
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, miercuri, o vizită de 
lucru în județul Argeș.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, la vizită participă 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bobu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea.

Noua vizită de lucru a secre
tarului general al partidului 
pe străvechile meleaguri arge- 
șene se desfășoară în aceste 
zile de intensă activitate, in 
care colectivele de oameni al 
muncii din întreaga tară ÎȘ> 
sporesc eforturile pentru a ăo- 
bîndi noi și importante succese 
închinate marii noastre sărbă
tori de la 23 August. în acest 
climat de muncă responsabilă, 
plină de abnegație, ce caracte
rizează activitatea tuturor co
lectivelor din industrie și agri
cultură, din toate sectoarele în 
perioada premergătoare Confe
rinței Naționale a partidului, 
nou! dialog al secretarului ge
neral al partidului cu locuitorii 
județului Argeș evidențiază din 
nou, cu deosebită claritate. în
semnătatea și rodnicia analizei 
la fata locului. împreună cu 
făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale, a problemelor fun
damentale ale dezvoltării eco- 
nomico-socială a țării — mod 
de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a ridicat 
la rang de principiu călăuzitor 
al întregii sale activități, al dez
voltării și întăririi necontenite 
a democrației noastre socialiste. 
Consacrată examinării rezulta
telor obținute in îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe anul în 
curs, a căilor și modalităților 
practice de înfăptuire, la un 
nivel calitativ și de eficiență 
superior, a obiectivelor actua
lului cincinal, noua vizită de 
lucru a secretarului general al 
partidului în județul Argeș se 
constituie, in același timp, in
tr-o puternică manifestare a 
unității tuturor celor ce mun
cesc în jurul partidului, al se
cretarului său generai, intr-o 
elocventă expresie a încrederii 
lor depline in politica promova
tă de Partidul nostru Comunist.

„Ceaușescu, fiu iubit,
în Argeș bine-ați venit !“.
Cu această urare rostită din 

inimă au întîmpinat locuitorii 
plaiurilor argeșene pe conducă
torul stimat al partidului și sta

tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. O urare spusă de 
ml! de voci, la prima oră a di
mineții, clnd elicopterul prezi
dențial a aterizat la Curtea de 
Argeș, prima din localitățile 
înscrisa in traseul acestui nou 
dialog de lucru. O urare rostită 
de mii de oameni ai muncii in 
întreprinderile unde a sosit in 
vizită secretarul general al 
partidului. O urare peste tot 
prezentă, pe panourile afișate 
de-a lungul traseului străbătut, 
încadrată de portretele to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
de steaguri roșii și tricolore, de 
frumoasele scoarțe argeșene, 
împodobite cu motive populare 
locale.

Prima unitate vizitată este 
întreprinderea de bioproteinc 
din Curtea de Argeș, după care 
a urmat întreprinderea de por
țelan Curtea de Argeș.

Vizita a continuat la Cariera 
de cărbune Aninoasa. Primit de 
către mineri, de către toți cei 
prezenți la această emoționantă 
înlîlnire, cu cele mai alese senti
mente de dragoste și stimă, de 
profundă recunoștință pentru 
grija ce o poartă muncii și 
vieții lor, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintele calde, insuflețitoare 
ale secretarului general al par
tidului au fost primite cu satis
facție și deplină aprobare, ele 
găsind un larg ecou în conștiin
ța participanților la intîlnire. 
S-a scandat, ou înflăcărare, 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul*’. „Ceaușescu și mi
nerii”.

Au ur-vat pe traseul vizitei 
întreprinderea mecanică din 
Cimpulung Muscel, Combinatul 
de fibre sintetice Cimpulung 
Muscel, Institutul național de 
pomicultură Mărăcineni, Coope
rativa agricolă de producție Un
gheni și întreprinderea agricolă 
de Stat Căteasca.

Oamenii muncii argeșeni au 
apreciat această nouă înlilnire 
eu conducătorul partidului și 
statului nostru Ca Pe un moment 
de referință în viața contem
porană a județului. Ei și-au 
manifestat, pe întreg parcursul 
vizitei, sentimentele de adîncă 
dragoste și stimă, de nețărmuri
tă recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al națiunii noastre, pen
tru tot ce a făcut și face pen
tru dezvoltarea în ritm accele
rat a județului lor. laolaltă cu 
întreaga țară.

Campionatele naționale de tenis

FAVORITil PflEZE’JTI IN SIERTURI DE FINALA
TIMIȘOARA, 11 (prin tele

fon). — Ziua a treia a campio
natelor naționale de tenis (a- 
junse acum la cea de a 68-a 
ediție), s-a bucurat de o asis
tență record pe terenurile clu
bului Electrica, in jurul cărora 
au luat loc aproape 1500 de 
spectatori. Aceștia nu au avut 
ce regreta, urmărind partide 
bune, unele încheiate cu au
tentice surprize. Printre aces
tea. în primul rînd neașteptata 
victorie a dinamovistului Emil 
îl nat (proaspăt vicecampion 
național de juniori) asupra 
Davis-Cup-man-ului Adrian 
Marcu (Steaua), pe care l-a 
întrecut fără drept de apel cu 
6—2. 6—2 ! De asemenea, mare 
vîlvă a făcut victoria tinerei 
vicecampioane de junioare 
Alice Dănilă (Dinamo) asupra 
uneia dintre favoritele con
cursului, Daniela Moise (Stea
ua). care acuză oboseala după 
perioada de examene ; Dănilă 
a cîștigat la capătul unei dîrze 
dispute, cu 6—1. 5—7. 6—2.

întrecerile de simplu bărbați 
au ajuns în faza sferturilor de 
finală. în turul II s-au obti- 
nut următoarele rezultate : 9e- 
gărceanu (D) — Hărnuț (Polit. 
Cluj-Nap.) 6—1. 6—2 ; Bîrcu 
(D) — Siito (Cuprom) 6—2, 
6—2 ; Bucur (D) — Tr. Marcu 
(Din. Bv.) 8—6. 6—1 ; Maneaș 

(St) — R. Constantinescu (St) 
6—1. 6—2; Dîrzu (D) — Pavel 
(St.) 3—3, 6—3, 6—4, dinaimovls- 
tul încă!z!ndu-se greu : Vîlclola

(Din. Bv) — Șovar (St) 6—3, 
6—2 ; Hărădău (St) — Cr. Ște- 
fănescu (Din. Bv.) 7—5, 6—1.

Concomitent, în întrecerea 
feminină de simplu, în primul 
tur s-au obținut rezultatele : 
Lucia Romanov (Polit Buc.) — 
Camelia Chiriac (Met. Tgv.) 
6—1, 6—0 ; Cosmina Popescu
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A 41-a EDIJIE A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM
• An sosit primii oaspeți • Antrenamente pe stadionul
RcpuBIKIl • Acces gratuit Ia concurs pentru elevi.

sludcnțl $l militari
Au sosit in Capitală primii 

dintre oaspeții Balcaniadei a 
41-a, atleții turci, albanezi și 
iugoslavi, urmind ca în cursul 
zilei de astăzi să mai vină re
prezentanții Bulgariei și Gre
ciei. Din lotul Turciei am re
marcat prezența reputatului a- 
lergător de fond Mehmet Yur- 
dadon care a obținut ajiul a- 
cesta un rezultat de 13:33,70 pe 
5 000 m și 28:35,06 pe 10 000 m, 
această performanță constituind 
un nou record național. Un alt 
alergător valoros este și semi- 
fondistul Șermet Timurlenk cu 
1:49,4 pe 800 m și 3:41,60 pe 
1 500 m, dar, în mod cert, cu 
posibilități mult mai mari.

Sportivii albanezi sini tineri 
talentaU și dețin, în acest an, 
cîteva rezultate remarcabile 
Săritorul cu prăjina Pavllo Mi
halț are la activ o performanță 
de 5,15 m. Faimlr Bajraktari 
a aruncat ciocanul Ia 67,76 m, 
Vasillaq Xero a alergat 10,5 pe 
100 m și 21,8 pe 200 m, Gjergji 
Rail a sărit 7,64 m la lungime, 
iar semifondlata Marinda Prcka 
a fost cronometrată cu 4:20,1 
pe 1 500 m și 9:32,2 pe 3 000 m.

Antrenamentele atleților »e 
desfășoară pe Stadionul Repu
blicii, celui din parcul „23 Au
gust", unde va avea loc con
cursul, făcîndu-i-se... toaleta 
de rigoare. Dacă timpul’ va fi

bun, cu siguranță vom fi 
martorii unor întreceri de ca
litate, a unul frumos specta
col sportiv. în legătură cu a- 
cesta, organizatorii au hotărtt 
să parmită accesul gratuit, la 
tribuna a II-a, pentru elevii 
ștudențl gd militari fin baza 
legitimațiilor respective). Bi
letele de Intrare (de vinzare 
la casele obișnuite) permit ac
cesul. in principal, la tribuna 
L Dintre aceste bilete vor ffl 
alese, prin tragere la sorți, 
cele 3 care' asigură posesorilor 
lor excursiile peste hotare o- 
ferite de A.S. Loto-Pronosport. 
Dealtfel, tot prin tragere la 
sorți, vor mal fi oferite spec
tatorilor unele cadouri-surpri
ză. Posesorii de bilete de in
trare trebuie să depună cotoa
rele acestora tn urnele speciale 
instalate la porțile de acces, 
la tribuna I.

Ieri, în etapa a 2-a a Diviziei „A“ de fotbal

Dinamo Învinge la scor si devine lideră
9 Sportul studențesc și F. C. Olt (singurele învingătoare în deplasare), tot cu
4 puncte, sînt în plasa formației campioane • Ex-diviiionara „B“ Politehnica Iași 

a plecat cu un punct prețios de Ia Petroșani

gol in partidaDudu Georgescu înscrie al doilea
REZULTATE TEHNICE

F.C. Constanța - F.C.M. Brașov 
Steaua
S.C. Bacău 
F.C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș - 
Corvinul
Dinamo 
C. S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani

ETAPA’ VIITOARE
Sportul studențesc 
Petrolul Ploiești 
Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
F.C. Argeș 
F.C. Olt

4-2
2-1
2-1 
1-2
1-0
3-0
6-0 
0-1 
0-0

(2-D 
(2-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-D

- Chimia Rm. Vilcea
- Univ. Craiova
- Sportul studențesc 

„Poli" Timișoara
- F.C. Bihor
- Petrolul Ploiești
- F.C. Olt
- Politehnica lași

(sîmbătă 14 august)
— Univ. Craiova
- „Poli" Timișoara
— Steaua
- F.C.M. Brașov
- C.S. Tirgoviște
— Dinamo
- S.C. Bacău
— Corvinul Hunedoara
— F.C. Constanța

de ieri cu Petrolul. Foto : Dragoș NEAGU
CLASAMENTUL

2 
2
2
1
1
1
1
1
1 
o
1
1
1 
o 
o 
o 
o 
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1. DINAMO
2. Sportul studențesc
3. F.C. Olt
4. Steaua
5. Univ. Craiova
6. Corvinul

7— 9. F.C. Bihor
Chimia Rm. Vilcea 
S C. Bacău

10. Politehnica lași
11. A.S.A. Tg. Mureș
12. F.C. Constanța
13. Petrolul Ploiești

14-16. „Poli Timișoara 
F.C. Argeș 
Jiul

17-18. F.C.M. Brașov
C.S. Tirgoviște

(Citiți cronicile in 6

PROFILURI CLUJENE
9 De la 10,4 la longevitatea demifondistei @ Apa
riția dintre cei doi uriași © „Haide U“, din nou I

Dacă vreți, a fost un popas 
asemănător cu cel de la Timi
șoara. Orașul și județul Iul 
Moina are o poveste nu prea 
diferită. Am putea spune că și 
valurile vieții sportive clujene 
au fost, in general vorbind, 
aceleași, chiar dacă timișorenii 
ar putea invoca o contabilitate 
superioară, lucru de care ne în
doim, totuși.

Au fost, desigur, multe dis
cuții ptnă la conturarea „pri
milor zece* in forma de mai 
jos. (Clujenii, ca Și timișorenii, 
au o predilecție pentru statis
tică șl rigoare. Iar In numele 
ei au fost sacrificate destule 
elanuri intr-o direcție sau al
ta). La acest capitol, o singură 
excepție t Moina. Paradoxul 
constă tn faptul ci Moina, omul

unei cifre, a învins- toate 
daliile care îl urmează.

Deci...
1.
2.

me-

(atletism)MOINA Ion 
ORBAN-SZABO 
Olga 
SI LAI Ileana 
1OVAN Sonia 
C.S.M. Chij- 
Napoca 
DEMIAN Radu 
RUZia Virginia 
DEMIAN Horia 
RUS Viorel 
MACAVEI Sorin (volei)

Unul dintre cele mai com
plete profiluri din punctul de 
vedere al diversității ramurilor 
de sport Doar Ileana Sila! re-

3.
4.
5.

6.
7,
8.
9.

10.

(scrimă) 
(atletism) 
(gimnastică) 
(tenis de 
masă) 
(rugby) 
(tenis) 
(baschet) 
(polo pe apă)

petă atletismul. „Pentru că 
Moina nu e doar o cifră — 
cum spun clujenii gîndindu-se 
la acel 10,4 de acum aproape 
40 de ani — ci e atletul prin 
excelență, e fibra, e viteza na
turală, din care se naște cam 
totul in sport".

Pentru locul doi s-a șovăit 
între Olga și Ileana. In cele 
din urmă. Olga a avut ciștig 
de cauză, cu argintul său olim
pic de la Melbourne și cu au
rul mondial de la Buenos Ai
res. care au cîntărit mai mult 
decît argintul olimpic mexican 
al Ilenei, înnobilat, la rindu-i, 
de titlul european, în sală, în 
1978, șl de această admirabilă 
longevitate sportivă 
forează, uneori, mai 
o medalie”.

„care va- 
mult decit

%
\

loan CHIRILA

(Continuare In pag. a 7-a)
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Din cuprins:

VIAȚA SPORTIVULUI
PE COORDONATELE

ETICII SPORTIVE
(pag. a 2-a)

MASĂ ROTUNDĂ
PE MARGINEA COMPORTĂRII

$1
CAIACIȘTILOR

CANOIȘTILOR NOȘTRI 
LA CM 
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PI COmniiRHLE ETICII sportive
Aplauze pentru Corneliu Oros la sfirșit de

UN MARE SPORTIV, DAR MAI
Din toamna trecută căpitanul 

reprezentativei noastre de volei. 
Corneliu Oros. si-a propus să 
pună capăt carierei de iucă- 
tor international. Se apropia de 
cel de al 32-lea an si. sincer 
cu el si cu cei din iur. soco
tea că e timpul să cedeze celor 
mai tineri locul la „pupitrul" 
naționalei. Retragerea sa a 
stîrnit regrete în rîndul colegi
lor din echipa națională care 
■ trecut prin momente grele în 
procesul de reconstrucție De 
„mina" altor dirilori. Nu de pu
ține ori i-am auzit pe actua
lii purtători ai tricourilor re
prezentativei spunînd : „Nelu 
ne cunoștea bine pe toti si 
Sjia ca nimeni altul să ne pună 
in valoare calitățile si să ne 
ocolească defectele... Pe „pasa" 
iui ne duceam întotdeauna cu 
curaj si siguranță..." „Era omul 
care ne stringea in jurul său si 
ne indemna în jocurile grele, 
gindea fiecare fază si ne Unea 
permanent atenfia trează... De 
cind s-a retras el. este alita 
muțenie in teren 1 Și asta nu 
face bine randamentului". Au 
simtit-o din plin — si ne-au 
mărturisit-o — chiar antrenorii 
lotului national. „Mai mult de- 
eit jucătorul Oros, echipa a 
simțit lipsa omului Oros. a li
derului autentic si unanim ac
ceptat care tinea in mină echi
pa, nu numai în joc, ci și în a- 
fara terenului, împunind prin 
autoritatea sa. prin exemplul 
său, o conduită favorabilă 
muncii", este de părere antre
norul Nicolae Sotir.

Peste cîteva zile, cu prilejul 
Turneului internațional al 
României. Corneliu Oros se va 
afla insă din nou in mijlocul 
echipei de care In fapt s-a 
despărțit de câteva luni. Este

La Progresul Oradea

„SPORTIVII NU DAU NICIODATĂ ÎNAPOI...**
Popas la asociația Progresul 

din Oradea. Progresul care, in 
urmă cu ani, și cu trei inițiale 
alăturate — I.C.O. — avea o 
cunoscută echipă de fotbal, 
campioană a țării și ciștigătoa- 
re de Cupă. Asta, ca să avem o 
idee de cit de iubit este spor
tul în unitățile I.J.G.C.L. — 
„patroanele" Progresului — cele 
care se ocupă de gospodărirea 
orașului. Stăm de vorbă cu 
tovarășul Avram Piscoi, se
cretarul comitetului de partid. 
„De cind mă țtiu in întreprin
dere, noi am avut mereu suc- 
cese in sport. Pasiunea pentru 
diverse discipline sportive s-a 
transmis din generație in gene
rație, s-a creat o veritabilă 
școală a educației prin sport 
fi mă bucur să vă pot spune 
că mulți dintre sportivii care 
ajung să evolueze in zona per
formanței sint ți minunați to
varăși de muncă, sirguincioși 
in activitatea lor, reușind, cu 
frumoase și apreciabile efor
turi, să fie in frunte pe am
bele fronturi — și cel profe
sional, și cel sportiv". Aceleași 
frumoase aprecieri ni le-a îm
părtășit și directorul întreprin
derii, ing. Horia Văideanu, a că
rui deosebită înțelegere și dispo
nibilitate pentru sport nu ne-a 
mai mirat cînd am aflat că a 
apărut, cu ani in urmă, în e- 
chipe divizionare de fotbal...

Asociația Progresul Oradea 
de astăzi ne-am permite s-o 
numim Progresul P.P. (aluzie 
la inițialele de faimă fotbalis
tică), aceste două litere însem- 
nind popice și polo. Intr-ade
văr, aceste două ramuri sporti
ve sînt preferențiale pentru cei 
de la I.J.G.C.L. și se poate a- 
firma că aportul asociației șl 
în direcția performanței apare 
ca remarcabil. Echipa mascu
lină de popice evoluează in 
campionatul divizionar, iar po- 
loistii alcătuiesc pepiniera Crl- 
șului protagonistă a întrece
rii republicane. Despre seriozi
tatea și exemplul educativ o- 
ferit de popicari ne-a vorbit

invitat pentru o festivitate de 
despărțire. oficială. Un gest 
frumos al echipei si al fede
rației fată de „internaționalul" 
de pînă mai ieri, o dovadă a 
respectului si afecțiunii față

de un mare sportiv, de un OM 
In primul rlnd. Un gest pe ca- 
re-1 merită cu prisosință sporti
vul dinamovist pentru o carie
ră lungă si strălucită, făurită 
si întreținută cu multă trudă, 
cu inteligentă, cu dragoste pen
tru volei, cu totală dăruire fie 
sub culorile echipei naționale, 
fie sub cele dinamoviste. în 
cei 18 ani de cînd practică vo
leiul — initial la Școala spor
tivă din Oradea, sub îndruma
rea prof Eugenia Junker, apoi 
(14 ani) la Dinamo, precum si 
in echipele reprezentative, Cor
neliu Oros a avut mari satis
facții Si împliniri. „Cea mai 
mare — ne mărturisea recent 
— este aceea că împreună cu 
colegii de generație am pus u- 
mărul si, după mult zbucium 
si indirjire, am reușit să rea
ducem la suprafață voleiul 

ing. Nicolae Corotu, șeful sec
ției apă-canal : „Mulți dintre 
popicari lucrează In secția 
noastră. Strungarul Iosif Lang, 
lăcătușii Ion Micloș. Ion Gros 
ți Alexandru Szekely. conducă
torul auto Nicolae Malciu. Apoi 
decanul popicarilor noștri, ma
gazionerul Ladislau Gallo. Pot 
să vă spun că sintem foarte 
mulțumiți de ei. Niciodată nu 
dau înapoi de la cele mai gre
le sarcini și reușesc să fie 
punctuali și la antrenamente. 
Pot spune că exemplul celor 
mai virstnici l-au urmat cu 
succes tinerii. o adevărată 
țcoală a sportivilor de frunte 
formindu-se tn întreprinderea 
noastră. Să mai observ că ei 
sînt și pildă prin comportarea 
in viața familială, in relațiile 
de miAică, intr-un cuvînt, ne 
fac cinste In orice împrejurare".

Acțiunile asociației Progresul 
pentru numeroșii amatori de 
mișcare se concretizează în or
ganizarea unor competiții in
terne de fotbal și popice, in 
excursii. „Totdeauna aceste în
treceri intre noi du trezit fru
moase ambiții, dar au creat și 
un stimulent pentru sport, ne 
declara inginerul șef al Între
prinderii, Romeo Apostol, pre
ședintele asociației... în zilele 
de vară, la campionatele aso
ciației, ne Intîlnim cu mic cu 
mare, unii In arenă, alții pe 
marginea terenului ca foarte 
pasionați spectatori. în paralel, 
ne mindrim ei am contribuit 
la ofensiva poloului arădean. $i 
si știți cd tn egali măsuri eu 
succesele Crișulul ne-au bucu
rat victoriile la public. între
cerile organizate ie asociația 
noastră la Felix au atras mit 
de spectatori. lati un eficient 
mijloc de propagandă pentru o 
ramuri sportivă completă, sdU 
de utili dezvoltării fizice".

