
zatorii au amenajat tribune 
suplimentare cu 2 000 de 
locuri. • Pe culoarele clu
bului ploieștean pot fi 
acum văzute fotografii 
echipele de frumoase amin
tiri ale Petrolului. Mulți 
dintre cei din fotografii sînt 
acum antrenori, oameni de 
fotbal. Sîmbătă. la meciul 
cu Corvinui. cei mai mulți 
dintre ei puteau fi văzuți lin
gă echipa de azi, încurajîn- 
d-o, susținînd-o. aplaudîn- 
d-o. Printre aceștia — Fro- 
nca, Mihai Ionescu, C. Mol- 
doveanu, Mocanii, 
Pahonțu. Dragomir, Oprișan 
și mulți alții.

6i 
cu

Florea,

• LOTUL U.E.F.A. „83" A 
PLECAT IERI ÎN R.P.D. CO
REEANA. In perioada 14—26 au
gust, va avea loc în R.P.D. Co
reeană tradiționala competiție 
„Turneul Prietenia", Ia eaie par
ticipă selecționatele de juniori 
din țările socialiste. îh cursul 
zilei de Ieri, selecționata de ju
niori a părăsit Capitala pe calea 
aerului. Antrenorii Marcel Pi- 
gulea și Costici Torna au depla
sat următorul lot de jucători : 
Barba și lasko — portari ; Rus,

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI » ȘTIRI
Meszaros, Cîrstea, Nedelceann, 
Marta și Mihali — fundași ; Ma- 
teuț, Hagi, Bica, Szel $1 Rin ață 
— mijlocași ; Mărgărit, Deaeones- 
cu, Țîrlea și Varga — înaintași.
• TURNEUL DE LA BAIA 

MARE IN CINSTEA „ZILEI MI
NERULUI". tn prima zi, Olimpia 
Satu Mare a Întrecut pe C.I.L. 
Sigbet cu 4—1 (2—1), iar F. C. 
Baia Mare pe Minerul Cavnic cu

6—0 (2—0). In finală : F. C. 
MARE — OLIMPIA 3—0 
prin golurile realizate de 
(mln. 10 din 11 m), Roznai (min. 
14) și Tulba (mln. 25). Pentru lo
curile 3—4 : MINERUL CAVNIC 
— C.I.L. SIGHEȚ 3—1 (1—1). (A. 
CR1ȘAN, coresp’.)
• ÎN ACEASTA SAPTAMÎNA 

PE MICUL ECRAN. Astfel, astăzi 
de la ora 16, va putea fi vizionat jo-

BAIA 
(3-0),

Koller

cui S.C. Bacău — Universitatea Cra
iova (etapa a n-a), iar sîmbătă, 
14 august, tot de la ora 16, se va 
televiza partida A.S.A. Tg. Mureș 

— Dinamo (etapa a III-a).
• ȘULEA ȘI CARAMALĂU — 

PRIMII SUSPENDAȚI. 
misia de disciplină, 
abaterile săvîrșite 
etapă a Diviziei „A", 1 
dat pe Șulea (F.C.M, Brașov) 4 
etape, iar pe Caramalău (F. C. 
Constanța) 2 etape.

l. Ieri co- 
analizînd 

în prima 
l-a suspen-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
SERIA I

Etapa I — 22 august
Foresta Fălticeni — Construc

torul Iași, Zimbrul Șiret — Ce
tatea Tg. Neamț, Cristalul Doro- 
hoi — Șiretul Bucecea, 
Iași — Metalul Botoșani, 
Vatra Dornei — Avîntul 
Celuloza P. Neamț — 
Cîmpulung Moldovenesc, 
rul Roman — Metalul . .
C.F.R. Pașcani — Nicolina Iași.

Etapa a Il-a — 29 august
Metalul B. — Minerul, Metalul 

R. — Celuloza, Constructorul — 
Zimbrul, Șiretul — Foresta, Ni- 
colina — Laminorul, Avîntul — 
ClF.R., A.S.A — Cristalul, Ceta
tea — TEPRO.
Etapa a III-a — 5 septembrie

TEPRO — C.F.R., A.S.A. — 
Constructorul, Foresta — Metalul 
R., Zimbrul — Laminarul, A- 
vîntul — Cetatea, Metalul B. — 
Nicolina, Caluloza — Șiretul, 
Cristalul — Minerul.
Etapa a IV-a — 12 septembrie

Laminorul — Șiretul, Nicolina
— Avîntul, Celuloza — Cristalul, 
C.F.R. — Foresta, Constructorul
— TEPRO, Minerul — A.S.A., Ce
tatea — Metalul B., Metalul R.
— Zimbrul.