Am plecat de la Progresul 
Oradea cu convingerea că acolo 
unde există entuziasm șl Inte
res, sportul se dezvoltă pe toa
te planurile. reușind să se 
constituie și Intr-un mijloc de 
educație, așa cum este cazul 
eu vrednicii sportivi al 
IJ.G.C.L,-ulul orădean.

Eftimlo IONESCU

A PIERDUT CONCURSUL 
Șl A CÎȘTIGAT O PRIETENĂ

carieră internațională

ALES UN OM!•••
românesc masculin, după căde
rea sa din plutonul fruntaș ce 
a urmat argintului obtinut la 
„mondialele" din 1966 de o ge
nerație strălucită dar care 
pe atunci părăsea arena". In 
acest răstimp. Nelu a avut si 
alte mari satisfacții : 10 titluri 
de campion al tării, cu Dina
mo. în ultimele 11 ediții ale 
campionatului national, ceea ce 
a făcuit ca această echipă să 
treacă In fruntea topului cis- 
tigătoarelor ; participarea la 
cinci finale ale C.C.E. si Cu
pei cupelor si cîstigarea ambe
lor trofee (Cupa cupelor în 
1979 — în Belgia, iar Cupa 
campionilor anul trecut în Spa
nia. la Palma de Mallorca) ; 
de trei ori medalii în campio
natul european de tineret si de 
seniori si. în fine, medaliile o- 
limpice de la Moscova. Un fru
mos bilanț ce încununează o 
frumoasă carieră sportivă, a- 
preciată pe toate meridianele, 
tn februarie trecut. spre a 
evoca un moment, elocvent în 
acest sens, la festivitatea de 
închidere a turneului final al 
C.C.E. de la Paris, voleibaliștii 
sovietici, cîștigătorii trofeului, 
l-au invitat la un moment dat 
în cercul lor. „așa, să mai 
schimbăm cîteva cuvinte" si 
i-am văzut cită bucurie le-a 
făcut prezenta sportivului di
namovist. Erau niște mari cam
pioni. majoritatea avind la... 
butonieră aurul mondialelor, 
„europenelor" și Olimpiadei, 
care-1 priveau cu dragoste si 
respect si-1 ascultau cu luare 
aminte... Tot atunci, președin
tele clubului Italian Robe di 
Kappa Torino. Lino Zecchini, 
care adusese cite un mic dar în 
exclusivitate pentru gazetarii 
peninsulari care însoțiseră e- 
chipa. s-a prezentat și la masa 
delegației dinamoviste cu ace
lași dar. pentru Oros. snunin- 
du-i : „Acesta este special pen
tru tine. Oros. fiindcă... fiindcă 
tu ești un mare campion". Cu
vinte cu care, poate. Nelu era 
obișnuit, dar care pe noi. cei
lalți. ne-au emoționat. Cuvin
te care spun cam totul despre 
un sportiv remarcabil, despre 
un om împlinit și pe tărîm 
profesional — absolvent al Fa
cultății de filologie, stăpânind 
perfect cîteva limbi străine si 
fiind promovat pe un post de 
răspundere în cadrul clubului 
Dinamo —, precum și în viața 
de familie, fiind, la 32 de ani. 
tatăl unui băietei. Călin, de 7 
ani si al unei fetite. Teodora, 
de 6 ani. Cuvinte frumoase 
despre un sportiv de elită, dar 
mai ales despre un OM...

Aurelian BREBEANU

ARE, N-ARE MOTIVE...
FACE CONTESTAȚIE

un 
nume 

legiti- 
Pitești. 
cunos- 

concurentul la

auitomobilis- 
contestatia nu 

ceva neobișnuit, 
concurent con- 

că un partener

De la o vreme, bin- făcută cu ușurință, o- 
tuie in automobilismul 
nostru sportiv 
concurent pe 
Silviu Dinu, 
mat la C.S.U. 
Figură foarte 
cută,
care ne referim nu se 
face remarcat crin 
vreo performantă 
deosebită (departe de 
el asa ceva), ci prin- 
tr-o pasiune Ieșită 
din comun pentru... 
contestații. In lumea 
curselor 
ti ce.
este 
orice 
vins 
de întrecere a adus 
mașinii sale de con
cura transformări ne- 
permlse de regula
ment avind dreptul 
sfi ceară verificarea 
acestui fapt. Au exis- 
tat cazuri, de-a lun
gul anilor, si ele au 
fost judecate cu com
petentă si discernă 
mint de comisiile teh
nice special constitui
te pentru aceasta. Nu 
trebuie înțeles Insă că 
contestația poate fi 

in pădurea Cinge de pe pla
toul Comețti, din vecinătatea 
municipiului Tg. Mureș, se 
desfășurau zilele trecute în
trecerile de orientare turistică 
din cadrul Festivalului sportu
rilor tehnico-aplicative. Tra
seele lungi, dificile, prin hăți
șuri, pe terenuri denivelate, cu 
zeci de puncte de control ce 
trebuiau descoperite, „puncta
te" după hartă ți busolă, con- 
tra-cronometru, puneau la seri
oase incercări pe cei peste 160 
de concurenți, băieți și fete, 
dar probau și frumusețea aces
tui „sport al pădurilor". Eleva 
Gabriela Schmidt, de curind 
intrată in clasa a X-a la liceul 
industrial din Cugir, o fetiță cu 
părul tuns băiețește, cu ochii 
luminoși, alerga din răsputeri 
pe ultima parte a cursei. Pe 
obraji ii curgeau boabe de su
doare, dar cine să le bage in 
seamă 7 Gindul ei era la vic
torie, la o medalie pentru ju
dețul Alba. Mai era puțin... Un 
nou punct de control descope
rit, dar in clipa cind își ștam
pila fișa, tresări. La cițiva pași, 
o altă fată, gemea căzută in 
frunziș. Ce se intimplase 7 
Acele cronometrului o îndem
nau pe Gabriela in cursă. Dar 
fata aceea ?...

Cițiva pași, ți se afla lingă 
ea. Ai pierdut traseul 7 De ce 
plîngi 7 „Nu — răspunse prin
tre suspine cea întrebată. Pi
ciorul ! Au... piciorul !“. Fe 
Gabriela o străfulgeră atunci 
un gind : entorsă 7 Fata a că
zut. Nu mai putea merge sin
gură. Ce să facă 7 Să-i spună 
să aștepte, că va anunța ea, 
să vtnă cineva s-o ajute 7 Dar 
cind 7 Și chinul el 7...

— Nu mai plînge. Hai, tre- 
ce-ți brațul pe după gîtul meu. 
Ața. ușurel... Vezi că-i mai 
bine 7

EXEMPLUL OMULUI DE SUFLET
De foarte mulți ani, de pe 

cînd băteam mingea ca licean 
pe stadionul „Avlntul" din Re
ghin, am urmărit cu admirație 
un om care era sufletul sportu
lui din micul orășel. Crosurile, 
atit de Îndrăgite la Reghin, con
cursurile de schi șl sănluș care 
ne chemau la Pădurea Rotundă, 
acțiunile sportive sărbătorești 
din parc căpătau parcă suflu din 
energia, priceperea șl dăruirea 
acestui om. Numele Iul, cunoscut 
de toți copiii. Llvlu Maior. Llvlu 
șl-a dedicat Întreaga viață spor
tului, cu o modestie pe care rar 
am mal lntllnit-o șl pe care l-o 
elogiem și acum, pentru că el, 
Llvlu Maior, secretar al asocia
ției sportive Voința din Reghin, 
este la fel ca acum 25 de ani.

11 intllnlm mereu la numeroase 
acțiuni ale „Daciadei", la finale 
pe țară ale sportului de masă, 
prezent alături de reprezentații 
Reghinului. Iar dacă reporterul 
nu a fost la o competiție, el ne 
relatează faptele, fiind unul din
tre corespondenții harnici al 
ziarului nostru. Dacă Reghinul 
a dat de-a lungul anilor peste 
30 de campioni republicani, mal

2 600 lei), in „Marele 
premiu al Bucureș- 
tiului" a... bănuit pe 
Pîrvulescu si pe An- 
dronic (garanție — 
6 000 lei), iar la Baia 
Mare din nou în coli
mator Pîrvulescu. con
testat indirect, pnn- 
tr-un coechipier (1300 
lei). Este ușor de în
țeles că atitudinea a-

ricînd si oricum. Si 
aceasta. nu numai 
pentru că ar contra
veni eticii sportive, 
ci și pentru că verifi
carea contestației în
seamnă demontarea 
unor părți ale mași
nii, printre care cea 
mai... vizată este... 
motorul 1 El bine, nu 
este de neglijat nici 
faptul că orice contes
tație trebuie însoțită 
de o garanție variind 
intre 300 și 3 000 de 
lei. sumă din care sa 
retine valoarea 
nou erei 
licitate.

Toate 
valabile 
rentii ___
Ele nu acționează 
cazul lui S.D.
vorba lui nenea Ian- 
eu. are, n-are moti
ve... face contestație. 
Așa se face că la 
cursa de viteză tn 
coastă de la Măgura a 
făcut reclamatle Îm
potriva 
sportivilor 
Pîrvulescu 
care a depus garanție

rogantă. 
jignitoare, 
provocate 
concurent, 
tează cu

expresiile 
certurile 

de acest 
contras- 

atmosfera
generală de respect 
reciproc sl de sporti-

______ raa-
verificăril *o-
acestea «Ini 
Dentru concu- 

..obișnuiti".
In 

care

mașinilor 
Trăsei ei 

(pentru

vitate din această 
disciplină In care cal
mul si concentrarea 
nervoasă toacă un rol 
deosebit. Inclusiv in 
apărarea integrității 
mașinii «1 concurentu
lui. 81. ca «1 dnd 
n-ar alunge aroganta 
lui 8. D. („Plătesc 
orielt, dar să se des
facă motorul lui l") el 
este .jSorUinit" șl de 
soda sa cu o tonali
tate mult mal (naltă
sl mereu gata șă scoa
tă din geantă miile
necesare...

Numeroși sportivi 
si tehnicieni ni s-au 
adresat verbal sau In 
scria, dezaprobînd a- 
semenee atitudine. 
„Mi se rupe Inima —

Gabriela Schmidt e bucuroasă 
de... trofeul său

Au pornit încet spre punctul 
de sosire. Arbitrii au aștepta
t-o mult pe Gabriela, fata a- 
ceea sprintenă, pe care o cu
noșteau, dar Gabriela a sosit 
tirziu, cu adversara ei de în
trecere la braț.

Abia la sosire a întrebat-o Ga. 
briela pe fată • Cum te chea
mă ? „Stan Corina, de la 
Giurgiu". • Vezi că am ajuns 
cu bine, Corina 7 „Mulțumesc, 
Gabriela, dar tu al pierdut din 
cauza mea..." • Nu-i nimic — 
a răspuns Gabriela — am ciș- 
tigat, cred, o prietenă.

Prețuind gestul GabrieTel, 
înaltul ei spirit de întrajuto
rare colegială, cultivat la 
școala sportului, organizatorii 
au acordat Gabrielei Schmidt 
„Diploma pentru exemplară 
sportivitate". Adică pentru o- 
menie...

V. T. MUREȘ

ales in sporturile tehnlco-apll- 
catlve, un merit ii revine lui 
Llviu Maior. El, insă, cu modes
tia lui admirabilă, răspunde : 
„Lasă, omule t Nu-i datoria iu
bitorilor de sport să fie grădi
narii arenelor sportive 7 Oamenii 
muncii Iubesc sportul, muncesc 
și trebuie să le creăm condiții 
să se destindă prin sport. Copiii 
Învață șl avem datoria să-i edu
căm pentru a iubi șl sportul, șl 
munca".

L-am întîlnit de eurînd la un 
concurs republican de navomo- 
dele (se numără printre cadrele 
de specialitate ale federației). Cu 
toate că în ultimii ani l-au în
cercat nedorite crize de inimă, 
Liviu este la fel cum îl știam 
de prin liceu : zimbltor, exact 
în tot ceea ce tace, amabil și 
modest. Cum merge, Llviule 7 
„Bine, omule I Acum, In preaj

ma lui 23 August am inițiat cl- 
teva competiții omagiale tradițio
nale. Vino, că' ai ce vedea..."

Fii mereu așa, „omule", ca 
exemplu pentru mulți alții I

Viorel TONCEANU

ne spunea P- Șurloiu, 
vechi tehnician, aflat 
în comisiile de verifi
care a contestațiilor 
— cînd văd. că tre
buie desfăcut un mo
tor închegat cu gri
jă. cu cheltuieli. Ii 
stric pur și simplu, 
îi iau. dacă-i demon
tez. de pildă, chiulasa. 
circa 30 la sută din 
putere".

Este regretabil să 
constatăm că Clubul 
sportiv universitar 
Pitești nu vede ceea 
ce vede de atâta timp 
toată lumea. Ba. mai 
mult, deși are datoria 
să asigure dezvoltarea 
activității sportive în 
rîndurile STUDENȚI
LOR și absolvenților 
respectivi intr-un ca
dru puternic educa
tiv. nu numai că 
nu la poziție fată de 
cel care pune sub 
semnul Întrebării se
riozitatea clubului 
prin exagerări una
nim dezaprobate, dar 
H mai sl sori lină, lă- 
slndu-se prins In 
„hora" unor aseme
nea exagerări’.

Chiar are C.S.U. 
Pitești aiițla bani de 
aruncat pe contestații 
nefondate I
Modesto FERRARINI



Pentru a redeveni, la J. O. 'B4, „flotila de aur"

CAIACUL SI CANOEA AU NEVOIE DE 0 COTITURĂ RADICALĂ'
In pregătire și atitudine față DE MAREA PERFORMANȚĂ!

la cea de a 17-a ediție a campiona- 
‘ ■ caiac-canoe de la Bei- 

cu îndreptățită speranță Pentru o 
la înalt nivel, reprezentanții noștri 
un bilanț pozitiv în cursele de fond, 
medalie de aur în proba de. C2 — 

" " 1 — Toma Simionov), 
10 000 m (Anghel Co

Plecați la cea de a 
telor mondiale de r»if î n rȚ rgs ră f 5 +grad 

comportare 
au realizat 
cucerind o 
10 000 m (Ivan Patzaichin 
una de argint lă K4 — 1 
man, Ion Jigarov, Petrică Dimofte, Florin Du
mitrescu) și una de bronz (prin Gheorghe Titu) 
la CI — 10 000 m.. dar, spre surprinderea tu
turor specialiștilor, frumoasa tradiție a flotilei 
noastre de aur, ca și rezultatele din sezonul pre
mergător marii competiții de pe lacul Ada Cl- 
ganlija, au fost infirmate TOCMAI IN PRO
BELE OLIMPICE ! Deși primele confruntări, 
din serii, lăsau să se întrevadă o evoluție ascen
dentă, care să plaseze pe caiaciștii și canoiștii 
noștri — ca de atîtea ori în ultimele decenii 
— în lupta pentru medalii, iată că, din cele 15 
echipaje care și-au cîștigat dreptul de a evolua 
în finalele celor 18 probe de viteză înscrise In 
program, nici unul nu s-a întors acasă cu me
dalia promisă sau așteptată.

Dacă adăugăm și faptul că trei echipaje (K4 
— 500 și 1 000 m, K2 — 500 m) nu și-au cîștigat 
nici măcar dreptul de a evolua în finala pro
belor respective, rezultă clar că la recenta ediție 
a C.M., disputată la cumpăna actualului ciclu 
olimpic, caiacul și canoea românească au înre
gistrat un neașteptat RECUL, fapt care dă mult 
de gîndit în perspectiva reprezentării acestui 
sport la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 
1984.

Iată de ce masa rotundă organizată de ziarul 
nostru își propune să contribuie la elucidarea 
cauzelor care au dus la această comportare ge
nerală nesatisfăcătoare și, mai ales, la puncta
rea măsurilor pe care specialiștii, factorii res
ponsabili ai acestei discipline sportive din țara 
noastră le preconizează in vederea reinnodărli 
șirului de succese ale caiacului șl canoei româ
nești la viitoarele mari competiții.

Au participat : Corneiiu Bîrsăneecu (antrenor 
federal), Stavru Teodorov, Alexandru Skurka, 
Gheorghe Simionov (antrenori ai lotului repre
zentativ). Constantin Novac (medicul lotului), 
Costică Tiron (cercetător).

Medaliile s-au pierdut...
pe drum, intre volum și intensitate

C. BIRSANESCU : „Procesul de 
pregătire, efectuat conform planu
lui, rezultatele anterioare din 
concursuri șl întreceri de verifi
care,' precum șl datele controa
lelor medicale, ale testelor bio- 
chimice, toate ne arătau — îna
inte de 29 iulie, data debutului 
în recenta ediție a C.M. — o 
evoluție în creștere a performan
țelor sportivilor noștri. Deci, spe
ranțe pentru atingerea obiective
lor propuse. Ele trebuiau să se 
concretizeze atit în titluri mon
diale, cit șl ta obținerea unor 
medalii de argint și de bronz, 
punctele-cheie constltuindu-le . 
probele de C 2 — 1 000 m, K1 — 
500 și 1 000 m, K 2 — fete, adică 
reeditarea pozițiilor fruntașe de 
către Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov, Ion Bîrlădeanu șl A- 
gafla Buhaev — Maria Ștefan.

Iată însă, că, vorba proverbu
lui, socoteala de acasă nu s-a 
potrivit cu cea din tîrg. De ce T 
Chiar dacă din punct de vedere 
medical toți sportivii noștri aveau 
un bun potențial competitiv, chiar 
dacă indicii funcționali ne ară
tau o formă sportivă in creștere, 
s-a dovedit că atotștiutorul cro
nometru nu arată la un moment 
dat totul. Vreau să spun că dacă 
din punct de vedere al volumu
lui, procesul de pregătire conce
put și condus de noi s-a dovedit 
viabil, neglijat a fost celălalt 
factor important — INTENSITA- 

Aceasta este explicația 
principală, după părerea mea, a 
eșecului din probele de viteză, 
acolo unde factorii specifici au 
fost direct influențați. La cele 
arătate s-a adăugat, bineînțeles, 
un factor conjunctural : vînt pu
ternic pe primele culoare, acolo 
unde majoritatea echipajelor 
noastre au fost aruncate de sorți. 
Dar, de bună seamă, ar însemna 
să vîrlm capul ta nisip dacă nu 
am aminti și faptul că unii din
tre sportivii noștri, mai ales vi- 
cecampionul mondial de ptaă mal 
ieri. Ion Bîrlădeanu, au concurat 
fără acea indispensabilă mobili
zare în întrecere, singura capa
bilă să materializeze pregătirea 
în obținerea unul loc pe podium. 
Sau, măcar tatr-un rezultat ono
rabil".

C. NOVAC : ..... Șl totuși, Îna
intea acestor campionate mondia
le am avut cele mal puține pro
bleme de sănătate din ultimii 
ani ! Cu excepția Iul Eșeanu — 
restabilit cu puțin timp înainte 
de start, după dureri intercostal®, 
șl care s-a dovedit totuși a fi u- 
nul dintre cel mal combativi 
eoncurenți, lupttad ptaă la ulti
ma picătură de energie — toți 
ceilalți sportivi (așa cum au ară
tat toate controalele efectuate la 
Centrul de medicină sportivă) au 
avut • bună stare de sănătate. 
Mal mult : capacitatea aerobă 
dovedea valori excelente, de ade- 
văTațl maraton iști. Dar, așa cum 
s-a mal spus, capacitatea anae- 
robă nu prezenta aceleași valori, 
solicitind îmbunătățiri. îmbună
tățiri care nu s-au dovedit a fi, 
din păcate, eficace. Eu Cred că 
Ieșirea tlrzie pe apă, la 8 martie 
(de fapt, , anul acesta, mai mult 
pe gheață dedt pe apă), ne-a 
handicapat. Dacă sportivii noș
tri au un bun potențial biologic, 
pentru a-1 transforma ‘ 
țial valoric este nevoie, 
rerea mea, de o mare 
te ta pregătire, dar șl 
calități moral-volltive. 
acest fapt printr-un _ . .....
dacă ar fi fost să ne luăm numai 
după Maritimul lui Patzafchta 
pentru zilele competiției, mereu 
tînărul nostru campion... nu ar 
fi avut sanse la medalii 1“

S. TEODOROV : „Cauza princi
pală a eșecului înregistrat ta 
probele olimpice a fost teama 
noastră — a tehnicienilor care 
am răspuns de pregătirea lotului 
— de antrenamente intensive. 
B"zîndu-ne pe datele medicale, 
ne timpii foarte buni înregistrați 
înainte de C.M., ne-a fost pur șl

simplu teamă să nu dăm peste 
cap — cum se spune — sportivii, 
adică să nu-i aducem în stare 
de supraantrenament, de obosea
lă fizică și nervoasă. Ne spuneam 
că este suficient să-i păstrăm la 
pragul atins. Dar să nu uităm și 
alte cauze. Bunăoară, formarea 
cu mare batirziere a echipajelor 
(abia după Regata Snagov), 
promovări ce s-au dovedit hazar
date, rabaturi in pregătire (în
deosebi în cea din iarnă), ceda
rea în fața unor mofturi de ve
detă**.

A. SKURKA : „Trebuie să re
cunosc că nici nu ne gîndeam 
ca dubloul nostru feminin de ca
iac (Agafia Buhaev — Maria Ște
fan) să nu urce pe podium, 
mai ales că in principalele curse 
dinaintea campionatelor mondia- 

; Mosco- 
•au clasat mai 

luptă 
două 

din

TEA.

ta poten- 
după pă- 
lntensita- 
de Înalte 
Subliniez 

exemplu :

Le, respectiv la regatele 
va și Snagov, nu 8-au 
jos de poziția a 2-a, în 
foarte strinsă cu celelalte 
mari favorite : echipajele 
R.D.G. și U.RUS.S. Iar dacă re
amintim că dubloul nostru — vi
zibil marcat de vînt potrivnic și 
în largul lui pe primele culoare 
neadăpostite de lizieră — a ocu
pat locul 4, doar la ,12 sutimi de 
„bronz", rezultă că am fost foar
te aproape de atingerea obiecti
vului propus. Nu trebuie să ui
tăm, desigur, că noi am plătit 
tribut și unei pregătiri deficitare 
în iarnă, clnd nu am putut evita 
intemperiile anotimpului rece, așa 
cum au făcut principalele noastre 
adversare : R.D.G., Ungaria,
Suedia, U.R.S.S. în 1979 am pro
cedat și noi la fel, pregătindu-ne 
din timp, în perioada de iarnă,

în Iugoslavia, șl atunci la C.M. 
din vară sportivii noștri au abți
nut 9 medalii. Oricum, fără a 
cuceri medalii, fetele noastre au 
punctat în clasamentul general 
pe națiuni, ocupînd locul 4 (13 
p) după R.D.G. (27), 
(22), Suedia (21) șl 
U.R.S.S. (12)“.

C. TIRON : „La Văliug, lotul 
nostru reprezentativ a intrat în 
ultimele pregătiri dinaintea cam
pionatelor -mondiale cu mult 
sub baremul de 5 000 km par
curși pe apă. Altfel spus, lucrul 
specific se afla în suferință ! De
geaba pui accentul’ în pregătire 
pe volum, dacă atunci cînd se 
conturează, în marile regate in
ternaționale, din luna mai, un 
plafon valoric edificator în pers
pectiva mondialelor, caiaciștii și 
canoiștii noștri se află abia la 
începutul antrenamentelor pe 
apă ! De aceea, în confruntări 
precum cele de la Mechelen 
(Belgia), Moscovă, Brandemburg, 
sportivii noștri sînt întrecuți — 
adeseori net — neavînd nici mă
car posibilitatea unei compara
ții reale. Deci, după părerea 
mea, nu trebuie să 
ze numai cantitatea, 
tea pregătirii care, 
arătat EXPERIENȚA 
TA a ultimei ediții 
cazurile reprezentanților noștri 
s-a numit intensitate. Punînd în
să accentul, în pregătirea oare va 
urma — vizînd J.O. din 1984 — 
pe intensitate, va trebui să nu 
neglijăm un alt aspect important- 
— cel al refacerii. Este .ceri că 
pînă la această oră nu am rea
lizat încă sarcina esențială a sta
bilirii modelului de pregătire 
pentru Los Angeles ’84. Ultima 
noastră șansă se numește «1983*, 
așa îneît pregătirea pentru edi
ția viitoare a C.M. va trebui 
aibă în față acest obiectiv**.

Ungaria 
înaintea

ne interese- 
ci și calita- 
așa cum a

NEFERICI- 
a C.M., în

să

De la condiția
la ,,condițiile11

performerului,
vedetei cu mofturi

C. BIRSANESCU : „o mare 
zlluzie a însemnat, pentru 
toți, comportarea total sub 
teptări a sportivului Ion 
deanu, creditat Înainte de ___
fruntarea de la Belgrad, nu nu
mai de noi, ci șl de ceilalți spe
cialiști dta lume, cu mari șanse 
pentru podium ta cursele de vi
teză. El Însuși credea că nu va 
putea rata medalia de aur la 1000 
m, stare de spirit 
la primul start al 
aici, însă, și ptaă 
renunțare la luptă 
atunci clnd a văzut _ ,_____
contactul cu plutonul fruntaș, a

de- 
noi 
aș- 

Btrlă- 
c-ori

afișată chiar 
probei. De 

la incredibila 
din finală, 
că a pierdut

fost o distanță uriașă. Aproape 
la fel s-a în ti m plat șl în finala 
de 500 m, cu diferența că de a- 
ceastă dată Bîrlădeanu a condus 
pe prima parte a traseului, 
apoi să cedeze, clasîndu-se 
locul 7. Scăderea de ritm în tim
pul curselor, cedarea cu ușurin
ță în momentele dificile, lipsa de 
mobilizare, de dăruire a caracte
rizat — din păcate — șl pe alțl 
oaiaciști și can o iști ai noștri pre- 
zențl la ultimele „mondiale** din 
Iugoslavia : Emil Bîrlădeanu, 
Gheorghe Nițu, Angelin 
Ion Geantă!

• In pofida insuccesului înregistrat de 
caiacul și canoea românească la ultima 
ediție a campionatelor mondiale de la 
Belgrad, potențialul real al celor mai buni 
sportivi din această disciplină are cote 
valorice competitive. Numai că spre a 
le atinge, în special, la momentul de vîrf 
al sezonului competițional — campiona
tele mondiale și Jocurile Olimpice —, 
PROCESUL DE PREGĂTIRE TREBUIE 
JUDICIOS ALCĂTUIT, printr-o 
adecvată a tuturor factorilor 
mentului.
• între neglijarea intensității

cesul de pregătire și scăderea ______
in timpul curselor pe lacul Ada Cigan- 
lija, ratarea unor finaluri in probele de

î

corelare 
antrena-

în pro- 
ritmului

1

Alexandru

ca 
pe

Velea, 
Giura.

Șl chiar daci n-au «ost abateri 
disciplinare grava p« parcursul 
pregătirii, chiar dacă noi, fede
rația, am Înțeles să dăm credit 
cerințelor unor performeri lega
te nu numai de pregătirea pro- 
priu-zisă — tocmai din dorința 
de a crea liniștea necesară pre
gătirii —, lată că nu am cuies 
roadele așteptate. De ce T Pen
tru că acești sportivi, trectad cu 
ușurință peste statutul firesc al 
performerului, au pășit ta cate
goria vedetei cu mofturi. Tot ta 
acest context, cred că este cazul 
să mă refer șl la un absent re
marcat din lotul nostru de la 
Belgrad, caiaclstul Vasile Dtba, 
fost campion «Umple. Mulți s-au 
întrebat dacă nu cumva Dîba, la 
28 de ani, a abandonat activita
tea competlțlonală. Nu I H s-a 
pregătit, insă numai ta cadrul 
Clubului Dinamo, fiind anul tre
cut sancționat, ta cadrul lotului 
reprezentativ, pentru abateri dis
ciplinare. în acest sezon el «-* 
prezentat la selecția pentru-Rega
ta Snagov, dar a înregistrat re
zultate nesemnificative. A fost 
învins la simplu de Bîrlădeanu, 
iar la duMu, cu Eșeanu, n-a 
reușit să se Impună. Nici clubul 
Dinamo nu a susținut cum tre
buie revenirea acestui sportiv ta 
prim-plan. Dacă Vaste Diba nu 
Își va reconsidera poziția ta ca
litate de reprezentant al caiacu
lui românesc, cu obligații pe pla
nul marii performanțe, numai ta
lentul nu-i va putea asigura in
cluderea de drept fa lot".

S. TEODOROV : „In sinul lo
tului nostru relația antrenor- 
sportiv nu și-a găsit Întotdeauna 
formula potrivită pentru că unii 
selecționabili au crezut că de 
vreme ce antrenorii se arată dis
puși să discute ta particular, de 
la caz la caz, orice 
frămîntă, programul

Se impun

problemă 11 
de pregătire

poate fl contestat sau... neinde- 
plinit. De atol șl plnă la a M 
ajunge ca Ion Bîrlădeanu aă~. 
impună selecția fratelui său B- 
mil, chiar dacă erau alțl contra- 
candldațl mal indicați, este • 
mare distanță. De la concesia fă
cută acestuia de a 1 se Înlocui, 
In timpul pregătirii de iarnă, 
schiul cu alergarea, pînă la a-4 
accepta formarea acestui caia® 
de dublu — pe motiv că primea
ză „omogenitatea** — este un 
lanț al slăbiciunilor care arată 
că noi, antrenorii, factorii respon
sabili ai pregătirii, trebuie sA 
fim mai exigenți cu sportivii ȘI 
CU NOI ÎNȘINE, să nu cedăm 
în fața actelor de indisciplină # 
nervozitate, să nu fim concesivi 
pe drum, pentru că în final nu 
ajungem unde trebuie**.

C. BIRSANESCU : „Cei doi re- 
putațl specialiști care în anii 
trecuți au contribuit direct la 
marile performanțe ale flotila! 
noastre reprezentative, Radu Hu- 
țan și Nicolae Navasart, au fost 
solicitați, și în acest an, în cali
tate de consilieri, la pregătirea 
sportivilor fruntași. N-au parti
cipat, însă, în nici un fel la pre
gătirile lotului, dînd probabil ui
tării anii cînd — la rîndul lor — 
antrenori ai lotului fiind, solici
tau — și primeau ! — ajutorul
celorlalți tehnicieni".

C. NOVAC î „Cred că 
te acum nevoia unui 
încredere și înțelegere 
tul de caiac-canoe. 
partea cluburilor, a marilor uni
tăți sportive bucureștene Dinamo 
și Steaua, principalele furnizoare 
de selecționabiU. Nu știu cum să 
caracterizez, .dar pot să spun — 
cu durere — că au fost chiar u- 
nil din familia noastră nu prea 
mare a caiacului și canoei, care 
pur și simplu s-au 
insuccesul

se resim- 
climat da 
fată de lo- 

Mai ales din

bucurat de
de la Belgrad..."

căi noi in depistarea
și lansarea viitorilor campioni

C. BIRSANESCU : „Pentru mă
rirea potențialului caiacului șl 
canoei noastre ta perspectiva 
J.O. din 1984 s-a Întinerit lotul 
reprezentativ. Consider, insă, a- 
cum, după rezultatele nesatisfă
cătoare de la ediția ’82 a C.M., 
că acest proces *
brusc, chiar dacă 
nerilor sportivi 
mal cu seamă pe 
să — promiteau, 
spune că nu avem pe cine ne 
baza ta oontinuare, pe •
performeri in devenire, ca de e- 
xemplu Lețcaie, Geantă, 
sel, ori canolșăl Nenciu, Olaru, 
Gurel, Beție. Aceasta nu Înseam
nă insă că schimbul de ștafetă 
este ca și rezolvat. Nu avem asi
gurat schimbul de mllne la fete, 
în spatele lui Patzaichin șl Sl- 
mianov nu se întrevăd două si
luete asemănătoare, Bîrlădeanu 
este tacă fără contracandidat 
(poate de aceea își permite ce Își 
permite...). -«Acțiunea giganților», 
menită să depisteze pentru ma
rea performanță elemente foarte 
Mne dotate fizic din rîndul ti
neretului (o acțiune asemănătoa
re a dat rezultate excelenta la 
canotaj), inițiată de federație șl 
care își va vădi rezultatele mal 
ales ta următorul ciclu olimpic, 
nu va avea succes deplin dedt 
dacă este completată permanent 
de acțiuni de selecție ta cadrul 
tuturor secțiilor din țară. Pro
blema selecției — factor esențial 
pentru perspectiva disciplinei 
noastre — nu poate fi rezolvată 
doar la nivelul federației"...

C. TIRON s „...mal ales că, da
că Îmi permiteți să completez, 
antrenorul federal este 
să afecteze mult 
unor probleme

a fost prea 
rezultatele tl-

— Înregistrate 
pistele de aca- 
Nu aș putea

tineri

Fedo-

obligat
prea mult timp 

organizatorice

des-a înregistrat, 
recul în comporta-

înmărunte, 
coordonării 
tire I După 
observat la _ ____
ția și orientarea pregătirii 
vădește originalitatea și, mai a- 
les, eficiența pe criteriul vitezei, 
ceea ce obligă și specialiștii noș
tri la o reconsiderare — teoretică 
și practică — tn lansarea viitori
lor performeri**.

C. BIRSANESCU : „într-adevăr, 
la Belgrad s-a constatat extinde
rea spectaculoasă a numărului 
de țări care intră în competiția 
pentru medalii și puncte. Dacă, 
pînă nu de mult, doar 7—8 școli 
de caiac-canoe își disputau locu
rile fruntașe, acum numărul lor 
s-a dublat ; din 29 de ** * 
ticlpante 26 au punctat, 
figurat în clasamentul 
Iii. Aceasta arată că 
de generații se face 
țări cu ’ 
trebuie să fim pregătiți 
a ne putea confrunta în 
Los Angeles, cu apariții 
cum au fost acum, Alan 
son (Noua Zeelandă) Einar Ras
mussen (Norvegia) etc **.

GH. SIMIONOV : „După păre
rea mea vîrsta contează mal 
puțin la canoiști. Exemplele de 
longevitate sportivă în 
performanță, ale Iul Ivan 
tzaichin, Tamaș Wichmann 
garia), sînt grăitoare în 
sens. Rezultă că veteranii 
bute «păstrați* șl folosiți

dauna conceperii, a 
procesului de pregă- 
cum foarte bine s-a 
Ada Ciganlija, selec

tul

țări par
ia? 15 au 
pe meda- 
schlmbul 
ta multe 

bune rezultate, că noi 
pentru 

1984, la 
inedite, 
Tbomp-

marea
Pa- 

(Un- 
acest 

tre- 
cu 

grijă, în timp ce alțl tineri tre
buie că ut ați și formați la școala 
muncii, a seriozității, numitor 
comun fiind viața sportivă, cw 
cerințele el cotidiene în care nu 
intră numai antrenamentul, hra
na șl somnul, ci și pasiunea, dă
ruirea pentru sportul ales*.

viteză (acolo unde 
fapt, cel mai vizibil 
rea reprezentanților noștri) este o legă
tură directă. Ea a reieșit cu pregenanță 
din discuțiile cu cei care au participat 
la masa rotundă, ceea ce denotă că fac
torii responsabili au și tras concluziile 
de rigoare în perspectiva Jocurilor Olim
pice din 1984. Numai astfel va dispare 
discrepanța dintre rezultatele din sezo
nul premergător competiției nr. 1 și cele 
înregistrate acolo, in lupta pentru me
dalii.

• SELECȚIA va trebui să țină cont pe 
viitor numai de valoarea autentică și nu de 
factori conjuncturali, în timp ce alcătui
rea și rodarea echipajelor în competiții

edificatoare pentru selecțio-

Marți a avut loc la Federația română de caiac-canoe, analiza compor
tării sportivilor români la recentul campionat mondial din Iugoslavia, în pre
zența conducerii C.N.E.F.S., ședință la care au luat parte sportivii, antrenorii, 
specialiști și membri ai biroului federal. Lipsurile și greșelile care au gene
rat comportarea nes.atisfăcătoare de la acest campionat mondial au făcut o- 
biectul unei analize profunde, in spirit critic și autocritic, cu deplină respon
sabilitate. Sportivii și tehnicienii s-au angajat să lichideze în cel mai scurt 
timp lipsurile constatate, arătate și în discuțiile din această pagină, pentru ca 
flotila românească a caiacului și canoei să poată fi numită și după Olimpiada 
de la Los Angeles „flotila de aur"!

importante, 
neri, vor trebui tăcute din vreme.

• Indisciplina, mofturile de vedetă, 
starea de nervozitate, transformată une
ori în apatie chiar în timpul curselor — 
iată un lanț al slăbiciunilor care trebuie 
înălturat cu fermitate de către federația 
de specialitate, de cei chemați să răs
pundă de pregătirea lotului reprezenta
tiv. Stilul concesiv de muncă s-a dove
dit pînă la urmă păgubitor, infiuențînd 
negativ eforturile depuse în pregătire.

• Selecția și promovarea viitorilor per
formeri nu poate fi o problemă numai 
a organelor centrale de sport, celula de 
bază rămîne secția, avînd in antrenorii 
din (ară ochii cei mai avizați. Schimbul 
de generații este evident, la această oră, 
la jumătatea actualului ciclu olimpic. Cu 
atit mai mult se impune, deci, o grijă 
deosdbită pentru păstrarea „fondului de 
aur" a sportivilor căliți în marile bătălii, 
concomitent cu aducerea tinerelor spe
ranțe, în timp util, la plafonul marii per
formanțe. Șl prin „timp util" înțelegem 
Los Angeles 1984, pe lacul Casitas.

Pagină realizată de.
Paul SLAVESCU fi Vasile TOFAN
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70 DE AM. DL LA CLINSTIIUIIIIA LORLilUI ATLETIC BIN [AIIA NOASTRĂ
Potrivit documentelor vre

mii. primul concurs de atle
tism in România a avut loc în 
anul 1882, adică exact cu un 
secol în. urmă ! El s-a datorat 
inițiativei unui tînăr farmacist 
bucureștean. Louis Schmet. 
ta o, care, în timpul studiilor, 
la Viena participase la dife
rite concursuri de viteză șl în 
care, nu o dată, obținuse vic
toria. La București el a reușit 
să adune un grup de 30—40 de 
elevi de la liceele „Sf. Sava" 
și „Matei Basarab", cu care 
a înființat prima „Societate 
română de alergări pe jos".

IOLANDA BALAȘ
în cadril acesteia, potrivit 
practicilor sportivilor străini, 
„atleții" bucureșteni participau 
la diferite antrenamente, pe 
aleile Cișmigiului sau la .„Șo
sea" (șos. Kiselef). din mar
tie pînă în iunie 1882, cînd a 
avut loc primul concurs, la 
care ne-am referit. Era vorba 
de o competiție pe două zile, 
euprinzînd Probe de alergări 
pe 100 m. 200 m. 300 m. 400 
m, 800 m. 1500 m, 200 m gar
duri ți 350 m obstacole. în 
prima Zi au concurat elevii din

„cursul superior". în ziua a 
doua, cei din „cursul inferior". 
De remarcat că Ia ultima pro
bă Schmettau a alergat încăr
cat cu... 3 kg de plumb pen
tru ca. în acest fel. să echili
breze, cît de cît, întrecerea.

„Societatea română de aler
gări pe jos" a fost desființa
tă însă în 1885 și, odată cu ea, 
competiția pe care o organi
zase. Sămînța odată aruncată 
a prins însă a rodi, într-un loc 
sau altul, în București și în 
alte colțuri ale țării. Din no
ianul de întîmplări atletice, re
ținem pe aceea din anul 1907. 
Cu prilejul comemorării bătă
liei de la Leipzig, în cadrul 
concursurilor sportive, studen
tul român Lazăr Breyer a cîș- 
tigat finala la 100 m în 11.3/5 
s, în fața a 14 concurenți și a 
...10 000 de spectatori.

Ziarele și revistele bucu- 
reștene anunță organizarea a 
tot felul de campionate : „Uni
versul" din 27 august 1908 : 
„Ieri au avut ioc cursele pe 
jos pentru campionatul Româ
niei" (Lazăr Breyer a cîștigat 
la 100 m, dar ți la.. 2000 ml), 
„Revista Automobilă" din au
gust 1910 comentează „campio
natul alergărilor pe jos din 
țară" concurs de o deosebită 
amploare, la care bucureștea- 
nul I. Sfetescu a cîștigat Ia 
100 m, iar clmpineanul G. 
Cristinel a învins la 2 000 m. 
Acestea, și Încă altele, au fost 
doar precursoare ale prtnelor, 
cu adevărat, campionate na
ționale, desfășurate la Bucu
rești, la 8 iunie 1914, pe sta
dionul F.S.S.R. (Federația so
cietăților sportive din Româ
nia), actualul Stadion al tine
retului, care a fost inaugurat 
cu acel prilej.

1914. Iată numele primilor cam
pioni ai României : 100 m — 
T. Seceieanu 12,0, 200 m — 
Scceieanu 25,4, 400 m — Sece
ieanu 57,2 800 m — R. Schme- 
Hau 2:18,8, 1 500 m — W.
Brand! 4:59,2, 200 mg — Schme- 
itau 31,6, lungime — Schmettau 
5,83, fără elan — L Terzief 
2,83 m, înălțime — I. Constan- 
tinescu 1,50 m, fără elan — 
Constantinescu 1,25 m, prăjină 
— Brandl 2,70 m, greutate — 
P. Sonda 9.83 m, disc — D. 
Săvulescu 27,23 m, suliță — 
Schmettau 37,90 m.