Etapa a V-a — 19 septembrie
A.S.A. — Cetatea, Laminarul — 

Foresta, Zimbrul — TEPRO, 
Constructorul — Celuloza, Crista
lul — Metalul B., Avîntul — Me
talul R., Șiretul — Nicolina, 
C.F.R. — Minerul.
Etapa a Vl-a — 26 septembrie

Zimbrul — Minerul, Cetatea — 
C.F.R., Nicolina — A.S.A., Fores
ta — Cristalul, Avîntul — Lami
norul, TEPRO — Șiretul, Meta
lul R. — Constructorul, Metalul 
B. — Celuloza.

Etapa a VII-a — 3 octombrie
Cristalul — Metalul R., Celulo

za — TEPRO, Metalul B. — Zim
brul, Minerul — Laminorul, Fo
resta — Cetatea, Nicolina — Con
structorul, Șiretul “• Avîntul, 
A.S.A. — C.F.R.

TEPRO 
Minerul
Frasin, 
A.S.A. 

Lamino- 
Rădăuțl,

Etapa a VIII-a — 10 octombrie
Laminorul — Celuloza, C.F.R.

— Metalul B., Minerul — Șiretul, 
Cristalul — Nicolina, Zimbrul — 
Avîntul, TEPRO — Foresta, Meta
lul R. — A.S.A., Constructorul
— Cetatea.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Nicolina — Metalul R., Cetatea

— Cristalul, Avîntul — Construc
torul, Laminorul — Metalul B., 
Foresta — Minerul, Celuloza — 
Zimbrul, Șiretul — C.F.R., A.S.A.
— TEPRO.

Etapa a X-a — 24 octombrie 
Șiretul — A.S.A., TEPRO — 

Nicolina, C.F.R. — Zimbrul, Con
structorul — Minerul, Avintul — 
Celuloza, Metalul B. — Foresta, 
Cristalul — Laminorul, Cetatea — 
Metalul R.
Etapa a Xl-a — 31 octombrie
C.F.R. — Constructorul, Lami

norul — Cetatea, Minerul — Nl- 
oolina, Metalul B. — A.S.A., Me
talul R. — Șiretul, Zimbrul — 
Cristalul, TEPRO — Avîntul, Ce
luloza — Foresta.
Etapa a XII-a — 7 noiembrie
Foresta — Avîntul, Metalul R.

— Minerul, Laminorul — TEPRO, 
Nicolina — Celuloza, Cristalul — 
C.F.R., Cetatea — Șiretul, A.S.A.
— Zimbrul, Constructorul — Me
talul B.
Etapa a Xin-a — 14 noiembrie 

C.F.R. — Laminorul,. Zimbrul
— Foresta, Cetatea — Nicolina, 
Metalul B. — Metalul R., Mine
rul — Celuloza, TEPRO — Crista
lul, Șiretul — Constructorul, A- 
vlntul — A.S.A.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie 

Nicolina — Zimbrul. Șiretul — 
Metalul B., Avîntul — Cristalul, 
Minerul — Cetatea, Constructo- 

Laminorul, A.S.A. — Fo- 
Celuloza — C.F.R., Mdta- 
— TEPRO.

XV-a — 28 noiembrie
— Celuloza, Foresta — 
Laminorul — A.S.A.,
Metalul R., TEPRO — 

Minerul, Zimbrul — Șiretul, Me
talul B. — Avîntul, Cristalul — 
Constructorul.

DIVIZIEI „V
SERIA A Il-a

EDIȚIA 1982-1983 ADMINISTRAȚIA DE STAT

rul — 
resta, 
Iul R.
Etapa a

Cetatea 
Nicotină, 
C.F.R. —

Etapa 1 — 22 august
Aripi Bacău — Petrolul Mol- 

nești, Azot C.M. Săvinești — Vi
ticultorul Panciu, Constructorul 
Sf. Gheorghe — DEMAR Mără- 
șești, Gloria Focșani — Minerul 
Baraolt, Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Metalul St Gheorghe, Mi
nerul Comănești — Letea Bacău, 
Luceafărul Adjud — Relonul Să
vinești, Victoria Gugești — Par
tizanul Bacău.

Etapa a II a — 28 august
Relonul — Energia, Metalul — 

Aripi, Petrolul — Victoria, Viti
cultorul — Luceafărul, Minerul
B. — Constructorul, Partizanul — 
Gloria, DEMAR — Minerul C., 
Letea — Azot.
Etapa a III-a — 5 septembrie

Azot — Partizanul, Victoria — 
Minerul C., Aripi — Minerul B., 
DEMAR — Energia, ............
— Relonul, Constructorul 
trolul, Gloria — Letea, Luceafă
rul — Metalul.
Etapa a lv-a — 12 septembrie

Letea — Victoria, Relonul — 
DEMAR, Gloria — Constructorul, 
Partizanul — Aripi, Minerul C.
— Petrolul, Luceafărul — Mine
rul B., Metalul — Azot, Energia
— Viticultorul.

Etapa a V-a — 19 septembrie
DEMAR — Luceafărul, Petrolul

— Letea, Partizanul — Minerul
C. , Minerul B. — Relonul, Victo
ria — Aripi, Viticultorul — Meta
lul, Constructorul —' Energia, 
Azot — Gloria.
Etapa a Vl-a — 26 septembrie 

Metalul — Gloria, Minerul C.
— Minerul B . Energia — Azot, 
Letea — Constructorul, Petrolul
— Viticultorul, Aripi — DEMAR,. 
Luceafărul — Partizanul, Relonul
— Victoria.

Etapa a VII-a — 3 octombrie
Constructorul — Relonul, Parti

zanul — Petrolul, Viticultorul — 
Letea, Azot — Luceafărul, Mine
rul B. — Energia, Gloria — Vic
toria, Minerul C. — Aripi, 
DEMAR — Metalul.

Viticultorul 
Pe-

Etapa a VIII-a — 10 octombrie
Petrolul — Energia, Victoria — 

Minerul B., Luceafărul — Minerul 
C., Constructorul — Metalul, Le- 
tea — Partizanul, Azot — Relo- 
nul, DEMAR — Viticultorul, A- 
ripi — Gloria.

Etapa a IX-a — 17 octombrie
Metalul — Minerul C., Viticul

torul — Gloria, Relonul — Aripi, 
Letea — Luceafărul, Petrolul 
Azot, Minerul B. — DEMAR, 
nergia — Partizanul, Victoria 
Constructorul.

Etapa a X-a — 24 octombrie
Gloria — Petrolul, Constructo

rul — Luceafărul, Partizanul — 
Metalul, Minerul C. — Relonul, 
Aripi — Viticultorul, Energia — 
Victoria, Azot — Minerul B., 
demar — Letea.
Etapa a Xl-a — 31 octombrie 
Constructorul — Partizanul, 

Victoria — Azot, Luceafărul — 
Aripi, Petrolul — DEMAR, Mine
rul C. — Gloria, Relonul — Me
talul, Letea — Energia, Minerul 
B. — Viticultorul.
Etapa a Xll-a — 7 noiembrie 
Viticultorul — Minerul C., Glo

ria — Energia, Partizanul — Re
lonul, Azot — Constructorul, 
Aripi — Letea, Victoria — 
DEMAR, Metalul — Minerul B., 
Luceafărul — Petrolul.
Etapa a XIII-a — 14 noiembrie 

Energia — Luceafărul, Minerul
B. — Partizanul, Minerul C. — 
Constructorul, Relonul — Petro
lul, Viticultorul — Victoria, Me
talul — Letea,' DEMAR — Gloria, 
Aripi — Azot.
Etapa a XlV-a — 21 noiembrie 

Constructorul — Viticultorul, 
Gloria — Relonul, Petrolul — Me
talul, Energia — Aripi, Partiza
nul — DEMAR, Azot — Minerul
C. , Letea — Minerul B., Victoria 
— Luceafărul.
Etapa a XV-a — 28 noiembrie

DEMAR — Azot, Metalul — Vic
toria, Minerul B. — Petrolul, 
Relonul — Letea, Luceafărul — 
Gloria, Viticultorul — Partizanul, 
Minerul C. — Energia, Aripi — 
Constructorul.

LOTO-PRONOSPORT IKfOKMEUl

E-

• ASTAZI ȘI SUINE — UL
TIMELE ZILE DE PARTICIPA
RE I Pentru participanțil care nu 
șl-au procurat încă bilete precum 
șl pentru cei ce doresc să-și spo
rească posibilitățile de a se nu
măra printre marii câștigători 
la tragerea Loto de vineri 13 au
gust 1982, se reamintește că astăzi 
șl mline sînt ultimele zile de 
vinzare a biletelor. O formă de 
joc avantajoasă, care a căpătat 
o largă răspîndire, o constituie 
variantele combinate șl combina
țiile „cap de pod", achitate su
tă la sută sau în cotă de 25 la 
sută, pe care se pot realiza suite 
de cîștiguri la mal multe cate
gorii. Indiferent însă de forma 
aleasă, micul „secret" al marilor 
succese rărnîne participarea cu 
regularitate la sistemul de joc 
preferat...

Letca,

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 11 au
gust 1S82, se televizează în direct 
începînd de la ora 17,15.

• ClȘTIG URILE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 7 
AUGUST 1982. Categoria 1 (13 
rezultate) : 30 variante 100%
a 864 lei și 326 variante 25% 
a 216 lei ; Categoria 2 (12 re
zultate) 392 variante 100% a 
147 lei și 4.551 variante 25% a 
37 lei. Intrucît valoarea unitară 
a cîștigurilor de categoria 3 a 
fost sub plafonul minim. 40 lei. 
fondul categoriei respective s-a 
atribuit, conform regulamentu
lui, categoriilor 1 și 2.
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CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
De astă.zi. timp de patru zile, 