în 1916 a fost organizat, la 
București. primul campionat 
național de cros (8 000 m — C. 
Dumitrescu și echipa Stadiul 
Român s-au clasat primii). în 
acel an, de asemenea, a fost 
Întocmit întîiul calendar săptă- 
mînal de concursuri (!), și s-a 
recomandat cluburilor ca an
trenamentele atleților să se fa
că în tot timpul anului ; s-a 
instituit „Concursul pentru tit
lul de atlet complet" și’ „Con
cursul micilor atleți" (pentru 
copii de 11—14 ani).

în 1919 un grup de atleți ro
mâni a participat, la Paris, la 
Jocurile militare interaliate. Cu 
excepția unui loc 6 la ștafeta 
2+4+8+1 600 m, în rest rezul
tatele au fost foarte slabe. Cu

1912 — Constituirea „Comisiei 
de alergări pe jos și concursuri"

MIIIAELA PENEȘ
Ne-am grăbit Insă puțin, «șa 

•â trebuie să facem cale-ntoarsâ 
eu 2 ani, nu de alta dar de anul 
1912 se leagă alte două eveni
mente foarte importante «le 
atletismului nostru. La 20 șl 27 
mai a avut loc pe hipodromul 
din București cel dinții campio
nat inter-școlar de atletism, com
petiție care «-a bucurat de mult 
•ucces, iar la 1 decembrie a fost 
taflințată F.S.S.R. tn cadrul a- 
oesteia, prima comisie care a fost 
constituită a fost cea de atletism, 
„alergări pe jos ți concursuri", 
eare-și propunea „cooptarea In 
rindurlle sale a unor oameni Iu
bitori care să organizeze și să 
Îndrume activitatea legată de 
practicarea atletismului". Denu
mirea de „alergări pe jos” expli
că, in fapt, interesul major pen
tru aceste probe, iar cea de 
„concursuri” nu se referă la 
competițiile atletice proprlu-zlse, 
el reprezintă după opinia noastră 
traducerea cuvîntului francez 
„concours”, care desemnează în 
limbaj atletic categoria probe
lor de sărituri și aruncări I

De-« lungul anilor acest orga
nism « avut mal multe denumiri, 
eaa de Federație română de atle
tism datlnd de la 2 noiembrie 
1929. La acea dată F.S.S.R. a fost 
Înlocuită de U.F.s.R. (Uniunea 
Federațiilor Sportive din Româ

nia), care a decis «chlmbarea 
denumirii comisiilor pe ramură 
de sport în federații sportive. 
Trebuie arătat insă că ta anul 
1923 forul atletic român se afilia
se la I.A.A.F. (Federația interna
țională de atletism amator). De 
asemenea, Încă un fapt important 
este șl acela că la constituirea 
sa, In 1912, forul atletic român a 
fost al 22-lea existent, oficial, ta 
întreaga lume 1

Organizarea Comisiei de atle
tism și apoi a Federației a răs
puns necesităților diferitelor pe
rioade ale activității acestei im
portante ramuri sportive șl s-a 
bucurat de sprijinul unor oameni 
Inimoși șl pasionați. La conduce
rea forului atletic a-au succedat : 
Ion Cămârășescu (1912—15), Geor
ge Iconomu (191B—18), Grigore 
Caracostea (1919—23), Aurel Leu- 
euța (1924—24), G. Caracostea 
(1929—32), Emil Fălăngeanu 
(1933—34), I. Cămârășescu (1938— 
3»), Em. Fălăngeanu (1939—40). 
Teodor Popovicl (1940—11), Vlrgli 
loan (1941—44), Ioan Balcu (1945), 
V. Ioan (1946—43), Anton lones- 
cu (1043—49), Miron Constantl- 
nescu (1949—53), Manea Mănescu 
(1953—55), Mlhall Florescu (1955— 
92), Emil GhibU (1962—«7), M. 
Florescu (1967—82), Marin Iliescu 
(1982).

acest prilej însă atletul Ion 
Constantinescu a adus în țară 
prima pereche de pantofi cu 
cuie !...

în 1921 s-au desfășurat la

Cluj campionatele naționale cu 
participarea atleților din toate 
provinciile României, de ase
menea au avut loc primele 
concursuri atletice feminine (în 
program figura numai săritura 
în înălțime I). Au fost omolo
gate, in mod oficial, primele 
recorduri naționale, dar s-a ți
nut seama și de performanțe 
„record" anterioare.

în 1922 s-au înființat comisii 
de atletism regionale, care or
ganizează campionate regiona
le. La 7 iunie, la Belgrad, a 
avut loc primul meci inter-țări 
(Iugoslavia — România 46—32).

în 1925 au avut loc la Brașov 
primele campionate naționale 
feminine (75 m — Niriseh 11,0, 
înălțime — Petri 1,35 m. lungi
me — Braun 4,34 m, greutate 
— Kilici 6,99 m, disc — Kilici 
21,47 m, suliță — Birtler 19,23 
m). Un an mai tîrziu a fost 
inaugurat la București stadio
nul din Dealul Spirii (actualul 
Stadion al Republicii), gazdă 
fidelă și de nădejde a multor 
și însemnate competiții ale 
atletismului nostru. După încă 
un an, la Arad s-au desfășurat 
primele campionate naționale de 
juniori, iar în 1928 este con
semnată prima participare atle
tică românească, la Jocurile 
Olimpice de la Amsterdam. în 
același an au avut loc : primul 
campionat de decatlon (cam
pion Virgil Ioan — viitorul pre
ședinte al F.R.A.) și cele din
ții competiții feminine de marșl 
în sfîrșit, să notăm. în 1929, 
participarea la prima ediție — 
experimentală — a Jocurilor 
Balcanice, la Atena... Alte date 
de premiere : 1947 — campio
natele naționale feminine de 
cros (senioare și junioare) la 
București, 1948 — campionatele 
naționale de junioare, la Bra
șov și prima ediție a Campio
natelor internaționale ale Româ
niei. Cu mindrie consemnăm 
organizarea de către ziarul nos
tru a primei competiții de cros 
cu caracter de masă, premer
gătoare unor mari întreceri or
ganizate de atunci an de an.

I...1944 — O adevărată „explozie" de calitate

1914 - Primul campionat național al seniorilor
Principala îndatorire a fo

rului atletic a fost dintotdea- 
una organizarea, propagarea și

desfășurarea activității. Cum 
am arătat, primul campionat 
național a avut loc in anul

Actul revoluționar, de impor
tanță istorică pentru poporul ro
mân, Înfăptuit Ia 23 August 1944, 
a marcat o cotitură deosebită șl 
In activitatea de educație fizică 
și sport, partidul comuniștilor 
acord înd acestei activități toată 
atenția șl un sprijin multilateral, 
punind-o la tademina maselor 
de oameni al muncii, a întregu
lui nostru tineret. O atenție spe
cială a fost acordată atletismului, 
sport de importanță majoră ta 
sistemul nostru de educație fizi
că, marclnd, sub toate aspectele, 
un salt de calitate cu totul im
presionant. Exceptînd pasiunea 
statornică a oamenilor atletismu
lui, aceia șl ieri șl astăzi, in 
rest nu se poate face nici un fel 
de apropiere tatre activitatea de 
dinainte și cea de după 23 Au
gust 1944. începtnd cu, să zicem, 
baza materială șl Încheind cu re
zultatele atleților, ta absolut toa
te domeniile au fost Înregistrate 
«paruri de mare valoare. Șl cum 
cele mal spectaculoase lucruri ta 
atletism stat performanțele, care 
oglindesc, ta fapt, atltea și atltea 
alte „amănunte” (selecție, antre

nori, procesul de instruire, baza 
materială, cluburi etej, ne vom 
referi, ta cele ce urmează, la ci- 
teva dintre marile realizări ale 
atletismului nostru :

JOCURI OLIMPICE : 5 medalii 
de aur, 4 medalii de argint, 3 
medalii de bronz, 2 locuri IV, 5 
locuri V, 6 locuri VI.

RECORDURI OLIMPICE : I 
CAMPIONATE MONDIALE : 2

medalii de aur, 2 medalii de ar
gint, 1 medalie de bronz.

RECORDURI MONDIALE DE
SENIORI : 25.

RECORDURI MONDIALE DE
JUNIORI : 17.

CAMPIONATE EUROPENE (ta 
aer liber) : 2 medalii de aur, 11 
medalii de argint, 2 medalii de 
bronz.

Criterii, Jocuri șl campionate 
europene (pe teren acoperit) : 8 
medalii de aur, 9 medalii de ar
gint, 15 medalii de bronz.

RECORDURI MONDIALE DE 
SALA : 6.

Toate acestea stat realizări ale 
ultimilor decenii din secolul de 
atletism — competițlonal — ta 
România !

DE MÎINE, LA BUCUR<

VIORICA VISCOPOLEANU

Jocurile Balcanice s-au 
născut — ei bine, da ! — 

dintr-o... neputință ! Ne
putința atleților din țările ^pe
ninsulei" de a obține, cit de 
cit. rezultate pe măsura ad. 
versarilor în disputele din 
arenele olimpice. Și cum gus
tul înfrîngerii este totdeauna 
amar, s-au gîndit oficialii 
sportivi balcanici, prezenți la 
J.O. din 1928, la Amsterdam, 
să:l mai îndulcească ! Și au 
discutat problema aceasta pe 
toate fetele, ajungînd Ia con
cluzia că. pentru curmarea a- 
celei „neputințe", între altele, 
pentru creșterea valorii spor
tive. atleții balcanici au ne
voie. înainte de toate, de o 
competiție a lor, un fel de 
școală, la care să învețe și. an 
de am, să se prezinte la exa
men !

Răspunzînd inițiativei lui 
Mihail Rinopoulos. președinte 
al SEGAS (forul atletic din 
Grecia), delegații federațiilor 
din Bulgaria. România și Tur
cia, Prezenți la Amsterdam, au 
hotărît punerea pe picioare, cu 
titlu experimental (n.n. — oa
menii. pur și simplu. s-au 
speriat ’ de propria lor îndrăz
neală în gindire !), a unei 
competiții atletice, care să fie 
găzduită de Grecia, țară, ori
cum. mult mai avansată în 
acest domeniu și care avea 
experiența organizării primei 
Olimpiade a erei moderne. în 
1896. și a unui „jubileu olim- 
pic", în 1906.

Așadar. la 27 septembrie 
1929. în sala Comitetului Olim
pic Elen, reprezentanții Bulga
riei. Iugoslaviei, României și 
Greciei au semnat actul ofi
cial de constituire a Jocurilor 
Balcanice, intitulat cum nu se 
poate mai simplu : ACORD.
Documentul. semnat pentru 
România de regretatul Octav 
Luchide. stipula, printre altele, 
organizarea anuală a competi
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ANDREI-BETINI Natalia (n. 1952) — Maestră emerită a sportului ; 
componentă a echipei României, campioană mondială de cros în 1978, 
medaliată cu argint la individual ; campioană europeană de sală la 
1500 m in 1975 (4:14,7) și în 1979 (4:03,5), medaliată cu argint în 
1976 (4:15,6) și 1978 (4:07,4) ; medaliată cu argint la C.E. de la Praga 
la 1 500 m (3:59,80) și 3 000 m (8:33,50) ; recordmană mondială de sală 
la 1 500 m (4:05,0 — 1978 șl 4:03,0 — 1979), recordmană mondială în 
aer liber : 1 milă (4:23,8 — 1977 și 4:22,1 — 1979) ; campioană mondială 
universitară în 1975 — 8:54,0 la 3 000 m și în 1979 — 4:13,9 la 1 500 m.

ARNAUT Ion (n. 1910) — antrenor emerit Tehnician valoros al atle
tismului nostru, cu o activitate de multe decenii, de care se leagă 
multe din realizările atletismului din Timișoara și mai ales din 
Cluj-Napoca.

BALAȘ-SOTER lolanda (n. 1936) — Maestră emerită a sportului ; cea 
mai mare atletă a României : campioană și recordmană olimpică la 
înălțime in 1960 — 1,85 m și 1964 — 1,90 m ; a Îmbunătățit și egalat 
de 14 ori recordul mondial de Ia 1,75 m în 1956 la 1,91 m în 1961 ; 
campioană europeană în 1958 — 1,77 m și 1962 — 1,83 m, medaliată 
cu argint în 1954 — 1,65 m ; cîștigătoare a criteriului european de 
sală în 1966 — 1,76 m. Neînvinsă din 1957 pînă în 1965 I în 1961 
deținea primele 64 de rezultate ale bilanțului mondial din toate tim
purile. Campioană mondială universitară în 1967 — 1,66 m, 1969 — 
l>80 m și 1961 — 1,85 m.

BENGA Ion (n. 1930). Antrenor emerit, cu mari merite în creșterea 
valorică a rezulta teilor la aruncarea discului

CARAIOSIFOGLU Leonida (n. 1944). Medaliat cu argint la C.E. din 
1969 — 1.31:06,6 în proba de 20 km marș.

CATINEANU Dorina (n. 1954). Campioană europeană de sală în 
1975 — 6,31 m la săritura în lungime.

CIOCHINA Șerban (n. 1939). Maestru emerit al «portului ; cîștigător 
al criteriului european de sală în 1966 — 16,45 m la triplusalt ; meda
liat cu bronz la C.E. din 1970 — 16,47 m.

CONSTANTIN ESCU-NEHOI Olimpiu (n. 1909). Antrenor emerit. Re
putat tehnician cu mari merite in dezvoltarea atletismului la Roman.

COPU Paul (n. 1953). Campion mondial universitar 1979 — 8:57,7 la 
3 000 m obstacole.

CORBU Carol (n. 1946). Maestru emerit al sportului ; campion euro
pean de sală la triplusalt în 1973 — 16,80 m, medaliat eu argint în 
1971 — 16,33 m, 1972 — 16,89 m, 1976 — 16,75 m ; medaliat cu bronz ia

PERFORMERI Al ATLETISMULUI ROi
C.E. din 1971 — 16,87 m și cu argint în 1974 — 16,68 m.

CRACIUNESCU IONESCU Florența (n. 1955). Campioană mondială 
univensitară la aruncarea discului în 1981 — 67,48 m.

CUȘMIR Anișoara (n. 1962). A deținut, pentru cîteva minute, recor
dul mondial la săritura în lungime, cu 7,15 m, la 1 august 1982.

DIACONESCU (DIȚI) Maria (n. 1937). Medaliată cu argint la C.E. 
din 1962 — 52,10 m la aruncarea suliței. Campioană mondială urniver-, 
sitară în 1957 — 52,38 m.

DINU Cristea (n. 1911). Maestru emerit al sportului. Unul dintre cei 
mai valoroși atleți români în alergările de fond, din anii ’30 pină 
în 1957.

FLOROIU Ilie (n. 1952). Campion mondial universitar în 1979 la 
5 000 m — 14:12,9 și 10 000 m — 29:56,1.

GAZIBARA Georgeta (h. 1954). Componentă a echipei României cam
pioană mondială de cros în 1978.

GHIPU Gheorghe (n. 1954). Campion european de juniori la 1 500 m 
în 1973 — 3:45,8, medaliat cu bronz la campionatele europene de sală 
în 1975 — 3:45,4 și 1976 — 3:46,1.

IACOB Antoaneta (n. 1958). Componentă a echipei României campi
oană mondială de cros în 1978.

ILIE Savel (n. 1927). Maestru emerit al sportului ; valoros alergător 
de 400 m plat și garduri, cîștigător al Festivalului din 1955 ; 5 titluri 
de campion balcanic.

IO AN Sorin (n. 1934). Campion mondial universitar la triplusalt în 
1961 — 15,93 m.

IOAN Șerban (n. 1948). Medaliat cu bronz la campionatele europene 
de sală la înălțime în 1970 — 2,17 m și la criteriul european 1969 — 
2,14 m.

IOAN (BONCI) Virginia (n. 1949). Maestră emerită a sportului; 
campioană mondială universitară la săritura în înălțime 1,34 m în 
1973. Medaliată cu argint la criteriul european de sală în 1968 — 1,76 m.

IONESCU Vali (n. 1960). Recordmană mondială la săritura în lun
gime, cu 7,20 m, la 1 august 1982. Medaliată cu bronz la campiona
tele europene de sală 1982 — 6,52 m.

lOVANESCU Cornet. Antrenor emerit. A fost specialist de renume, 
cu merite deosebite în dezvoltarea atletismului nostru. în ultimii ani 
ai vieții a muncit la Timișoara.

LOVIN (RAFIRA) Fița (i 
campioană mondială de croi 
individuală în 1982 ; medalia 
sală în 1979 la 800 m — 2:03,

MANOLIU Lia (n. 1932). » 
recordmană olimpică la arur 
un record impresionant : 6 ț 
1956 — 43,50 m (IX), 1960 
1972 — 58,50 m (IX).

MELINTE (BEȘLIU) Doina 
Ia 800 m în 1982 — 2:00.39 ; c 
1:57,81.

MENIS Argentina (n. 1949 
mană mo-ndială la aruncares 
67,32 m la Constanța. Medali 
liată cu argint la C.E. din 197

MOINA Ion (n. 1921). Prim: 
Cel mai bun alergător de v 
10,4 s în 1946 și 1948.

PENEȘ Mihaela (n. 1947). 
olimpică la aruncarea suliței 
în 1968 — 59,92 m ; medaliat; 
campioană mondială unaversit

PERȚA Nicolae (n. 1944). 
de sală din 1969 — 6,7 s la 51

POPA (POPESCU) Cornelia 
medaliată cu argint la C.E. 
la campionatele europene de 
1,78 m.

PORUMB Cornel (n. 1939). 
în înălțime în 1959 — 2,01 m.

PROTEASA Adrian (n. 1959) 
ropene de sală din 1980 — 2,29

PUICA (LUCA) Mari cică (n 
1982, componentă a echipei R 
1978, cînd a cucerit și medali



41-a BALCANIADĂ
îpciițic regională o atletismului 
valorică impetuoasă, in ultimele 

mpici și ai(i mari atlcfi provenind 
: • locurile din 1932, o nouă etapă

calității performantelor
și. evident, cele istorice au dus la 

r popoarelor din acest colt de lume 
Balcanică, inclusiv pe tărimul sportu- 

precizare privind sportul pentru că 
nu se poate mai bine ce poate însemna 

înțelegere. Ei bine, acești Balcani,
altor vremi ca fiind „butoiul cu pul- 

t Ia iveală. Prin cooperare pașnică,
■vârâtă instituție sportivă, unică in is- 
sportului mondial. Căci Jocurile Balca- 
s fotbal și apoi la peste 20 de ramuri 
la instituționalizarea lor, in 1929. pri- 
îr regional din întreaga lume a spor- 
*eă și viabilă, care a trecut, cum se 
î destule momente dificile.

:adrul în 1937 a fost rîndul Bucu- 
î linii reștiului s-o facă. Și eforturile 

n-au fost zadarnice pentrj că, 
ce mai vorbă. Balcaniada aceea 

r ex- de pe stadionul din Dealul
tadion Spirii, al Academiei Naționale
1 pri- de Educație Fizică, avea să ră-
a de- mină cel mai important mo-
■anice. ment — considerat chiar ca

căror un punct de referință 1 — al
tradi- atletismului nostru dinainte de

năslin. Eliberare. Organizarea foarte
vi ro- bună, primirea călduroasă și

cîș- îndatoritoare pentru toate de
nt. și legațiile Participante, întrece-
jtafetă rile spectaculoase și, peste

Și toate, buchetul neașteptat de
reu- victorii ale atleților noștri au

■eselor făcut ca tradiționala superiori-
lcanici tate elenă să fie, pentru prima 

un oară, amenințată, căci echipa
țoalele Greciei a totalizat 120 p iar 

cea a României 104 p 1 Au ob- 
țul șir ținut atunci victorii, mult a-

£ENTE BALCANICE

----------------

BĂRBAȚI
100 ni 10,19 Petar Petrov (B)
200 m 20,71 Nicolaus Angelopoulos
400 m 45,64 Zeljko Knapîci (I)
800 m 1:45,73 Luciano Susanj (I)
1 500 m 3:40,4 Petre Lupan (R)
5 000 m 13:42,4 Michael Koussis (G)
10 000 m 28:19,52 Iile Floroiu (R)
Maraton 2.16:25,0 Franjo Mihalici (I)
3 000 m ob. 8:26,9 Paul Copu (R)
110 mg 13,68 Plamen Krastev (B)
400 mg 49,44 Rok Kopitar (I)
20 km marș 1.27:23,60 Alik Basrief (B)
Lungime 8,27 Nenad Stekici (I)
Triplu 17,04 Dimitrios Michas (G)
înălțime 2,21 Vasilios Papadimitriou 

Vasa Komnenici (I)
Prăjină 5,50 Ivo Ioncev (B)
Greutate 20,32 Valin Stoev (B)
Disc 65,50 Velko Velev (B)
Suliță 84,68

începerea conflagrației mon
diale au obținut victorii ur
mătorii atleți • români : Lazăr 
Bodea 37,98 m la ciocan și Ni
colae Ilie 3.14:04,6 Ia maraton 
In 1930, Alexandru Fritz 14,16 
m la greutate și Petre Havaleț 
39,76 m la disc în 1931. Fran- 
cisc Nemeș 51,4 la 400 m și 
Ludovic Gali 3.20:41,0 la ma
raton în 1932. același Gali 
3:02:41.0 în 1933 și 3.07:40,0 în 
1934, Cristea Dinu 5 000 m 
15:51,8 și Bondoc Ionescu- 
Crum 6,82 m la lungime In 
1936, Dinu 10.000 m — 32:15,2 
In 1938 și Pompiiiu Stolchi- 
țescu 6,83 m la lungime In 
1939.