la Edmonțon (Canada) se des
fășoară întrecerile celei de a 
21-a ediții a campionatului 
mondial de lupte „libere" la 
care participă și 3 sportivi ro
mâni : Aurel Neagu (cat. 57 
kg), Traian Marinescu (cat. 62 
kg) și Vasile Pușcașu (cat 100 
kg). Dintre aceștia. A. Neagu 
și T. Marinescu au participat 
și la ediția trecută a C.M., 
disputată la Skoplje, la care, 
intilnind incă din primele tu. 
ruri adversari deosebit de pu
ternici, n-au reușit să se... a- 
propie de podiumul medaliați- 
lor. Sperăm că o va face acum 
unul dintre ei. sau V. Pușcașu. 
Sigur, multe lucruri depind de 
șansa sau neșansa tragerilor la 
sorți, de componența seriilor, 
dar, așa cum ne spunea, Înain
tea plecării, antrenorul Vasile 
Iorga : „sportivii noștri vor tre
bui să lupte cu toată ardoarea 
și dirzenia. cu o puternică do
rință de afirmare".

Conform regulamentului, în

BALCANIADA
lUrmare din pag D

au realizat o cursă extraordi
nară. Este vorba de : Ulmasova 
8:26,76 — record mondial.
Gușkova 8:29,36, Zaharova 
8:33,40, Șipatova 8:35,20, Pozd- 
niakova 8:35,31. Libutinova 
8:35,75...

Și Anișoara Cușmir s-a aflat, 
zilele trecute, exact în aceeași 
situație I Ea a fost Invitată la 
două concursuri atletice de 
popularizare în Finlanda. la 
Kotka și Varkaks. Timpul to
tal nefavorabil (ploaie ■ puter
nică și frig pătrunzător) a fost 
potrivnic unor performanțe pe 
măsura celei de la campiona
tele naționale, cînd a sărit 
7,15 m. De aceea fără a forța, 
ca 6ă nu riște o accidentare, 
Anișoara Cușmir a cîștigat to
tuși detașat cu 6,60 m șl. res-
• Colegiul central 

de arbitri din F.R.A. 
a desemnat pe cel 
mai competenți ofi
ciali să asigure în
trecerilor Balcania
dei o desfășurare 
fără cusur. La ulti
ma ședință a fost 
stabilită conducerea 
competiției: ștefan 
Trache (Pitești) — 
directorul concursu
lui. Elena Plocon 
(București) — jude
cător arbitru gene
ral, Gheorghe Geor
gescu (București) — 
judecător arbitru 
pentru alergări. Ea»- 
gen Lupașcu (Bucu
rești) — judecător 
arbitru pentru sări
turi, Dumitru Do- 
brescu (Sibiu) — 
judecător arbitru 
pentru aruncări, 
Ion Paraschivescu 
(București) — lude-

cător arbitru pentru 
marș și maraton. Ca 
starteri vor func
ționa : Slmlon Bla- 
ga (Bacău), Gheor
ghe Monea (Cluj- 
Napoca), Constantin 
Stan (Pitești) și Ni
colae Daradici
(București). Apropo 
de starteri, un amă-

BREVIAR
num interesant: cu 
ani tn urmă, Blaga 
era săritor cu pră
jina, Monea — aler
gător peste garduri. 
Stan — campion și 
recordman național 
tn probe de viteză, 
iar Daradici a fost 
mărșăluitor I
• Din echipa 

Greciei va face 
parte și sărltoarea

SPRINTERA DE AUR A BALCANILOR '
In 1973 întrecerile juniorilor balcanici s-au desfășurat la Bucu

rești, pe Stadionul Republicii, șl au evidențiat un foarte mare 
talent : sprintera bulgară Liliana Panaiotova care, în final, a 
șl fost declarată (șl premiată) drept cea mal valoroasă concu
rentă a acelei de-a rv-a ediții a competiției. Liliana, pur și 
simplu, a strălucit atunci în întreceri și a realizat un buchet 
de rezultate remarcabile : 100 m — 11,3, 200 m — 23,6, lungime 
— 6,28 m, care l-au adus victoria în aceste probe. In plus, ea 
a contribuit și la succesul formației de 4 X 100 m — .46,5.

Anii au trecut, Liliana s-a maturizat șl ca sportivă, în Bal
cani ea fiind, ediții de-a rîndul, cea mal bună alergătoare de 
viteză a Jocurilor. A clștlgat titlurile de campioană în 1975 
(100 m — 11,65 șl 200 m — 23,56), 1976 (11,59 și 23,29), 1978 (11,66 
șl 22,89), 1979 (11,60 și 23,06), asta fără a mai pune la soooteală 
titlurile Cîștigate cu echipa de ștafetă a sprinterelor !

La această eră, Liliana Panaiotova deține Încă recordul Bul
gariei la 200 m cu 22,73 s (Sofia, 29 iulie 1979) și este coautoare 
a performanței record la 4 X 100 m. împreună cu Popova, 
Stoianova șl Penkova, la Moscova, la 1 august 1980, au realizat 
timpul de 42,67. Este vorba de întrecerea olimpică de ștafetă 
în cadrul căreia echipa bulgară s-a clasat pe locul 4 ; ceea 
ce, să recunoaștem, n-a fost rău deloc I

Liliana Panaiotova va concura acum din nou, la București 
șl, smtem convinși, cu aceeași eleganță a alergării.