Aceste Balcaniade, fără ex
cepție, au fost însă apanajul 
atleților greci care le-au domi
nat autoritar și le-au cîștigat, 
de cele mai multe ori. detașat. 
Este semnificativ, în această 
privință, și faptul că ei au 
obținut aproape 150 de victorii 
individuale, unele dintre aces
tea însoțite și de performanțe 
notabile, cum au fost 14,8 s la 
110 mg a lui Hristos Mantikas 
în 1934 sau 53,9 s la 400 mg, 
tot a lui. în 1937, ori 50,11 m 
la aruncarea discului a liil NI- 
kolaos Syllas în 1939. Era mult, 
desigur, față de... 1928. dar 
încă prea puțin !

Cu totul altă situație lntîl- 
nlm la reluarea J.B.A.. după 
război, și aceasta se datorește 
Intr-o foarte mare măsură 
aportului calitativ al atleților 
din Romfinla șl Bulgaria, dar 
și al celor din Iugoslavia,

de puncte după num firul titlurilor cîștlgatc
»tal Bărbați Femei Total Bărbați Femei
5,5 4 356,5 2 869 I. Iugoslavia 335 264 71
3.5 5 069,5 2 001 2. România 316 184 132
) 3 762 2 738 3. Bulgaria 282 157 125
1.5 4 587,5 464 4. Grecia 240 238 2
5.5 î 341,5 114 5. Turcia 35 33 2
3 38 15 6. Albania —

s doar plaudate de un public cald, 
mon- care descoperea frumusețea in- 

i care comparabilă a gestului atletic : 
itinuat Artemon Gbițescu 100 m — 10.9, 

mai Nicolae lordachc 200 m — 21,9 
și 400 m — 49,1, Cristea Dinu 

leania- 10.000 m — 32:43,4, Nicolae
i, oraș Gurău greutate — 14,31 m și
irgani- Francis Nemeș, Iordache, A-
tismu- dalbert „Pițu" Kovacs și Ghi-
Zagre- țescu, componenți ai ștafetei
dul se de 8+4+2-1-100 m.
u brio în cele 11 ediții ale J.B.A. 

te. care s-au desfășurat plnă la

Grecia și Turcia, care au În
registrat la rindu-le progrese 
notabile. De unde, Înainte de 
război, un performer autentic, 
de valoare Internațională, eu
ropeană și mai ales mondială, 
era o foarte mare raritate. în 
anii din urmă numărul aces
tora a ajuns de-a dreptul im
presionant, N-avem acum In
tenția să vă prezentăm lungul 
șir al performerilor de marcă 
pe care i-au dat Balcanii, dar 
tot vom aminti că din acest

RECORDURILE
Ciocan
Decatlon

Ankara 1977
Sofia 1980

4X100 m
4X400 m

Sarajevo 1981
Sofia 1974
Izmir 1972 100 m

Salonic 1978 200 m
Celje 1976 400 m

Belgrad 1956 800 m 1
Atena 1979 1 500 m 3

Sarajevo 1981 3 000 m 8
Sofia 1980 100 mg

Sarajevo 1981 400 mg
Atena 1979 Lungime

Sarajevo 1981 înălțime
Atena 1973 Greutate
Sofia 1980 Disc

Sarajevo 1981 Suliță
Sofia 1974 Heptatlon

Atena 1979 4X100 m
Celje 1976 4X400 m 3

colț de lume s-au ridicat cam
pioni olimpici precum Iolanda 
Balaș, Mihaela Peneș. Viorica 
Viscopoleanu, Lia Manoliu și 
Ivanka Hristova, precum șl 
mulți medaliați cu argint și 
bronz între care. Ruhi Sarialp 
(Turcia — III triplu) în 1948, 
Franjo Mihalici (Iugoslavia — 
III maraton) și Georgios Rou
hanis (Grecia — III prăjină) 
în 1956. Ileana Silai (România 
— II 800 m) în 1968. Valeria 
Ștefănescu (România — II 100 
mg), Argentina Menis (Româ
nia — II disc). Diana Iorgova 
(Bulgaria — II lungime), Ior- 
danka Biagoeva (Bulgaria — 
II înălțime), Vasilka Stoeva 
(Bulgaria — III disc) în 1972, 
Nikolina Ștereva (Bulgaria — 
II 800 m), Maria Vergova 
(Bulgaria — II disc) în 1976,

blA MANOLIU
Petar Petrov (Bulgaria — III 
100 m) în 1980 etc. De aid, 
din Balcani, s-au afirmat re
cordmani mondiali și continen
tali, numeroși campioni euro
peni, in aer liber și în sală, 
campioni europeni de juniori 
etc. Dealtfel, ni se pare foar
te edificator faptul că pe lis
ta celor mai bune performanțe 
ale atleților din Balcani figu
rează râteva cifre cu totul de
osebite. printre care și unele 
care stat sau au fost recorduri 
mondiale : 7,20 m la lungime 
Vali Ionescu, 21,89 m la greu
tate Ivanka Hristova, 71,80 m 
la disc Maria Vergova-Petko- 
va, 71,98 m la suliță Antoa- 
neta Todorova etc.

Toate acestea au contribuit 
Ia Întărirea prestigiului com
petiției balcanice, care a deve
nit, astfel, nu doar cea mai 
veche dintre competițiile re
gionale ale atletismului mon
dial, ci și una dintre cele mal 
valoroase. Această valoare, 
care exprimă nemijlocit creș
terea calitativă a Însăși activi
tății atletice ta fiecare din ță
rile „penins-jlei”, este tot mai 
evidență de la o ediție la alta.

JOCURILOR BALCANICE
72,94 Emanuel Dulgherov (B) Solia 1980
7 838 Atanas Andouov (B) Sofia 1980
39,33 Bulgaria Sofia 1974

3:05,32 Iugoslavia Sofia 1974
FEMEI

11,15 Stefka Popova (B) Sofia 1980
22,89 Liliana Ivanova (B) Salonic 1978
58,98 Jellca Pavliclcl (î) Sofia 1974
57,5 Svetla Zlateva (B) Atena 1973
57,4 Totka Petrova (B) Atena 1979
47,51 Mariclca Puică (R) Salonic 1978
13,15 Valeria Ștefănescu (R) Sofia 1974
56,68 Iordanka Flllpova (B) Salonic 1978
6,70 Diana Iorgova (B) Izmir 1972
1,95 Liudmila jeceva (B) Sarajevo 1981

21,11 Verginia Veselinova (B) Sofia 1980
69,00 Maria Petkova (B) Sofia 1980
67,10 Eva ZdrgO-Raduly (R) Atena 1979
5 796 Emilia Penceva (B) Sarajevo 1981
43,81 Bulgaria Sofia 1980
27,8 Bulgaria Sofia 1980

Șl aceasta se va întîmpla, sîn- 
tem siguri, și acum la Bucu
rești, la întrecerile celei de a 
41-a ediții a Balcaniadei care 
va fi găzduită de marele sta
dion din parcul sportiv „23 
August", care, în treacăt fie 
spus, se arată a fi o gazdă tot 
mai bună pentru disputele 
atleților.

★
în anii care s-au scurs de 

la reluarea șirului Balcaniade
lor. cum am arătat, o contri
buție însemnată la succesul 
competiției și-au adus și re
prezentanții atletismului nos
tru. în afara celor ale căror 
nume. într-un fel sau altul, 
le-am amintit astăzi, aici, 
fie -ne permisă acum evocarea’ 
unora dintre performerii noș
tri care, prin eforturile lor, au 
dat strălucire disputelor : aler
gătorii de fond Constantin 
Grecescu. Andrei Barabaș, Ni
colae Mustață și Gheorghe Ce- 
fan, viteziștii Gheorghe Zam- 
flrescu și Valeriu Jureă, sări
torul Adrian Samungi, aruncă
torii Alexandru Bizim, Gheor
ghe Popescu, Gh. Costache,

Nicolae Bîndar, Iosif Nagy, 
decatlonistul Vasile Bogdan, 
precum și atletele Ioana Luță- 
Tintorescu, Mariana Goth-Con. 
dovici, Florica Oțel. Ana Roth- 
Sălăgean, Olimpia Cataramă, 
Elena Tărîță etc.

★

Această competiție, cum am 
arătat o adevărată instituție 
sportivă, a fost, pentru atîtea 
și atîtea generații de atleți, 
școală, dar și mijloc de consa
crare internațională, o perma
nentă posibilitate de verificare 
concretă a activității de selec
ție și instruire din atletismul 
fiecăreia din țările balcanice 
șl, mai presus de toate, a fost, 
este și va fi o dispută priete
nească, între atleții și atletele 
din Albania. Bulgaria, Grecia* 
Iugoslavia, România și Turcia. 
Pentru cei mai vîrstnici, care 
au îmbătrinit odată cu... Bal
caniada. nu există o mai mare 
bucurie, în această privință, 
decît aceea de a vedea că ma
rea competiție pe care, într-un 
fel sau altul, au slujit-o. an 
de an, a atins strălucirea de 
astăzi.

CALEIDOSCOP — Balcaniadele atletice

:sc- - - - - - - -
>mponentă a echipei României 

medaliată cu argint in cursa 
z la campionatele europene de

arită a sportului. Campioană și 
ului în 1968 — 53,28 m. Deține 
olimpice : 1952 — 42,65 m (VI), 
n (III), 1964 — 56,97 m (III),

Campioană europeană de sală 
mondială universitara în 1931 —

emerită a sportului ; record- 
în 1972 — 66,58 m la Izmir și 
jint în 1972 — 65,06 m ; meda- 
m.
. emerit al sportului la atletism, 
pean în anii de după război :

merită a sportului. Campioană
- 60,54 m, medaliată cu argint 
it la C.E. din 1966 — 56,94 m ; 
5 — 59,22 m.
cu bronz Ia Criteriul european

I. Maestră emerită a sportului ;
— 1,85 m ; medaliată cu argint 
70 — 1,82 m și bronz în 1971 —

mondial universitar la săritura

it cu bronz la campionatele eu- 
■itura în înălțime.
Campioană mondială de cros in 
campioană mondială de cros in 
mz la individual ; medaliată cu

argint la campionatele europene de sală din 1982 la 3 000 m — 8:54,26. 
Recordmană europeană — o milă — 4:21,82 în 1981.

SARUCAN Vasile (n. 1945). Medaliat cu bronz la campionatele euro
pene de sală din 1971 — 7,88 m la săritura ta lungime.

SILAI (GERGELY) Ileana (n. 1941). Maestră emerită a aportului, 
Medaliată cu argint la J.O. din 1968 — 2:02,5 la 800 m ; campioană 
europeană de 6ală la 1 500 m In 1978 — 4:07,1. Remarcabilă prin lon
gevitatea ei competițională la înalt nivel valoric.

SOTER loan (n. 1927). Antrenor emerit Două dintre elevele sale, 
Iolanda Balaș și Viorica Viscopoleanu, au fort campioane olimpice. 
Finalist el însuși la săritura ta înălțime la J.O. din 1952.

SUMAN (FILIP) Mariana (n. 1951). Medaliată cu bronz la C.E. din 
1974 — 1:59,8 la 800 m ; medaliată cu bronz la campionatele europane 
de sală din 1978 — 2:03,4 ; cîștigătoare a finalei „A" a „Cupei Europei" 
în 1975 — 2:00,6.

ȘTEFĂNESCU (BUFANU) Valeria (n. 1946). Maestră emerită a. «por
tului. Medaliată cu argint la J.O, din 1972 — 12,84 la 100 m.g. ; meda
liată cu argint la campionatele europene de sală din 1973 — 8,16 a la 
60 m.g. și cu bronz în 1974 — 6,39 m la lungime,

TOBOC Horia (n. 1955). Medaliat cu bronz la campionatele europene 
de sală în 1980 — 46,86 la 400 m.

TREYBAL Edith. Polisportivă de mare valoare. A făcut parte din 
reprezentativele țării la echi-fond, înot — bras și atletism. în 1953 a 
alergat o milă in 5:00,3 — cel mai bun rezultat mondial pe această 
distanță (recordul lumii a Început să fie omologat abia din 1967 I).

UITZ Rudolf. Primul atlet român care a figurat în listele' europene : 
locul 3 cu 43,90 m la aruncarea discului în 1919.

VAMOS Zollan (n. 1936). Maastru emerit al sportului ; medaliat cu 
argint la C.E. din 1962 — 8:37,6 la 3 000 m obstacole.

VISCOPOLEANU (BELMEGA) Viorica (n. 1939). Maestră emerită a 
sportului. Campioană olimpică și recordmană mondială la săritura ta 
lungime in 1968 — 6,82 m ; campioană europeană de sală în 1970 — 
6,56 m, medaliată cu bronz in 1971 — 6,53 m ; medaliată cu argint 
la C.E. din 1969 — 6,45 m.

ZlMBREȘTEANU Gheorghe (n. 1929). Antrenor emerit. Reputat specia
list al atletismului, de mai mulți ani antrenor federal.

ZORGO-RADULY Eva (n. 1954). Cîștigătoare a finalei „A“ a „Cupei 
Europei" în 1979 — 66,28 m la aruncarea suliței ; campioană mondială 
universitară in 1979 — 67,20 m.

în diverse celțuri 
de lume au loc as
tăzi Sel de fel de 
competiții «portlve, 
așa numitele com
petiții regionale. 
Prima dintre aces
tea au fost Jocuri
le Balcanice de a- 
tlettsin, experimen
tate în 192S și ofi
cializate in 1930. E- 
dlția a 41-a a aces
tei, intr-adevăr, tra
diționale manifes
tări atletice inter
naționale are loc, 
de mline pinj du
minică, in Capitală...

,★ Este a șasea 
oară clnd Bucureștlul 
găzduiește Întrece
rile atleților din 
Balcani. Precedente
le ediții au avut 
loc in 1937, 19»,
W64, 1970, 197S și 
fiecare în parte șl 
toate la un loc s-au 
bucurat de mult 
succes, ceea ce 
credem că se va in- 
tlmpla și acum.

* Celelalte 35 de
ediții au fost orga
nizate de următoa
rele orașe : 13 ori — 
Atena (1930, 1(31,
1031, 1933, 1930, 109, 
1903. 1957, 1960, 1965, 
1(68, 1973, 1(79), 1
ori — Sofia (1(58, 
1963, 1969, 1974, 1980), 
4 ori — Istanbul 
(1935, 1(40, 1055,
1M7) șl Belgrad 
(1(38, 1954, 1956,
1(61), 3 ori — Za
greb (1934, 1871),
Ankara (1962, 1977) 
șl Sarajevo (1966. 
1981), 1 dată Izmli 
(1972), Celje (1976) 
și Salonic (1978).

* Fiind adoptată 
propunerea Federa
ției române de a- 
tletlsm, lnceplnd 
din anul 1957, In 
paralel cu Întreceri
le masculine, au 
fost organizate șl 
Întreceri feminine. 
De atund, fără în
trerupere, disputele 
fetelor s-au desfă
șurat an. de an, cu 
un mare succes, u- 
neorl chiar mai 
mare decît cel a] 
băieților.

* Singurele re
corduri mondiale 
Înregistrate la Bal
caniade au fost rea
lizate, dealtfel, de 
atletei In 1959, pe 
Stadionul Republi
cii, Iolanda Balaș 
a trecut peste șta
cheta Înălțată la 
1,85 m (ce uriașă 
ni se părea atunci 
această Înălțime I), 
iar In 1972, la Iz
mir, Argentina Me
nis a aruncat discul 
la 66,58 m (un zbor 
care părea că nu 
se mai termină 1). 
Din păcate, recor-

,Jurăm ca la Jocurile Balcanice de a- 
lletiam te concurăm in mod loial, să res
pectăm regulamentele care le conduc, te 
participăm In spirit prietenesc, pentru glo
ria sportului șl onoarea țărilor noastre I" 

JURAMINTUl BALCANIC 
(se rostește In cadrul Festivității de 

deschidere Ic flecare ediție a J.B.A.)

dul Argentinei e 
fost doar de scurtă 
durată deoarece, 
chlai in aceeași zi, 
la Moscova, Faina 
Melnik a obținut 
•6,76 m. In sfirșlt, 
In august 1(73, pe 
stadionul Karaiskakis 
din Atena, «emlfon- 
dlsta bulgară Zvetla 
Zlateva a alergat 
1:47,5 (1:57,41) Îm
bunătățind cu o se
cundă recordul ves-
germancel Hilde
gard Faick.

jir Steagul bleu 
al Jocurilor Balca
nice de atletism a 
fost adoptat In 1960, 
la Congresul ordi
nar al J.B.A. de la 
Atena. El a fost 
realizat după mode
lul ertlstului-grafi- 
dan român, regre
tatul Radu Veluda, 
foot maestru al
aportului la rugby. 
Acest steag va fi 
înălțat vineri pa 
catargul stadionului 
,J3 August", iar 
duminică seara va 
fi Încredințat Fede
rației de atletism 
din Turcia, organi
zatoarea ediției de 
anul viitor a com
petiției.

Echipa Iugo- 
elavlel la ștafeta de 
4 X 400 m deține 
o remarcabilă per
formanță dștlglnd 
oonsecutlv 11 titluri 
balcanice, din 1970 
Inooace. Dealtfel, 
alergătorii iugo
slavi au fost cam
pioni la această 
probă de 13 de ori 
ta 40 de ediții...

Săritura tn 
înălțime șl eea tn 
lungime au fost 
probele la care țara 
noastră a avut cel 
mal mulți atleți 
campioni balcanici : 
Cornel Porumb
(1959 șl 1961), Eu
gen Duca (1962), A- 
lexandru Spiridon 
(1964 șl 1966), Șer- 
ban loan (1967, 
1969 și 1971), Con
stantin Clrstea
(1976), respectiv 
Bondoc lonescu-
Crum (1936), Pom- 
plllu Stolchițescu 
(1939). Adrian Sa
mungi (1965, 1966,
1(68), Vasile Sftru- 
can (1970, 1972),
ștefan Lăzârescu

(1975) ș! Dumitru 
Iordache (1977).

★ In schimb, la 
prăjină, tn 40 de e- 
dlțil n-am avut de- 
clt un singur dștl- 
gător. Anton Cornel 
In 1973 (4,90 m).

★ Competiția 
balcanică este diri
jată de Congresul 
care are loc anual 
In orașul care găz
duiește Întrecerile 
seniorilor. In rest, 
de bunul mers al 
activității se ocupă 
secretarul perma
nent al J.B.A., ales 
prin rotație. Au În
deplinit această 
funcție : Artur Ta- 
kacl (Iugoslavia) 
1957—60, Dimitrios 
Xtruhakls (Grecia) 
1960—64, Todor To
dorov (Bulgaria) 
1964—68, Victor Fi
rea (România) 1968— 
72, Refik Tagai 
(Turcia) 1972—76, 
Miloș Vellcikovici 
(Iugoslavia) 1976— 
80, Georgios Marse- 
los (Grecia) din 
1980. Ultimul a fost 
alergător la 110 m 
garduri. Iar In 1962 
(14,4) și 1964 (14,7) a 
test campion balca
nic.

★ Atletul cu cele 
mai multe victorii 
balcanice a fost 
hurdlerul grec Hris
tos Mantikas care, 
la primele ediții a- 
le competiției, a cu
cerit 20 de titluri, 
la 110 mg șl 400 mg. 
In această privință 
trebuie remarcată 
șl performanța Io- 
landel Balaș care a 
cîștigat titlul balca
nic la înălțime de 
9 ori consecutiv.

'★ In 1957 la Ate
na și In 1963 la Hel
sinki s-au desfășu
rat intîlnlri între re
prezentativele mas
culine ale Bal
canilor șl Scandina
vici. Din reprezen
tative au făcut par
te atleți din Bulga
ria, Grecia, Iugo
slavia, România și 
Turda, respectiv 
din Danemarca, 
Finlanda, Islanda, 
Norvegia și Suedia. 
Ambele meciuri au 
fost clștigate de 
nordici cu 243—177 
șl 265,5—171,5.