ATLETISM • La Havana au 
început întrecerile din cadrul e- 
dlțlel a 14-a a Jocurilor sporti
ve ale Amerlcli Centrale și Ca
raibilor : suliță F : Maria Colon 
(Cuba) 62.80 m. 100 mg F : Gri- 
sel Maciado (Cuba) 13,18, 110 mg: 
Casanas (Cuba) 13.38, 1500 m :
Castra (Mexic) 3:41.84, înălțime : 
Centelles (Cuba) 2.25 m • vaer- 
namo (Suedia) : jamaicana Mar
lene Ottey a cîștigat 100 m în 
11,58 și 200 m in 23,25. Alte re
zultate: 400 m — Tabron (SUA) 
46,46, prăjină : tsaksson (Suedia) 
5.20 m, greuta’e : Lăut (SUA) 
21.12 m.

BASCHET • ..Turneul Priete
nia" (băieți) la Salgotarjan : 
U.R.S.S. — Ungaria B 97—65, 
Bulgaria - România 69—62. Cu
ba — Polonia 78—75, Cehosiova- 

prima zi de concurs vor intra 
—■ in „serii” — Aurel Neagu și 
Vasile Pușcașu. care, sperăm, 
vor fi prezenți și în finalele 
programate vineri. Vești despre 
comportarea lui Traian Mari
nescu așteptăm după debutul 
acestuia în reuniunea de joi, 
debut pe care-1 dorim încheiat, 
de asemenea, în finalele de 
simbătă ale ultimelor categorii 
de greutate.

• între 13 și 15 august, la 
Tallin, se vor desfășura între
cerile de lupte greco-romane 
dotate cu „Cupa Prietenia* (ju
niori pînă la 18 ani). Echipa 
noastră reprezentativă este for
mată din : Ilie Miuți (cat. 48 
kg). Nicolae Mițoiu (cat. 52 
kg). Li viu Botnari (cat. 56 kg), 
Doru Onuț (cat. 60 kg). Adrian 
Pătrașcu (cat. 65 kg), Iulian 
Mavlea (cat. 70 kg), Mircea Hu- 
țulcac (cat. 75 kg). Sorin Her- 
țea (cat. 81 kg), Mircea Con- 
stantinescu (cat. 87 kg). Dan 
Iacob (cat. +87 kg).

DE ATLETISM
pectiv, 6,53 m. Sîmbăță însă... 
va fi altceva 1 Tot în Finlanda 
a concurat și recordmanul nxw- 
tru la aruncarea discului, Iosif 
Nagy, învingător la Nokian cu 
61,86 m șl la Varkaks cu 
63,88 m 1

întrecerile Balcaniadei au 
fost dintotdaauna un stimulent 
puternic pentru fiecare dintre 
competitori. Așa va fi și acum, 
de vineri pînă duminică. pe 
stadionul „23 August". Cei mai 
tineri, dornici de afirmare, se 
vor bate s-o cîștige, cei mal 
„bătrîni" nu numai că nu se 
vor lăsa, dar vizează și mai 
departe, spre Atena ’82 a ce
lei de a XIII-a ediții a „eu
ropenelor", spre Helsinki *83 
cu primele campionate mon
diale și spre Los Angeles-ul o- 
limpîc !... Spre toate acestea 
drumul trece, acum, prin Bucu
rești...

in lungime Maroula 
Lambrou, cea care, 
la Sofia, in 1974, a 
adus echipei sale 
prima victorie la 
Balcaniada femini
nă (a sărit atunci : 
6,62 m). $1 tot ea 
a cîștigat șl al doi
lea titlu tn 1979, la 
Atena cu o perfor
manță de 6,67 m. O 
altă candidată pen
tru locul de „aur" 
pe podium va fi a- 
cum, la București, 
aruncătoarea de su
liță (Sofia Sakora- 
fa, care a arătat o 
remarcabilă creștere 
a performanțelor. 
Anul acesta, de e- 
xemplu, cu 68, 86 
m, deține unul din
tre cele mai bune 
rezultate mondiale 
șl, tn orice caz, cel 
mat bun din Bal
cani I

TELEX
cia — Ungaria 70—62 • „Cupa 
Latină" a revenit, în mod sur
prinzător, echipei Panama, 66—65 
în finala cu Brazilia.

PENTATLON MODERN • La. 
Compiegne (Franța) are loc C.M. 
feminin. După 2 orobe conduce 
mexicanca Ameyalli Martinez cu 
2128 p, urmată de Wendy Norman 
(Anglia) 2108 p. Pe echipe : 1.
Anglia 6066 p. 2. Suedia 5798 p.

HOCHEI PE GHEAȚA • în ca
drul competiției internaționale 
„Turn und Taxis", la Miinchen, 
Polonia a întrecu* eu 12—6 (2—2, 
6—3. 4—li formația vest-germa-
n ă ES V K i u f beu re n.

TENIS 9 Dună 43 de turnee 
situația în clasamentul Marelui

SPERANȚELE NATAȚIEI ROMÂNEȘTI 
AU DOMINAT ÎNTRECERILE BALCANICE

Tinerii înotători români s-au 
întors victorioși de la Balca
niada desfășurată la Istanbul. 
Astăzi sîntem în măsură să vă 
oferim rezultatele complete ob
ținute - de reprezentanții noștri, 
ca și cele ale Balcaniadei să
ritorilor juniori (de la Izmir), 
competiție cîștigată tot de spor
tivii români.

în concursul de la Istanbul 
înotătorii români au ciștigat 15 
(din cele 29 de probe) și au 
corectat 12 recorduri balcanice, 
iar 15 dintre ei s-au clasat (o 
dată sau de mai multe ori) in 
primele trei locuri.

După părerea antrenorului 
Gheorghe Dimeca, cele mai 
bune evoluții le-au avut Anca 
Pătrășcoiu cu 5 locuri I 
(60,84 — 100 m liber, 64,77 — 
100 m spate, 2:24,39 — 200 m 
mixt. 2:20,09 — 200 m spate șl 
4:36,39 cu ștafeta de 4X100 m 
mixt) și Cristian Ponta cu 4 
locuri I (61,35 — 100 m flu
ture, 2:15,91 — 200 m mixt,
2:11,71 — 200 m fluture și
4:45,43 — 400 m mixt), ambii 
realizînd și cite trei recorduri 
balcanice. Foarte bine au con
curat și Gabriela Baka — 3
locuri I (66.94 — 100 m flutu
re, 2:23,05 — 200 m fluture și 
5:05,89 — 400 m mixt), Teodora 
Ilauptricht cu două locuri I 
(4:26,47 — 400 m liber, 9:06,47 — 
800 m liber) și un loc doi 
(2:11,04 — 200 m liber) și Jflr- 
gen Barth cu un loc I (16:23,02 
— 1500 m liber) și un loc trei 
(4:19,79 — 400 m liber). Alți 
sportivi, în evident progres, au 
ocupat locuri secunde : Oliviu 
Băcuieți cu 56.83 — 100 m liber 
și 61.57 — 100 m fluture (in

După „Cupa Prietenia" la dirt-track

AVEM TALENTE, CINE LE SLEFUIESTE ?’ » »
Ediția actuală a „Cupei Prie

tenia" la dirt-track, competiție 
care reunește an de an speran
țele sportului cu motor din ță
rile socialiste, va lansa — cu 
siguranță — talente de excep
ție pe pistele mondiale. Aler
gătorii sovietici Oleg Volohov 
(care a corectat recordul abso
lut al pistei de pe Stadionul 
municipal din Brăila) și Vladi
mir Trofimov, bulgarul Zahari 
Zahariev, polonezul Stanislaw 
Miedzinski, cehoslovacul Sta
nislaw Kura, ungurul Andraș 
Kovacs, precum și Ronald 
Pusch (R.D.G.), ca să dăm-nu
mai cîteva exemple, au dovedit 
calități de iscusiți piloți, in- 
tîntînd privirile miilor de spec
tatori. în acest context, com
portarea tinerilor motocicliști 
români Daniel Stoica, Stelian 
Postolache și Sarchis Halagian 
apare mai mult decît meritorie, 
ei reușind, spre satisfacția nu
merosului public (peste 15 000 
la Brăila și aproape 10 000 de 
spectatori la București), să se 
intercaleze printre animatori, 
cîștigînd manșele directe cu va
loroșii lor adversari din Po
lonia. Ungaria, R. D. Germană 
sau Cehoslovacia. La Brăila, 
reprezentanții noștri au acumu
lat 14 puncte, iar la București 
18 puncte, grație îndeosebi evo
luției remarcabile a stelistului 
Sarchis Halagian (antrenor — 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Voiculescu), care a 
realizat 12 puncte, situînd tan
demul român printre cele patru 
perechi premiate.

Cu toate acestea, antrenorul 
lotului reprezentativ, maestrul 
sportului Cornel Voiculescu. nu 
părea pe deplin satisfăcut, măr- 
turisindu-ne că doar cu doi-trei 
alergători care sc pregătesc cu 
multă seriozitate nu se va pu
tea face... primăvară în acest

Premiu : 1. Jimmy Connors 2405 
p. 2. Guillermo Vilas 1930 p. 3. 
Ivan Lendl 1295 p. 4. Jose Hi
gueras 1186 p. 5. Mats Wliander 
1045 p, 6. John McEnroe 945 p. 
• Toronto : Leconte — Potler 
7—6, 4—6. 6—1, Ki-mayr — Brash
6—2. 1—6, 6—3, Waltke — Geh
ring 6—1. 6—4. Blrner — Iskerski
6— 4. 6—2, Krishnan — Freeman 
2—6.6—2. 6—4 • Cleveland: Nduka 
Odizor — Stefanski 2—6. 6—4,
7— 6, Drewett — Moore 7—6, 6—1. 
6—3 • Atalanta : Dianne From- 
holtz — Vickie Nelson 6—4. 6—4, 
Ann Kiyomura — Elise Burgin 
6—3. 6—2,.Wendy White — Marla 
Plntenova 6—2. 6—4, Susan Mas- 
carin — Jinny Klitch 6—1, 6—2.