Pagini realizate de Romeo VILARA
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CAMPIONII
Dinamo a început jocul ca o 

furtună de vară, ploieștenii... 
Si-au deschis umbrela cu întâr
ziere si în numai ont minute 
era 2—0! A inscris mal întîi 
(min. 4) IORDACHE. după o 
rapidă combinație in careu, 
apoi DUDU GEORGESCU șl-a 
deschis seria în urma unui 
schimb de pase cu Văetus. Pe-

BACĂU, 11 (prin telefon)

nai. 
lui

DINAMO
PETROLUL PLOIEȘTI

6 (2)
0

toarta bun; 
_____ J - circa 

29-11 (pa poarta 1 
.. ______ 6-11. Au marcat I
DUDU GEORGESCU (min. 8, 67 șl 
77), IORDACHE (min. 4 șt 73), MUL
ȚESCU (min. 87).

DINAMO s MORARU - I. Marin, 
Al. Nicolaa, DINU, STREDIE - MUL 
ȚESCU, Custov, Augustin (mia. 78 
Dragn&a) — lordache, DUDU GEOR
GESCU, Văetuș (min. 78 Sertov).

PETROLUL : Haralambie — COJO- 
CARU, Stanciu, Butufei, Toma - Ște- 
fânescu, COZAREC (min. 80 Brato- 
sln), Grigore — N. Lazăr (mln, M 
Gâlâțeanu), Sîmaciu, LIBIU.

A arbitrat foarte bine Cr. Teodo- 
rascu (Buzău) | la lini» : I. Cracao- 
nu (Tecuci) șl 1. Stdnescu (lași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 2—1 (0—1).

Stadion Dinamo ; teren I 
timp frumos ; spectatori 
20 000. Șuturi : 
17-5). Corners :

IN VERVA, SCORUL ETAPEI !
si ..capul" paste bară al 

Multescu din min. 35.
După pauză. Dinamo isi dă 

seama că nu e destul să ds- 
tige ci... are si niște obligații 
de echipă campioană si repre
zentantă a tării în C.C.E. Jocul 
gazdelor se iuțește si ..se as
cute**. au ocazii mari Dudu 
(min 48) si Custov (min. 64), 
după care urmează o serie 
goluri, toate spectaculoase: 
min. 67, Multescu centrează 
DUDU GEORGESCU înscrie 
capul; în min. 73, IORDACHE 
sutează cu stingul, pe jos. din 
marginea careului, „bătîndu-1*’ 
pe Haralambie care, cu un mi
nut înainte, apărase un penalty 
(fault Butufei asupra lui Văe
tus) executat de Dudu; în min.

de 
in 
ii eu

77. centrarea lui Văetus este 
reluată eu capul de DUDU 
GEORGESCU — cel mai fru
mos gol al meciului: în min. 
81. Custov sutează în bară; In 
min. 87. MULȚESCU fixează 
scorul printr-o execuție de 
mare rafinament. Dinamo cis- 
tlgă ușor, autoritar, arătînd o 
mare yervă în special în final 
Petrolul. în ciuda scorului, a 
dat o
marca 
poate 
crin—
în plus fată de Dinamo I!) șl 
prin faptul că... l-a dat. totuși, 
lui Moraru ocazia să fie remar
cat

replică onorabilă. Putea 
în min. 51 (Grigore). Se 
însă consola, dt de cit.
raportul de cornere (5

Radu URZICEANU

Din 1977 băcăuanii nu mai 
învinseseră echipa craioveană. 
acasă, pe Bistrița. Constienti de 
acest lucru, elevii lui N. Vătafu 
vor porni puternic din start, 
realizînd. în pofida terenului 
greu, sub ploaia neîncetată din 
prima repriză. 45 de minute de 
asalt continuu, pe flancuri, cu 
angajări decisive si... telegeni
ce. în acest iureș avantajați de 
terenul greu si de maniera de 
arbitrai mai largă uneori, dar 
si de lipsa de forță în atac a 
oaspeților, băcăuanii vor reuși 
o primă repriză foarte bună în 
care însă n-au izbutit decît un 
gol: în minutul 16, cînd Chita
ru a executat excelent un cor
ner. iar micuțul ȘOȘU a sărit 
la cap si a înscris spectaculos, 
sanctionlnd greșeala ..grupului 
oltean**, cu Boldici In frunte.

VICTORIE IN 10 OAMENI !
PITEȘTI, 11 (prin telefon)

două minute, tot Șoșu 
înscrie ; în minutul 33. 
putea majora scorul.

Peste 
putea 
Antohi

Nu se știa dacă băcăuanii vor 
mal rezista după pauză în a- 
celași iureș, 
adeverit căci 
de oră din 
cînd Chitaru 
de la 25 m. iar Geolgău a res
pins ca prin minune șutul spre 
gol al lui Șoșu). studenții echi
librează locul, băcăuanii atacă 
mal lent si în min. 
traatac. Cămătaru

Și temerile s-au 
(după primul sfert 
repriza secundă, 
a șutat năpraznic

71, pe con
frere de

2
1

trolul simte amenințarea unui 
mare scor, devine mai prudent 
în apărare, campionii se rela
xează puțin după ce simt că 
si-au asigurat victoria, asa in
cit. oînă la sfirsitul primei 
părți, nu mai înregistrăm eve
nimente deosebite, afară de o- 
cazia Iul Grigore (min. 21). la 
care Moraru respinge exceptio-

In minutul 17 lorguleacu 
cete eliminat din teren (pentru 
injurii la adresa arbitrului de 
centru) 31 jocul — echilibrat 
pină atunci, cu frumoasa pro
misiuni — pierde din calitate 
devenind o luptă aspră 
atacul prea pripit al 
lor sl apărarea sobră, 
organizată a oaspeților, 
dent. 
Argeț 
ocazii 
două __ ___ .
deschiderea scorului : în min. 
25 ratează însă Jurcă, pentru 
ca în min. 28 Speriaitu să aibă 
o inspirată intervenție de ul
tim moment la o acțiune

in 
îșl 
de 

ori

aceste condiții 
creează mai 
a înscrie 81 este 
foarte aproape

între 
gazde- 

bina 
Evi- 

T. C. 
multe 

de 
de

a lui

TRADIȚIA SE PĂSTREAZĂ
PETROȘANI, 11 (prin telefon).

Partida inaugurală oficială 
pe noul stadion din Petroșani 
n-a fost de bun augur echipei 
locale, ea însemnînd un semi- 
esec pentru jucătorii de la Jiul 
care chiar dacă și-au dominat 
copios adversara n-au reușit să

0JIUL PETROȘANI
POLITEHNICA IAȘI 0

Stadion Jiul ; teren foarte bun ;
timp frumos ; spectatori i 10 000.
Șuturi i 14-4 (pe poartă : 5-1).
Cornere i 1&—3.

JIUL i CavcH - V. Popa, Rusu,
VIZITIU, P. Gr’gore (min. 46 StanaQ

ȘUMULANSCFH, Varga, DINA
SăMjan, LascorW (min. 63 M. Ma
rian), BALUȚA.

POLITEHNICA r CIMPEANU - O- 
prea, B. GRIGORE, URSU, Ctodrlan 
— Pawfiuc (mtn. 58 AGACH1), SI- 
MIONAȘ, Florean - Sigmirean, Nem- 
țeanu, C. tonescu (min. 78 ~ " 
nâu).

A arbitrat foarte bine M.
n.scu | la Hole i V. Constantiwescu 
șl P. Balaș (toți din București).

Cartonașe galbene : FLOREAN. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranfe t 2-0 (0-0).

Moiceanu. Si după pauză con
tinuă presiunea formației pi- 
teștene la poarta lui Speria- 
tu. Mingile cad una după alta 
„ploaie" In careul bucurețte- 
nilor, de unde sini respinse cu 
regularitate spre centrul te
renului. Timpul se scurge în
cet, dar se scurge în defavoa
rea gazdelor, nervii încep aă 
cedeze, făcînd loc brutalită
ților, gesturilor nesportive, șt- 
mulărllor $1 printre ele șl 
cîtorva momente de veritabilă 
„coridă**, cu Iovănescu, Ter
heș și Cristian în rolurile 
principale. In min. 72 vine 
prima lovitură de teatru : o 
minge lungă respinsă de apă
rarea bucureșteană îl găsește 
demarcat pe M. SANDU care 
după o cursă scurtă trimite 
frumos cu boltă de la 25 m 
peste Cristian ieșit inoportun 
din poartă : 0—1. In min. 76 
este 0—2 ! FL. GRIGORE 
plecat pe contraatac din ju
mătate proprie de teren în
scrie calm, plasat. Gazdele 
par ' neputincioase să mal 
schimbe soarta meciului. Ele

F.C ARGEȘ 1 (0)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (0)

Stadion ,.f Mai" ; teren foarte
bun ; timp frumos ; spectatori -» 
circa 15 000. Șuturi i 18-5 (p« poartă: 
8-4). Cornere : 12--2. Au marcat : 
M. SANDU (min. 72), FL. GRIGORE 
(min. 76) și IGNAT (min. 85).

P. G ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, Badea, Stancu, Tulpan — IG
NAT, Moiceanu (min. 53 Toma), 
IOVĂNESCU — Jurcă, Radu M, Tur cu 
(mîn. 57 Margelatu).

SPORTUL STUD, i SPER IA TU
M. MARIAN, CAZAN, lorgulescu, 
Munteanu H - Șerbănlcă, PANA, O. 
IONESCU - FL GRIGORE, M. SAN
DU (min. 73 Bucurescu), Terheș 
(min. 85 Muntecnu P).

A arbitrat 
la l'inie : L. 
și I. Dkna

Cartonașe 
CRISTIAN, 
TERHEȘ.

Cartonașe
Trofeul Petschovschi
La speranțe : 0-1

S.C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA

Stadion „23 August" ; teren greu, 
timp ploios ; spectatori - 
7 000. Șuturi : 17—4 (pe poarta 
Cornere : 8—2 Au
(min. 16), ANTOHI (min. 
pectiv IRIMESCU ' ‘ 
penalty).

S. C. BACĂU : Ursachi — Andrieș, 
Cărpuci, Lunca, ELISEI — C. SOLO
MON, Movilă (min. 57 Penoff), Șoșu
- Șoiman, ANTOHI, CHITARU.

UNIVERSITATEA : Boldici - Ne-
grWă, Ti-llhol, ȘTEFĂNESCU, UNGU- 
REANU —. Țlcleanu, Donose, Irimescu
— Cîrțu (min. 57 Geolgău), Câmă- 
taru, Bălăci.

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng ; 
la linie : C. Pâdurâriței (ambii 
Oradea) șl M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : ANTOHI, IRI- 
ME6CU. NEGRILĂ, DONOSE, PB- 
NOFF, ȘOȘU.

Cartonașe roșii : DONOSE.
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—3 (1— T).

(1)
(0)

circa
8-3). 

marcat : ȘOȘU 
79), res- 

(min. 71 - din

foarte bine R. Petrescu;
Mâerean (ambH Brașov) 
(Sighișoara).

galbene i M. ZAMFIR, 
IGNAT, IORGULESCU,

roșii : IORGULESCU. 
i 8. 
(0-05.

vor reuși totuși 
din handicap în 
IGNAT și— numai atit.

Mihai IONESCU

să reducă 
min. 85 prin

Lunca și este faultat în earcu 
de Cărpuci; penalty clar, acor
dat fără ezitare, transformat de 
IRIMESCU. Speriati de o nouă 
remiză, gazdele îsi regăsesc tor
ta din startul partidei si. după 
ce salvează Ungureanu (min. 
77), înscrie ANTOHI (min. 79) 
cu largul concurs al portarului 
Boldici, care n-a reținut șutul 
lui Chitaru de la 25 m din lo
vitură liberă. Băcăuanii cîștigă 
pe merit, dobindind un succes 
la care s-au gîndit mult după 
o luptă crîncenă pe un teren 
foarte greu. Disputa este înche
iată din păcate cu eliminarea 
în min. 89 a lui Donose care a 
avut o altercație cu Șoșu. ei lo- 
vindu-se fără balon.

Mircea M. IONESCU

DOUA PUNCTE ASIGURATE IN PRIMELE 45 DE MINUTE
înscrie goHiI victoriei. A fost 
un meci fără strălucire pen
tru că oaspeții au dus preț nu
mai pe defensivă, iar Jiului nu 
prea i-a mers jocul, neacomo- 
dîndu-se. se oare, cu noul cîmp 
de 
au 
tie 
20.
sut 
dar
ieșene. în min. 22. Varga, sin
gur. de la 6 m reia slab și 
Cimpeanu retine. în min. 27 
primul sut sănătos: autor Var
ga cu o ..bombă" de la 20 m 
care... mușcă din
lă“. Cavai șomează și este „tre- 

letargie abia în min.
prinde fără dificultate 
centrat de Sigmirean.
secundă avea să fie

joc. Primele 20 de 
fost plate, fără nici 
de finalizare. Abia 
Sălăjan expediază
spre poarta lui Cimpeanu. 
si acesta ocolește buturile

minute 
o situa- 
în min.
primul

Cânâ-

Stoe-

„transversa-

Zit“ din
30 cînd 
balonul 
Repriza
ceva mai animată. Jiul, instalin- 
du-se în jumătatea de teren 
adversă, atacă necontenit dar 
„centralii" ieșeni (B. Grigore șl 
Ursu) sînt imbatabili șl astfel 
partida... curge spre un scor 
alb. Scorul Dutea fi deschis to
tuși de L'asconi (min. 47).' VI-

zitiu (min. 48). din nou Lasco- 
ni (min. 55 — șut violent în 
bară), Dina (min. 66 — ..ghiu
lea** de la 30 m în ..transver
sală"). Două contraatacuri ieșe
ne erau să schimbe soarta 
partidei. Sigmirean (min. 71 — 
pătrundere solitară incheiată cu 
un sut imprecis) si Simionas 
(min. 88). cînd piciorul salvator 
al Iul Rusu a evitat... surpriza. 
Sl astfel tradiția se păstrează, 
Poli Iași fiind parcă o specia
listă a remizelor la Petroșani.

Gheorghe NERTEA

Portarul Pavel respinge un nou atac al bucureștenilor. Foto : I. MIHAICĂ

Oaspeții s-au dovedit la în
ceputul partidei mai vioi și 
mal insistent! In atac, lor a- 
parținîndu-le primele șuturi 
(Savu — min. 5, Alexandru —

SCORUL PUTEA FI MAJORAT IN FINAL
TG. MUREȘ, 11 (prin telefon)

Joc de tatonare in primul 
sfert de oră al partidei, fără 
nici un fel de probleme pentru 
cei doi portari Moise și Naște. 
Abia în perioada minutelor 17— 
19 se derulează, la 
peților, cîteva faze 
teau solda cu gol. 
întîi un șut foarte 
lui C. “ . 
mis de Moise. Lovitura de 
colț, executată extrem de peri
culos de Boloni îl găsește, însă, 
din nou Ia post pe portarul ti
mișorenilor. Cîteva secunde mai 
tîrziu, Cemescu scapă singur 
spre poartă, Moise iese. dar 
„nouarul" mureșenilor șutează 
pe diagonala careului, cu puțin ‘ 
pe lingă poartă. Scăpați cu fața 
curată din acest „forcing", ti
mișorenii își string rînduriie. 
se apără în continuare exact șl, 
in min. 35 gazdele au mari

poarta oas- 
care se Pu- 
A fost mai 
puternic al 

Ilie. respins in extre- 
Moise. Lovitura

emoții : Palea „fură" balonul de 
la Ispir. îl pasează lui Giuchici, 
care. însă. întîrzie șutul.

După pauză, A.S.A. mărește 
tempoul acțiunilor de atac și 
ocaziile clare de gol se înmul
țesc la poarta lui Moise. în 
min. 54, Fanici saltă balonul 
peste Moise, dar și peste poar
ta goală, pentru ca trei 
minute mai tîrziu, Szabo — a- 
juns singur în careul timișo
rean — să șuteze tare în bară, 
mingea ricoșează pină la Cîr- 
ciumaru, 
eu mina 
prompt 
format _____
BOLONI : 1—0. Și după 
echipa gazdă continuă să 
afle pe poziții avansate. în min. 
76 Cîrciumaru scoate o minge 
grea dintre Fanici și Cernescu, 
după care același Fanici (min. 
84) și C. Ilie (min. 86) ratează

care, surprins, o joacă 
și penaltyul acordat 
de arbitru este trans- 
impecabil de către 

goi.
se

A.S.A. TG. MUREȘ 
„POLI- TIMIȘOARA

Stadion „23 August* ;
t« bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 18—5 (pa poar- 
tâ : 8—0). Comoro : 11—1. A mar
cat : BOLONI (min. 57 din penalty).

A.S.A. : Naște — SZABO, Isplr, 
BOLONI, Gali — Monokl (min. 59 
Jenei), Both II (min. 59 Biro I) — 
C. ILIE — Clorcerl, Fantei, CERNES- 
CU.

POLITEHNICA : MOISE - Șunda. 
Păltinișan, CIRCIUMARU, Murar- 
Vlătănescu (min. 71 Bocănici), ȘER- 
BÂNOIU, Neamțu (min. 46 Cărptrri- 
șan), Lehman — PALEA, Glochid.

A arbitrat foarte bine I. Crăciu-

1 (0) 
0

teren foar- 
spectatori —

neicu ; la tir.ie : N. Dlnescu 
A. Mițaru (toți din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : MURAR. 
Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe : 2-4 (2-1).

dln poziții ideale majorarea 
scorului.

Laurențiu DUMITRESCU

min.
nere 
mare 
(min. 
cu portarul la aproximativ 11 
m de buturi, a șutat în adver
sar. Și pe fundalul unui joc 
anost a căzut primul gol, IO- 
VAN șutind surprinzător de la 
aproximativ 30 m, portarul vil- 
cean Pavel rămînind fără re
plică. Marea ratare a echipei 
oaspete s-a consumat In min, 
35, cînd Carabageac a șutat 
peste poartă dintr-o foarte 
bună poziție, de la numai 10 m. 
In min. 43 o acțiune indivi
duală a Iul D. ZAMFIR s-a 
soldat cu al doilea gol al e- 
chipel militare.

Cu puțin timp după reluare, 
Barbu ține să doboare „recor
dul" ratării din prima repriză, 
nereușind să înscrie nici de la 
un metru de poarta adversă l 
Un atac neregulamentar al por
tarului Nițu asupra lui Stanca 
(min. 70) este trecut cu vede
rea de arbitrul Necșulescu, 
care a arbitrat în nota meciu
lui. Și tot STANCA, vîrful de 
atac vîlcean introdus după 
pauză, s-a dovedit a fi cel mai 
periculos jucător al Chimiei, 
șutind foarte bine în min. 74 
șl obligindu-1 pe Nițu să res-

7) și primele două cor- 
(min. 9). Și totuși, prima 
ocazie a avut-o Steaua 
10). cînd Barbu, singur

STEAUA 2 (2)
CHIMIA RM. VILCEA 1 (0) 

Stadion Steaua ; teren excelent i 
timp cdlduros ; spectatori — circa 
20 000. Șuturi I 11—7 (pe poartă I
4-3). Cornere l 5—4. Au marcat I
IOVAN (min. 17). D ZAMFIR (min. 
43), rsepecthr STANCA (mtn. 79).

STEAUA i Nițu - ANGHELINI, IO- 
VAN I, Someș, Fodor — Mureșatx 
T. Stoica (nvln. 45 Ba Unt), St. Popa 
— D. Zamfir, Cimpeanu, Barbu (min. 
70 Majaru).

CHIMIA : Pavel — Baeno (min, 90 
Cincâ), Catarglu (min. 46 STANCA), 
Udraa, Boțonea — Alexandru, lovan 
II, Carabageac — Teleșpan, SAVU. 
GIngu.

A arbitrat satisfăcător Ș. Necșules^ 
cu j la linie : I. Tânaeo (ambii dta 
(Tlrgoviște) șl A. Gheorghe (P. 
Neamț).

Cartonașe galbene : GINGU. 
Trofeul Petschovschi : 10. 
la spercn(e r 6-0 (3-0).

pingă in extremis în corner, 
pentru ca In min. 79 el să trea
că eu ușurință printre fundașii 
steliștl și din interiorul supra
feței de pedeapsă să înscrie 
în colțul lung : 2—1.

în ultimele zece minute, e- 
chipa gazdă în loc să replice 
cu vigoare, se complace în a- 
oelași joc lent, fără o- 
rizont, în timp ce Chimia tră
gea de timp...

Paul SLAVESCU



JOC BUN, GOL
C.S. TIRGOVIȘîE O
F. C. OLT 1 (1)

Stadion Municipali ; teren bun ; 
limp excelent ; spectatori — circa 
ÎS 000. Șuturi : 14-4 (pe poartâ :
4-3). Corners : 4-1. A marcat : RO
TARU (min. 17).

C.S. TIRGOVIȘTE i Voinea - Nk 
cui eseu, ENE, Dumitrescu, Ptoaru — 
Constantin, I. Marin, Kallo — Grea
ca (min. 67 Aelenei), Cojocaru (min. 
46 Radu Viorel), l*aia.