VOLEI 9 Meci amical masculin 
la Budapesta : Ungaria — Japo
nia 2—3 (—11, —11, 2. 13. 12).

serii 60,98 — rec. balcanic),
Cristiana Domokoș 2:28,21 — 
200 m fluture, Eniko Palencsar 
9:11 06 — 800 m liber și luliu 
Follert 2:38,16 — 200 m bras, 
iar Cireșica Conțiu (5:17,87 — 
400 m mixt), Rodica Fie (2:28,75 
200 m spate), Ionel Dumitrof 
(2:20,17 — 200 m spate). Mar
tin Liptak (2:40,21 — 200 m
bras) și Laura Ghilik (69,70 — 
100 m spate) au ocupat locul III.

Iată așadar un frumos buchet 
de rezultate ce vin să confir
me ascensiunea tinerelor spe
ranțe ale înotului românesc. 
Am mai vrea să subliniem că, 
prin prisma performanțelor ob
ținute la Istanbul, Anca Pă
trășcoiu, Cristian Ponta, Gabri
ela Baka, Teodora Hauptricht. 
JUrgen Barth, Oliviu Băcuieți 
au intrat in vederea selecțio
nerilor pentru campionatele eu
ropene de juniori de la Inns
bruck.

în aceleași zile, la Izmir, s-a 
desfășurat Balcaniada săritori
lor juniori. în trei din cele 
patru probe sportivii români 
s-au clasat pe primele două 
locuri : Luiza Nicolaescu 312 p 
șl Cristina Timar 278.50 p Ia 
platformă. Cătălin Chereiu 
375,80 p și Călin Hilă 370.90 p 
la trambulină, din nou Luiza 
Nicolaescu 363,45 p șl Cristina 
Timar 344,85 p la trambulină. 
Ultima probă — platformă 
băieți — a revenit bulgarului Va
lentin Kolev cu 344 p, urmat 
de Cătălin Chereiu 327,40 p și 
Florin Avasiloae 322,20 p. în 
clasamentul general : 1. Româ
nia 59 p ; 2. Bulgaria 43 p ; 
3. Iugoslavia 25 p ; 4. Grecia 
10 p ; 5. Turcia 5 p.

sport. Ce a vrut să spună ti- 
nărul și inimosul antrenor ? în 
lotul de tineret sînt 9—10 aler
gători de forțe sensibil egale, 
dintre care cei mai buni trei 
motocicliști efectuează, de regu
lă. deplasarea la concursuri 
peste hotare. Deoarece nu se 
fac eforturi pentru un calendar 
competițlonal local, care să per
mită testarea continuă a selec- 
ționabililor, au fost cazuri cind 
membrii lotului republican 
rămași acasă au stagnat, 
pur și simplu, activitatea.

într-adevăr, cu asemenea în
treruperi in ciclul de instruire, 
fără strădanii pentru realizări 
la nivelul actualelor perfor
manțe, nu se va progresa nici
odată pe măsura cerințelor. La 
o analiză mai profundă, toate 
drumurile... delăsării duc la sec
țiile moto care — deși au obli
gația să formeze motocicliști de 
nădejde — nu respectă progra
mul de antrenament indicat de 
specialiștii federației, nu orga
nizează întreceri locale care ar 
tine treaz interesul in jurul mo- 
tociclismului. Dacă antrenorii 
acestor secții vor continua să 
nu cultive în rîndul elevilor lor 
principiul muncii și al pregăti
rii temeinice a mașinilor pen
tru concurs, cu siguranță că 
tinerii talentați se vor deprin
de cu atitudini tehnice greșite 
și atunci, ca mulți dintre pre
decesorii lor. se vor pierde pe 
drum.

Troian IOANIȚESCU

ACTUALITATEA
PARIS, 10 (Agerpres). — In 

ziarul „Le Parisien Libere", unul 
dintre organizatorii Turului Fran
ței, sînt avansate o serie de pro
puneri care ar urma să contri
buie la revigorarea ciclismului 
profesionist aflat în declin. Ast
fel, se pledează pentru un Tur 
al Franței open, începînd din 
1983, și, cu acordul organizato
rilor, pentru participarea cicliști
lor profesioniști la „Cursa Păcii*, 
în anii următori, Turul Franței 
ar putea trece Oceanul pentru a 
lua startul de la Washington, cu 
un prolog pe un traseu între 
Capitoliu și Casa Albă. Se pre
conizează, de asemenea, organi
zarea unei curse Paris — Mosco
va, ce ar urma să înlocuiască 
„Tour de 1*Avenir*.