F.C. OLT i Ariciu - BARBULESCU, 
Bumbescu, lonoșcu, Onuțon — Șoo 
foce, CAȚOI, Rotaru - STATE, ks- 
maodi (min. 46 Sieoe, min. 80 Pre— 
pelițâ), PIȚURCA.

A arbitrat slab D. Petrescu (Bucu
rești) ; la Nnle j I. Corwnan (Ora»- 
dea) șl V. Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene s I. MARIN, P1-
TARU, ONUȚAN, ȘOARECE.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 6-0 (4-0).

TIRGOVIȘTE, 11 (prin telefon)

Un joc bun al formației din 
Ecornicești, Care a demonstrat 
azi. îtn fața întregului stadion, 
că va avea un important rol 
de jucat în acest campionat, 
într-âdevăr, F.C. Olt a fost 
sunerioară tactic formației lo
cale și a practicat un joc la 
cîștig, ceea ce pînă în cele din 
urmă i-a reușit. Cum spuneam, 
victoria este absolut meritată,

OXIGEN PENTRU HUNEDORENI
HUNEDOARA, 11 (prin te

lefon).

„Dacă Corvinul nu mai e... 
Corvinul de anul trecut 7“ Cu 
această întrebare și cu îndoiala 
In suflet au venit la stadion mii 
de spectatori ; cu teamă au în
ceput jocul hunedonenii. Noroc 
că ea s-a risipit repede. tn 
min. 3, Gabor a făcut o cursă 
frumoasă pe extremă, centrînd 
precis la DUMITRACHE, care 
B-a înălțat și a expediat, eu 
capul, spectaculos, balonul In 
plasă : 1—0. Speranțe și des
tindere in tabăra gazdelor care 
Încep să „țeasă" în teren pro
mițând un joc bun. F.C. Bihor, 
de care se temuseră atâta, nu 
ae arăta deloc periculoasă, ci 
preocupată doar de apărare, 
așa că jucătorii Corvinulul au 
preluat sigur bagheta, benefi
ciind și de aportul remarcabil 
la înaintare al fundașilor late
rali Rednic și Bogdan. Ocaziile 
de gol „curg" însă în zadar : în 
min. 7 — Rednic trage puternic 
de la 6 m peste poarta goală ; 
min. 14 — mingea centrată de 
Bogdan trece lin prin fața 
porții fără ca cineva Bă inter
vină ; min. 22 — Vrfnceanu tri
mite balonul cu capul în bară, 
tn min. 44, singura ocazie » 
arădenilor. Grosu a trimis ra- 
zant cu bara !

La reluare, abia în min. 70, 
Be succed două faze nota
bile : Tîrnoveanu trimite ba-

GOLURI MULTE, DOUĂ DIN PENALTY
F.C. CONSTANȚA 4 (2)
F.C.M. BRAȘOV 2 <1)

Stadion .,1 Mai* ; teren bun; timp 
frumos; spectatori — ci'rca 20 000. 
Șuturi ; 15—7 (pe poartâ : 12—5).
Corners : 9—7. Au marcat : PETCU
(mia. 3 ți 20 — din penalty), GA- 
CHE (min. 47), BATRINEANU (min. 
84), respectiv BENȚA (min, 36 — 
din penalty) șl I. POPESCU (min. 
W).

F.C. CONSTANȚA s Costaț - Pur- 
cârea, ZAHIU, Antonescu, TURCU — 
Drogeonu (min. 14 li Moldovan), 
GACHE, I. CONSTANTINESCU - Bu- 
duru (min. 65 Bâtrîneanu), Peniu, 
PETCU.

F.C.M. BRAȘOV : CHpa - Ștefan, 
Hi n-tea, Naghi (min. 9 Panache), 
Manei u (min. 62 Bâlan) — I. PO
PESCU, BATACLIU, Spirea - LĂ
CĂTUȘ, Poraschivescu, BENȚA.

A arbitrat bine Cr. Maghiar ; la 
Mrvie : Gh. Manta ți M, Nieulescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ZAHIU, PET
CU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2-0 (1-0).

CONSTANTA, 11 (prin telefon)

Partida n-a avut virtuți 
tehnice deosebite dar a plă
cut prin echilibrul existent 
In general, constănțenii obți
nând o meritată victorie 
datorită plusului de sponta
neitate în atac și... faptului 
că apărarea lor a greșit mai 
puțin. Iată cum s-au înscris 
cele șase goluri : in min. 3, 
I. Constantinescu centrează de 
pe aripa dreaptă, iar PETCU, 
bine plasat, reia balonul cu 
capul în plasă, Minutul 20 :

ÎNTÎMPLĂTOR
uu. ea a fost obținută în urma 
unei lovituri libere la o fază 
neclară. Ce s-a întîmplat 7 In 
min. 17, Pitaru este in duel eu 
State și cade. Arbitrul fluieră 
și indică lovitură liberă in fa
voarea oaspeților, deși a pă
rut că cel faultat a fost Pi
taru și nu State. ROTARU e- 
xecută lovitura liberă, de la a- 
proximativ 20 m, și Volnea, 
neatent, primește unicul gol al 
partidei.

C.S. Tîrgoviște se avintă în 
atac, dar majoritatea acțiuni
lor formației «înt respinse de 
apăramea grupată șl e- 
lastică a formației F. C. Olt, 
care, in plus, a contraatacat 
foarte periculos. Dintre marile 
ocazii ale meciului să le amin
tim pe cele din min. 37, 44 și 
53, cînd Nieulescu, Kallo 
și Ene expediază balonul 
cu capul, pe lîngă poar
tă. F. C. Olt răspunde cu 

■cîteva contraatacuri, care fie 
că sînt respinse de Voinea, cu 
piciorul, din afara careului 
(min. 39 și 43), fie că Șoarece 
(min. 75) sau Pițurcă (min. 81) 
greșesc cu puțin ținta. Și par
tida se încheie cu două posibi
lități de egalare ale formației 
tîrgoviștene, risipite de Isaia 
(min. 77) și Ene (min. 84).

Mircea TUDORAN

CORVINUL 3 (I)
F. C. BIHOR 0

Stadion Corvinul ; teren bun ; tfmp 
frumos ; spectatori — circa 9 000. Șu
turi i 20-7 (pe poartâ 1 17—2). Cor- 
nerei 11—4. Au marcat ■ DUMITRA
CHE (min. 3) TÎRNOVEANU (min. 
73), PETCU (min. 75, din 11 m).

CORVINUL i lontta - Rednic, Gâ- 
tan. ANDONE, Bogdan - ONCU, 
Kteln. PETCU - Gabor (mtn. 50 
TÎRNOVEANU), Dumltrache, Vrlncea- 
nu.

F.C. BIHOR r Bojtor - Nlțu. ZA- 
RE, Blszoc, Klss — Grosu, KUN II. 
Pușcaș (min. 13 Mureșon) — Lu- 
pâu (min. 65 Roatlș), NEDELCU, 
Georgescu.

A arbitrai bine M. Salomir; la 
Mnlo : M. Man (ambii din Ctaj- 
Nopoca) șl I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene 1 GEORGES
CU.

Trofeul Petschovschi : 9.
la speranțe ■ 2-3 (2-3).

Ionul în bară, iar la contraata
cul care a urmat Nedelcu. a- 
flat la 5 m de poartă, uluit, în 
loc să șuteze, sare peste ba
lon I Dominarea hunedorenilor 
k concretizează totuși : min. 73 

— combinație frumoasă Intre 
Klein, Petcu șl TÎRNOVEANU, 
încheiată eu un șut preda al 
celui din urmă : 2—0 ; min. 75 
Bogdan, faultat de Nlțu. obține 
„11 m", pe eare-1 transformă, 
precis, PETCU : 3—6.

Modesto FERRARIN1

o pătrundere impetuoasă a 
lui Buduru este oprită in 
careul de 16 m prin fault de 
Ștefan. Penalty. Transformă 
PETCU : 2—0. Min. 36 : o ac
țiune spectaculoasă pe aripa 
stingă a activului Bența este 

' : Și 
de -Purcărea. Din 
Transformă BEN-
Trecuseră doar 
de la reluare și 

își măresc avan-

oprită tot neregulamentax 
tot în careu 
nou penalty.
TA : 2—1.
două minute 
constănțenii 
tajul prin GACHE care trans
formă spectaculos o lovitură 
liberă de la aproximativ 22 m. 
Clipa a plonjat dar lovitura a 
fost prea puternică și el n-a 
Dutut decît să împingă balo
nul în plasă. Min. 66, I. PO
PESCU șutează din afara ca
reului, mingea il atinge in 
traiectoria sa și pe Turcu și 
se strecoară in plasă : 3—2.
Min. 84 : o centrare de pe a- 
ripa dreaptă, o ezitare a în
tregii apărări brașovene șl 

mln- 
4—2.

de dominare 
superiori - 

re
de 

ară- 
mi- 

remarcăm 
jucători, Za- 
amîndoi din 
Cum spu- 
constănțean, 

întrecere viu 
datorează promp- 
care linia lor de 
să fructifice oca-

_ __  _____  brașovene
BATRINEANU impinge 
gea cu capul în poartă :

Ca perioadă 
gazdele au avut o 
tate mai clară în prima 
priză și în ultimul sfert 
oră a] partidei, oaspeții 
tîndiu-se mai buni între 
nutele 60 și 75. Să 
prestațiile a doi 
hiu și Lăcătuș, 
generația tînăiră. 
neam, succesul 
construit după o 
disputată, se 
titudinii cu 
atac a știut 
ziile ivite.

Eftimie iONESCU

1 ROSE Șl DAVIES

i
i
i
i

I --
Inaugurat în penultima zi a 

I săptămînii trecute

Itidă internațională, 
bystic va continua 
rile pe care unii

Itorii noștri de frunte le susțin 
in compania echipei vestitei 
universități engleze Cambridge. 
Sosiți luni in Capitală, oaspeții

Ise află de marți pe Litoral, 
unde vor juca azi cu o combi
nată locală și duminică cu Fa-

Irul. în rindul lor, blnecunoscu- 
ții internaționali M, Rose șl H. 
Davies I

. ASPIRAȚIILE CLUBULUI 
SEMICENTENAR. Purtătorii de

printr-o par- 
Bezonul rug- 
prin Intîlni- 
dintre jucă-

i
IONEL PAVEL A ClȘTIGAT CONCURSULI

(INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK DE LA SIBIU
I
I
I
I
I
I
I

Pe stadionul Voința din Si
biu s-a desfășurat o intere
santă cursă internațională de 
dirt-track, cu participarea unor 
motocicliști din R. D. Germa
nă. Ungaria și România. Un 
număr record de spectatori 
(peste 7 000), au urmărit între
cerea cîștigată după curse spec
taculoase de sibianul Ionel Pa
vel, care in manșele a 15-a și 
a 20-a a avut ca principali ad
versari pe Marin Dobre, Ga
bor Steker (Ungaria) și Ronald 
Pusch (R.D.G.).

Clasamentul cursei : 1. I. Pa
vel 15 p, 2. 8. Halagian 13 p, 
3. D. Stoica 13 p, 4. N. Puraveț 
11 p, 5. E. Botezatu 10 p (toți 
România), 6. R. Pusch (R.D.G.) 
8 p (I. IONESCU — coresp.).

★
centrul municipiului Ora- 
s-au disputat întrecerileI

I

în
dea 
etapei a VI-a a campionatului 
republican de viteză, la care au

I
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i (Polit. Buc.) — Luminița Sălă- 
jan (Polit. Cluj-Nap.) 6—4,

I 8—6, o frumoasă reintrare a 
bucureștencei ; Elena Cotuna 
(Electr. Tim.) — Gabriela Med- 

| ved (Sănăt. Oradea) 7—5, 6—1 ;
Marilena Totoran (D) — Mag-

I dalena Raicovici (C.S.Ș. Gheor- 
ghemi) 6—1, 6—2 ; Maria Ro
manov (Polit. Buc.) — Dorina

I Brăștin (U.T.A.) 6—2, 6-2 ;
Rodi ca Gbeorghe Covalenco 

I (U.T.A.) — Dana Bedeuță (D) 
7—5, 6—2 ; Florența Mihai
(Progr. Buc) — Nadia Beche-

I rescu (Electr. Tim.) 7—5, 1—6, 
6—3, după o frumoasă rezisten- 

I ță a timișorencei. în turul 
I următor: L. Romanov — C.

Popescu 6—0. 6—1 ; M. Roma- 
I nov — R. Gheor^ie Covalenco 

6—2, 3—0 ab.
Au continuat probele de du- 

I blu bărbați, cu meciurile : Chi- 
ru, Popa — Siită, Toma 6—4, 

I 6—3 ; Șovar, Constantinescu — 
Mag, Nieulescu 6—4, 6—2. Tin 

I sferturi de finală : Segărceanu,
Dirzu — Fl. loan, Hnat 6—3, 
1—6, 6—2 ; Vileioiu, Pavel —

I Chiru, Popa 6—3, 6—1 ; Șovar, 
| Constantinescu — Tr. Marcu,

Ștefăinescu 7—5, 6—4 ; Ad. Mar- 
Icu, Mancaș — Ursulescu, Anto

nescu 7—5, 6—2.
De asemenea, se progresează 

Ipe tabloul probei de dublu 
mixt, care a dat cîteva rezul
tate interesante : Alice Dănilă, 
Bîrcu — Nadia

I Ghilea 4—6, 6—-2,. 6—4 și Dana 
I Beleuță, Fl. loan — Magdalena

Raicovici. FI. Niță 8—6, ab.
1 C. CREȚU — coresp.

Becher eseu.

I

I
1DHINISTMÎIA OI STAT LOTO PRONOSPORT INrORNtAZAI SURPRIZE PENTRU SPECTATORI I

I
I

I

IDupă cum s-a mal anunțat, spectatorii 
plătitori care asista Io desfășurarea 
Jocurilor balcanice de atletism sînt

I rugați sâ pâstreze cu grijă jumăta
te de bilet care râmlne asupra lor i 
cealaltă Jumătate, introdusă tn cutii
le special Instalate la Intrările In 

I tribuna I, va participa la o tragere 
la sorți In public, pe baza căreia 
se va atribui. In fiecare zi de con
cuss, cite o excursie In străinătate. 
De asemenea, tot prin tragere la

I sorți, vor mai fi oferite unele sur
prize, constind din obiecte fi mate
riale de reclamă,

. nlstrației de Stat
din partea Admi- 

Loto-Pronosport.

I EXTRASE LA 
PRONOEXPRESI

I
21 6.

14 13

NUMERELE 
TRAGEREA 
DIN 11 AUGUST 1982. EXTRA
GEREA I : 31 30 26 37
EXTRAGEREA a Il-a :
18 29 41 8. Fond ttjtal de cîșli- 
gtiri : 847.129 tai, din 
31.360 lei, report la categoria 1.

care

In fruntea echipei Cambridge;
astăzi al culorilor grivițene 
vor să se numere în noul cam
pionat printre aspiranții la su
premație. „O tentativă defel 
nelalocul el, așa eum am de
monstrat și In sezonul prece
dent, cînd am reușit victorii 
mu măcar să facem clipe grele 
uneia sau alteia dintre echipele 
din grupul celor trei «mari» ala 
sportului eu balonul aval. In 
land chiar dacă nu am urcat pe 
podium, tot am eucerit un trofeu 
— Cupa Federației...**. Cuvin
tele antrenorului emerit Viorel 
Moraru exprimă gândurile celor 
circa 35 de jucători din echipele 

participat 89 de concurenți. Ia
tă cîștigătorii probelor : cl. 50 
cmc Mobra — Carmen Dumi
trescu (C.S.T.A. București) și 
Gabriel Bratovici (I.M.G. Bucu
rești) ; cl. 50 cmc sport — Emi
lia Dinu și Stelian Sandu 
(I.M.G. București) ; cl. 175 cmc 
— Ladislau Ferenczj (Voința 
Oradea) ; cl. 250 cmc — Atti
la Viktor (Voința Oradea) ; cl. 
500 cmc — loan Lăzărescu (Ra
pid Arad) ; ataș 600 cmc — 
Petre Popescu — Aurel Popa 
(Torpedo Zărnești) ; ataș pini 
la 1 300 cmc — Iuliu Toth — 
Attila Toth (I.R.A. Tg. Mureș). 
(I. GIIIȘA — coresip.).

PROFILURI CLUJENE
(Urmare din pag. 13

Sonia Iovan devansează o 
puternică echipă de tenis de 
masă, care are in vitrină cîteva 
cupe ale campionilor europeni. 
Această preferință a mesei ro
tunde a avut în vedere faptul 
că Sonia Iovan, alături de Le- 
nuța Leușteanu, au reprezentat 
tradiția și impulsul spre... Na
dia Comăneci.

Virginia Ruzici, fata din Cim- 
pia Turzii, care nu mai trebuie 
prezentată, încadrează doi clu
jeni de viță, frații Demian, 
pentru care s-a propus un sin
gur loc — „nu putem face o 
ierarhie între Radu și Horia" 
— dar în cele din urmă cineva 
a rostit cuvintele de glorie cu 
care presa franceză l-a gratu
lat pe Radu „le geant des Car- 
pathes" — și, cum se întîmplă

scria începută dc Olgo..
„Ce se întîmplă acum 7“ Ion 

Mureșan, președintele CJ.E.F.S. 
și unul dintre cel mai vechi 
slujitori ai sportului clujean, 
răspunde fără ocolișuri : «Sigur 
că am coborit față de anul 
1972, de pildă, cînd ne aflam 
pe locul 1 la vreo zece ramuri 
de sport... In ultimii ani ne-au 
plecat mulți sportivi de valoa
re. Seria începută mai de mult, 
cu Olga, s-a continuat eu Ra
du 
deși 
n-ai 
lele
Ionică Pop, cu luptătorul An
drei Janko, cu Viorel Rus și 
Claudiu Rusu de la polo și 
cu mulți, mulți alții...

Intr-un fel — continuă Ion 
Mureșan — Clujul sportiv a

Dcmian, cu Virginica — 
Ia treaba asta cu tenisul 
cum să-i ții doar la poa- 
Feleaculuî — cu scrimerul

Poezia nu prea moderna a lotbaliștilor
„Cum a fost posibil necazul 

cu fotbalul 7” Ion Mureșan nu 
stă pe gînduri : „Iată că a fost

Concursul Pronosport de la 
sfîrșiitul acestei săptămîni mar- 
cheză debutul ediției 1982/1983 a 
campionatului diviziei ,,B“ de 
fotbal, cuprinzînd partide deose
bit de atractive din cadrul pri
mei etape. Pentru a oieri parti
cipant il or o aursă suplimentară 
și — sperăm — utilă de inspira
ție, redăm pronosticurile fostu
lui jucător al echipei Delta Tul- 
cea, Nicolae Zidaru : I. Șoimii 
Sibiu — Rapid București X, 2 ; 
II. Pandurii — Progresul Vul
can 1, 2 ; IU. C.S.M. Borzeștâ — 
Dunărea Galați 1 ; IV. Prahova 
Ploiești — Gloria Buzău 1 ; V. 
Oțelul Galați — C.S.M. Suceava 
X ; VI. Unirea Focșani — C. S. 
Botoșani 1 ; VII. Gaz metan — 
Carpați Mîrșa 1 ; VIII. Metalul 
București — Unirea Alexandria 
1, 2 ; IX. Precizia Să cele — Au
tomatica 1 ; X. F. C. Baia Mare 
— U.T.A. 1, X ; XI. Strungul A- 
rad — înfrățirea Oradea. 1 ; XH. 
Tnd. sîrmel — F.C.M. Reșița X. 
2 : XUT. C.F.R. Tim. — U“ 
Cluj-Napoca 1, X, 2.

DAR TE-

de Diviziile „A“ sau „B“, cam 
aceiași de la ediția trecută, în 
frunte cu Constantin Dinu — 
recordmanul selecțiilor în echi
pa națională nu ae lasă I Din
tre noutăți : Benedck, fost la 
Politehnica Iași, și Badea de 
la C.S.Ș. Triumf București. Cu 
toții se găsesc acum — după 
cele două săptămîni de prepa
rative la munte — ta ora me
ciurilor de verificare (cu R.C. 
Sportul studențesc, Știința Pe
troșani, Politehnica Iași). în 
curînd, grivițenii vor primi vi
zita formației britanice Rea
ding Abbey, cu care vor juca 
la 25 august. Oaspeții vor sus
ține o altă partidă la Petro
șani (29 august), cu Știința.

„UN LOT MIC,
NACE !". Astfel ne-a înfățișat 
președintele secției de rugby 
Știința CEMIN Baia Mare, ing. 
Lascăr Ghineț, rituația echipei 
maramureșene : Moț a plecat 
la Steaua, V. Ion s-a prezentat 
la post după absolvirea facul
tății și nu se mai știe nimic 
despre el, iar Gligor urmează 
să se opereze (menise). Ceilalți 
19 jucători rămași din vechiul 
efectiv au parcurs, sub condu
cerea antrenorului Florin Po- 
povicî, etapele de recuperare Ia 
mare, de pregătire în stațiunea 
Izvoarele și susțin acum unele 
meciuri de verificare. O nou
tate ar fi talonerul Wiland, 
promovat de la formația de 
„B“, antrenată de Rada Trny- 
ancscv, încă jucător. (G. R,).

uneori, între cei doi uriași a 
apărut Virginia.