Viktor Kapitonov, antrenorul 
reprezentativei de ' ciclism a 
U.R.S.S., a declarat că este de 
acord cu organizarea unui Tur 
al Franței „open", cu condiția ca 
această Competiție să respecte 
regulile Federației internaționale 
de ciclism amator în ce privește 
lungimea fiecărei etape șl durata 
probei.

BALCANIADA 
DE ALPINISM- 

O REUȘITĂ u
între 2 și 8 august, în zona 

Căminul Alpin — Bușteni — 
masivul Bucegi. s-a desfășurat 
Balcaniada de alpinism, la care 
au luat parte sportivi din Bul
garia. Grecia și România.

S-au escaladat, la aiegere, o 
mulțime de trasee, printre care 
s-au aflat Fisura însorită, Fi
sura Răsucită, Traseul Polican- 
dru, Fisura Albastră și Fisura 
Roșie, Traseul Herman Ruhl, 
Traseul Speranțelor — toate cu 
un grad mare de dificultate 
(5 și 6). Din echipa Bulgariei 
a făcut parte și un sportiv — 
Zapian Horozot — care, anul 
trecut, împreună cu alți colegi 
bulgari, a escaladat vîrful 
Lhotse (8 501 m) din masivul 
Himalaia.

Desfășurarea competiției a 
prilejuit un larg schimb de ex
periență, tinerii sportivi din 
cele trei țări acționind in spi
ritul prieteniei și al fair-play- 
ului, unele trasee fiind escala
date în echipe mixte (români 
și bulgari, români și greci, bul
gari și greci).

După cum se știe, la acesta 
acțiuni nu se întocmesc clasa
mente oficiale. Ținîndu-se însă 
cont de numărul de trasee es
caladate și de gradul lor de di
ficultate, reprezentativa Româ
niei a obținut cele mai bune 
rezultate.

ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
PE LOCURI FRUNTAȘE 
ÎN „RALIUL BOSFOR41

în Turcia s-a desfășurat cea 
de a 7-a ediție a „Raliului Bos
for", la care au participat 73 de 
echipaje din Turcia (60), Bulga
ria, Grecia, Franța, Italia și Ro
mânia, care a revenit cuplului 
bulgar Gh. Petrov — I. Tonev 
pe o mașină Lada 1600. Dintre 
cele trei echipaje românești pre
zente la start : L. Balint — C. 
Zămescu a abandonat, Șt. Vasi
le — N. Voican s-a clasat pe lo
cul 4 în clasamentul general și 
locul 1 la clasa 1300, Iar F. Ma- 
teescu — F. Nuță pe locul 7 în 
clasamentul general și 2 la clasă.

meridiane
• Turneul echipelor de ti

neret de la Budapesta : in fi
nală, U.R.S.S. a întrecut Un
garia cu 1—0 (0—0). Pentru lo
cul 3, Bulgaria — Iugoslavia 
5—1 (3—1) !
• Pentru a treia oară con

secutiv echipa portugheză Ben
fica Lisabona a cîștigat turne
ul de la Toronto. în finală lu- 
sitanil au învins cu 4—1 (2—0) 
formația peruană Sporting • > 
Cristal.

• Meci foarte disputat în 
finala turneului de la Varna, 
in care Dukla Praga a întrecut 
cu 2—1 (1—1) pe Dynamo Ber
lin.
• Campionatul Danemarcei. 

După desfășurarea a 15 etape 
în clasament pe primele locuri 
se află AGF Aarhus și Lyngby 
cu 21 p, urmate de OB Odense 
cu 19 p. în ultima etapă AGF 
Aarhus a învins cu 7—1 pe 
Vejle iar Lyngby a terminat 
la egalitate (1—1) cu Holding.

IN CICLISM
Referindu-se la ciclismul sovie- 

tiCr Viktor Kapitonov a arătat 
că victoriile din ultimii ani ob
ținute de rutierii din U.R.S.S. se 
datorează în special importanței 
bazei de selecție care cuprinde, 
în prezent, peste 450 000 dc spor
tivi.

★
ROMA, 10 (Agerpres). — La 

încheierea campionatelor Italie! 
de ciclism pe pistă, desfășurate 
pe velodromul din Bârsane del 
Grappa, antrenorii lotului repre
zentativ s-au arătat nemulțumiți 
de rezultatele obținute. Cu excep
ția iul Rossl, pentru a zecea oa
ră campion la viteză, și în mal 
mică măsură a lui Baudina — 
1:08,34 în proba de 1 ooo m cu 
start de pe loc. ceilalți compo- 
nențl al lotului au avut evoluții 
slabe, rezultatele lor fiind cu 
mult sub nivelul european „Cu 
asemenea „performanțe" — a de
clarat unul dintre conducătorii 
federației de specialitate — e- 
chipa noastră nu are șanse reale 
la campionatele mondiale <1e la 
Leicester".
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