Viorel Rus și Sorin Macavei 
încheie clasamentul, dar cu des
tule remușcări pentru partici- 
panții la „masa rotundă", pen
tru că, iată... „a trebuit să re
nunțăm la poloistul Alexandru 
Szabo, la Eva Ziirgo-Raduly, 
la Dragomir Cioroslan, la Zeno 
Oprițescu, la șahista Margare
ta Mureșan, la Ana Mocanu 
(volei), la Mihalik, la Bota, la 
Marlon — „aceștia din urmă ar 
fi adus boxul, handbalul și lup
tele în prim-plan — ...a trebuit 
să renunțăm la Universitatea 
— baschet fete, poate și pentru 
faptul că în echiipă sînt și ju
cătoare din afara Clujului... 
A trebuit să renunțăm, în sfîr- 
șit, la un fotbalist ca Petru 
Emil ...Ia un baschetbalist ca 
Oczelak și la mulți alții..." 

trebuit să se supună mutațiilor 
social-economlce din țara noas
tră. Pe vremuri, Clujul se de
tașa ca județ, ca forță — zic. 
Astăzi, studenții sportivi pe 
care ii pregătim iși iau zborul 
spre orașe care ieri nu i-ar fi 
putut primi, dar care astăzi il 
așteaptă cu brațele deschise, 
pentru că s-au ridicat cu pași 
repezi și au unități economice 
capabile să absoarbă echipe în
tregi, cum e, dc plidă, cazul 
județului Maramureș, spre care 
au plecat atiția jucători de 
handbal clujeni... Acestea fiind 
spuse, sper ca județul nostru să 
reducă puțin din doza 
talgie care împiedică 
„a doua respirație", 
spune la atletism, și 
nească mai hotărit Ia drum".

de nos- 
deseori 

cum se 
să por-

posibil și nu spun asta eu îm
păcarea omului care știe că în 
sport cineva trebuie să cadă... 
De cele întîmplate ta fotbal 
sîntem vinovați cu toții. Și 
C.J.E.F.S.-ul, și Universitatea, și 
antrenorii. Am avut în ultimul 
timp doi antrenori de meserie 
incontestabilă, Angelo Niculeș- 
cu și Ion Ardeleanu. Avem, 
sînt sigur, și o echipă cu ju
cători peste media generală pe 
care a estalat-o în campionat 
Cred că ta „U” s-a practicat 
un pic prea mult duhul blin- 
deței. Și de aici, necazurile, a- 
dică retrogradarea unei echipe 
care n-a avut nici un . moment 
teama că ar putea să cadă. La 
drept vorbind, „U“ a căzut in
tr-un singur minut. Dar un mi
nut în care s-au adunat toată 
poezia nu prea modernă a fot
baliștilor anului 1982... Acum, 
acest minut s-ar putea să ne 
coste foarte mult... Să ne gîn- 
dim că la anul promovarea are 
obstacole mai mari decît ori- 
cînd în ultimele decenii".

Poate că acest duș deloc 
plăcut va fi un memento și 
pentru alte ramuri de sport...



Se apropie campionatele mondiale de lupte greco-romane

0 VERIFICARE IMPORTANTĂ, DAR PREGĂTIRILE
Verificarea importantă înain

tea apropiatelor campionate 
mondiale, „Memorialul Pytlia- 
sineki" la lupte greco-romane, 
desfășurat la Varșovia, a reu
nit pe saltelele de concurs 
sportivi de valoare din 10 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia. Finlan
da, Grecia, Irlanda, Italia, Po
lonia, R. F. Germania, România 
și Suedia (n-au participat echi
pele Uniunii Sovietice și Unga
riei). Evoluînd în campania 
multor luptători care vor fi 
prezenți — unii cu șanse la 
titluri și medalii — la C.M. de 
la Katowice, sportivii români 
au ocupat două locuri 1, un 
loc 2 și un loc 3, înscriindu-se, 
prin rezultatele de ansamblu, 
printre protagoniștii turneului.

La înapoierea delegației 
noastre, antrenorul Nicolae Pa
vel ne-a oferit amănunte și 
aprecieri privind comportarea 
lotului care se pregătește pen
tru „mondiale". Cei doi ciști- 
gători — Ștefan Negrișan (cat. 
68 kg) și Constantin Uță (cat. 
62 kg) au confirmat integral 
așteptările. Primul, îndeosebi, 
a dovedit o excelentă pregătire 
fizică și tehnico-tactică. folo
sind procedee de dificultate 
cîștiglnd autoritar „seria" șl 
finala cu polonezul Kovalik 
(prin descalificare). Cu multă 
dezinvoltură (in pofida expe
rienței competiționale reduse — 
rămîne junior și anul viitor 1) 
a concurat Constantin Ufa. ob- 
tinînd victoria în 5 partide și

CĂUTĂRILE CONTINUĂ I

SUCCESE ALE ATLEȚILOR NOȘTRI 
LA CONCURSUL PRIETENIA

primui loc In clasamentul ca
tegoriei. După ce a câștigat 
clar, 4 meciuri, Vasile Andrei 
(cat. 100 kg) a pierdut finala 
cu bulgarul Dimitrov (campion 
european la. Varna), de care a 
foat întrecut la limită : 3—2.
Evoluția sportivului nostru a 
fost — pe toată durata turneu
lui — la nivelul cerințelor. Un 
meritoriu loc 3 a ocupat Ștefan 
Marian (cat. 52 kg). El a fost 
întrecut de Tekov (Bulgaria), 
dar a cîștigat detașat întîln.1- 
rea pentru locurile 3—4 ale fi
nalei disputată tn compania 
polonezului Socha (14—1). La 
cat. 57 kg, Clim Filipov — lo
cul 4.

O comportare modestă a avut 
Ștefan Ram (cat. 74 kg), în
vingător in 4 partide, dar în
trecut in meciurile cu Vasilev 
(Bulgaria) șl — in finala pen
tru locurile 3—4 — da Helblng 
(R. F. Germania), Ia caț? a 
pierdut insă in urma unei ne
justificate decizii de descalifi
care. Pe aceeași linie — a 
comportării modeste — Ion 
Draloa, clasat pe locul 5, cu 2 
meciuri pierdute tn serie. La 
cat. 74 kg a concurat și Gh. 
Mine», neclasat, ca și Nleolae 
Zamfir (cat. 57 kg). Iile Matei 
(cat. 90 kg), Ivan Savin și Ion 
Hann (cat. +100 kg).

într-d recentă convorbire 6- 
vută cu antrenorul emerit Ion 
Corneanu, reputatul nostru spe-

cialist ne spunea că turneul 
de la Varșovia constituie o ve
rificare pentru întreaga echipă, 
dar urmează să aducă clarifi
cări în special la categoriile 
57 kg, 74 kg și +100 kg (fi
rește și cat. 48 kg, categorie 
la care mu s-a participat la 
această competiție). Acum eînt 
cunoscute unele răspunwri 
clare. La alte întrebări var răs
punde seriozitatea șl dăruirea 
de care unii sportivi vor tre
bui să dea dovadă, mai mult 
ca pină acum, in perioada care 
a mai rămas pînă la campio
natele mondiale (9—12 septem
brie). In ceea ce privește cate
goria 48 kg, îșl anunță candi
datura la titularizare Ion Asaf- 
tel, Iile Miuțl șt Ion Negoiță, 
dar numM titularizarea nu a- 
junge.„

Dan GARLEȘTEANU

Tinerii atleți români au con
curat cu succes la întrecerile 
ediției a XVI-a a tradiționalu
lui Concurs Prietenia, cel mai 
important concurs al atletismu
lui mondial juvenil. La întrece
rile desfășurate în Polonia, la 
Lodz, atleți! noștri s-au clasat 
o dată pe locul întîi. o dată pe 
locul secund, de două ori pe 
locul trei etc.

Cîștigătoare la actuala ediție 
a competiției a fost semifondl- 
?ta Margareta Keszeg, de la 
C.S.S. Cetate din Deva. Eleva 
antrenorului Ortwin Scheible a 
cîștigat proba de 1500 m, fiind 
cronometrată în 4:25,30. Tot un 
alergător de semifond și încă 
la aceeași probă, s-a clasat al 
doilea. Este vorba de Zollan 
Fekete (C.S.Ș.' SL Gheorghe, 
antrenor Carol Szanta) înregis
trat cu timpul de 3:51,73. Meda
liile de bronz au revenit craio- 
venoei Daniela Zamfir (C.S.S.A., 
antrenor Ștefan Popescu) la 3

km marș — 15:11,74 (nou re
cord republican de junioare) șl 
cîmpulungencel Petra Mihala- 
che (C.S.Ș.Aj antrenoare Va
lentina Sîrbu) la heptatlon cu 
5661 p (nou record republican 
de junioare). Această ultimă 
performanță se situează prin
tre cele mai bune rezultate 
europene din acest an I

Pe locul 4 s-au clasat Violeta 
Berlea (C.S.Ș. Suceava) la 
800 m — 2:07.43 și Cristina 
Vlăsceanu (C. S. Tirgoviște) la 
400 mg — 60.17, iar pe locul 
5 : Lenuța Rață (C.S.Ș. Sucea
va) la 800 m — 2:09.25. Va
lentin Ouatu (Viitorul București) 
la 110 m garduri — 15,65 șl 
Stelică Turbă (C.S.Ș. 4 Bucu
rești) la disc — 47,16 m. Alți 6 
atleți români s-au clasat pe lo
cul 6, ceea ce a făcut ca, la 
modul general, aceasta să fie 
considerată ca una dintre cele 
mai reușite participări ale ju
niorilor noștri la această impor
tantă competiție internațională.

TURNEELE INTERNATIONALE DE ȘAH
LA JUMĂTATEA DESFĂȘURĂRII

TIRUL MONDIAL LA ORA
REEVALUĂRII FORȚELOR

Tirul mondial se află in plin 
sezon competițional, ca de fie
care dată în perioadele estiva
le. După o suită de mari în- 
treceri-test, organizate in toate 
cele 3 continente (Europa, A- 
merica de Nord și Asia), în 
care tirul cu glonț este practi
cat pe scară largă, va urma o 
lună de relativă acalmie, îna
intea celor două evenimente de 
vîrf ale anului 1982 : campio
natele europene de la Roma 
(14—21 septembrie) pentru se
nioare și juniori și campiona- 
natelc mondiale (Caracas, Ve
nezuela, 1—14 noiembrie) pen
tru seniori.

în „duelul de la distanță" ce 
a prefațat aceste două con
cursuri oficiale, învingători par 
a fi, deocamdată, europenii. 
Ultimele concursuri stabilesc, 
insă, spre deosebire de alți ani, 
„capi de serie" autentici, parcă 
după modelul tenisului. Citeva 
rezultate senzaționale — și, fapt 
deosebit, repetate ! — îi indică 
pe norvegianul Harald Stenvaag 
și pe franțuzoaica Dominique 
Esnault, drept conducători de
tașați în topurile pușcașilor. 
Deși cunoscuți de multă vreme 
pe poligoanele lumii, nici unul 
nici altul nu străluciseră pină 
în acest sezon. De astă dată 
însă, s-au impus în citeva con
cursuri de prestigiu, momentul 
de vîrf constituindu-1 campio
natele internaționale ale Elve
ției, desfășurate la Zurich, la 
începutul lunii iunie. Cu acel 
prilej, Dominique ciștiga — la 
pușca standard 60 f.c. cu 595 p 
și 598 p (două întreceri repe
tate) și la 3x20 f, cu 575 p și, 
respectiv, 574 p, iar trăgătorul 
scandinav o imită, în probele 
similare de pușcă liberă, adău
gind însă o victorie și la pușcă 
10 metri cu 591 p ! Prezenți la 
același concurs, americanii l-au 
avut din nou pe „bătrinul” 
Lones Wigger în fruntea dele
gației lor, dar cea mai bună 
comportare a sa a fost dortr 
un loc 3, la pușcă liberă 3 po-

ziții; cu 1166 p. Tinerii care 
l-au însoțit (Richard Hawkins 
și William Kovavic) n-au co
respuns.

O știre amenințătoare pentru 
europeni a venit însă, în luna 
mai, din îndepărtatul Hang 
Kong, unde trăgătorul, pină a- 
cum necunoscut, Li Zhong-Qi 
(R. P. Chineză), ciștiga proba 
de pistol liber, cu un incredi
bil 586 p (l), rezultat superior 
cu 3 puncte recordului mondial 
oficial. Și mai semnificativă în 
aprecierea valorii excepționale 
a pistolarilor din R. P. Chineză 
ni se pare a fi clasarea în pri
mele 4 locuri a tot atitor re
prezentanți ai acestei țări, cu 
rezultate peste 572 p. Pentru 
comparație, reamintim că re
cordul țării noastre este de 
569 p... Iată dar că întrecerile 
campionatelor mondiale din Ve
nezuela capătă un plus de a- 
tractlvitate, prin prezența la 
start a unei delegații, mai mult 
ca sigur, deosebit de valoroa
se, din China Populară.

Să fie. oare, tirul mondial la 
ora unei reevaluări de forțe 7 
După rezultatele de pînă acum 
ale anului 1982 așa par a sta 
lucrurile. Numai că, e de aștep
tat o reacfjie puternică din 
partea acelor candidați perma
nent! la supremație, trăgători 
care au de partea lor atuul ex
perienței și al pozițiilor deja 
cucerite pînă Ia sfîrșitul sezo
nului 1981. Este acesta un ele
ment care ar putea deveni pre
cumpănitor In stabilirea noilor 
ierarhii oficiale ale unor con
cursuri mult mai stresante, așa 
cum vor fi. campionatele euro
pene și cele mondiale. Să aș
teptăm, deci.

Radu TIMOFTE

Lupta pentru primele locuiri 
devine strinsă In turneul imr 
temațional feminin de șah al 
României, care se desfășoară 
la Băile Herculane. Lidera cla
samentului, Dana Nuțu-Teres- 
cenco, a făcut două remize (cu 
Kantor și Ionescu), avind a- 
cum doar jumătate de punct 
avans față de sovietica Tamara 
Hugașviii (cîștigă la Dragase- 
vici, remiză cu Szmacinska). 
Iată și celelalte rezultate : 
Szmacinska — Polihroniade 
1/2—1/2, Jicman — Baumstark 
1/2—1/2, Olărașuz — Ionescu 
1—0, Ghindă — Kurocsai 0—1 
(runda a 5-a) ; Polihronțade — 
Kurocsai 1—0, remize Kantor — 
Ghindă, Baumstark — Olărașu, 
Dragasevici — Jicman (runda 
a 6-a). în clasament : Dana 
Nuțu-Terescenco 4 1/2 p, Ta
mara Hugașvili 4 p, Gabriela 
Oiășaru 3 1/2 p, Gertrude 
Baumstark, Antonina Dragase
vici, Grazyna Szmacinska, 1st- 
vannă Kurocsai și Viorica Io
nescu — toate cite 3 p. în

turneul de junioare, continuă 
să conducă Arahania Kietevan 
(U.R.SJS.) 5 1/2 p, urmată de 
româncele Magdalena Kiss 4 p, 
Smaranda Boicu șl Roxana Ve
niamin — cite 31/2 p (din 4).

Turneele juniorilor și junioa
relor mici (pînă la 16 ani) se 
dispută la Drobeta Tr. Severin. 
La masculin, lider este Marin 
Mihail, cu 6 p (din 7), iaf la 
feminin conduc, la egalitate, 
Otilia Ganț și Ralnca Stegăno- 
ia, cu cîte 3 1/2 p (din 5).

PREGĂTIRI PENTRU 
C. E. DE LA ATENA
• Federația de atletism din 

Mar©a Britanie a stabilit lotul 
care va lua parte la cea de a 
XIII-a ediție a campionatelor 
europene, la Atena (6—12 sep
tembrie). în fruntea unei valo
roase delegații de atleți se 
află campionii olimpici Alan 
Wells (100 m), Sebastian Coe 
(1500 m) și Steve Ovett (800 
m), precum și proaspătul re
cordman mondial la 5 000 m, 
Dave Moorcroft.

• Delegația suedeză va cu
prinde 40 de atleți și 25 de 
atlete. t

1NIIRZ0NALHL DIN NEXIC
In prima rundă a turneului 

interzonal masculin de șah de la 
Toluca (Mexic), Hulak l-a Învins 
pe Kouatly, iar tn partidele 
Spasski — lusupov, Setrawan — 
Ivanov, Adorjan — Polugaevski, 
Hunn — Balasov și Torre — Ru- 
binetti a fost consemnată remiză. 
Partida Lajos Portisch — Rodri- 
guez s-a Întrerupt. Primii, doi 
clasați se califică pentru tur
neul candldaților la titlul mon
dial.

• Campionatul Norvegiei, 
etapa a 13-a: Vaalerengen Oslo 
(viitoarea adversară a cam
pioanei noastre Dinamo, in 
C.C.E.) a cîștigat cu 1—0 me
ciul cu Sogndal, în deplasare. 
Alte rezultate : Bryne — Mo.ss 
0—0. Fredrikstad — Rosenborg 
1—1, Start — Viking 0—2, Lil- 
lestrom — Molde 7—4, Hamar- 
kameratene — Mjondalen 1—1. 
în clasament conduce Viking 
cu 18 p. urmată de Vaaleren
gen cu 16 p și Lillestrom cu 
15 p.
• Campionatul Franței, pri- 

ma etapă : Bordeaux — Mo
naco 3—1, Bastia — St. Etien
ne 2—1, Laval — Sochaux
3— 1, Paris S.G. — Rouen 1—0, 
Toulouse — Strasbourg 3—1, 
Mulhouse — Nanteș 1—1. Lens 
— Nancy 2—1, Brest — Tours
4— 2, Lyon — Auxerre 1—1, 
Metz — Lille 2—0.

• • - S 6R « -iȘiER » < AȘiER »

țn
Z CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS PENTRU AMATORI

Campionatul european de tenis pentru amatori a ajuns la cea de a
14-a ediție pentru seniori fi la cea de a 5-a ediție pentru tineret 
(sub 21 de ani), latâ cîștigâtorii de pînâ acum a4 probelor de sim
pla (în -J?..... -«-«•-...........................................

1969,
1970,
1971,
1972,
1973,
1974,
1975,
1976,

s la via).
1977,
1978,

ordinea : bârbați, femei ; băieți, fete) :
Torino (Italia) : Baranyi (Ungaria), Vopidtova (Cehoslovacia), 
Sofia (Bulgaria) : Metreveli (U.R.S.S.), Morozova (U.R.S.S.). 

Luxemburg : Metreveli, Morozova.
Budapesta (Ungaria) î Baranyi, Kroșina (U.R.S.S.).
Pescara (Italia) : Metreveli, Morozova.
Wroclaw (Polonia) : Taroczy (Ungaria), Navratilova. 
Viena (Austria) : Metreveli, To man o va (Cehoskwacia).

Pre-rov (Cehoslovacia) : Kakufia (U.R.S.S.), Jausovec (lugo-

Maribor (Iugoslavia1) : Metreveli, Kroșina. 
Brașov : '* “

as (Cehoslovacia).
jy 1979, Sopot (Polonia) : Borisov (U.R.S.S.), Morozova ; Stiegler (Aus- 
£ tria), M. ROMANOV.

j 1980, Belgrad (Iugoslavia) : Borisov, Eli sen ko (U.R.S.S.) ; Lacek 
& (Cehoslovacia), Skuherska (Cehoslovacia).

100.1 zn____• x . ____ !_• ZI... ... r-x-___ , . . ,

Metreveli, RUZICI ; Gruzman (U.R.S.S.), Budarova

| 1901, Atena (Grecia) : Jivojinovici (iugoslavia), Elisenko ; Hogsted 
qz" (Suedia). Temesvari (Ungaria).

Alte victorii românești : Virginia Ruzici - Florența Mîhai (1978) la 
senioare ; Dirzu - Nițâ (1978), Dîrzu - Maneaș (1979) la tineret.

-w 
m' X?
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • La Knutstorp (Suedia) 

a avut loc o cursă în cadrul C.E. de for
mula 3. învingătorul, argentinianul Oscar 
Larraurl, a realizat o medie orară de 128,941 
km. El conduce detașai în clasamentul ge
neral fiind virtual campion european

BASCHET • ,După 3 zile de întreceri în 
C.E. de cadete din Finlanda, clasamentele 
sînt următoarele : grupa „A- : Bulgaria ( p, 
Italia 5 p, Finlanda 5 p. Franța 4 p, Suedia 
4 p. Olanda 3 p ; grupa „B“ : U.R.S.S. « p, 
Iugoslavia 6 p, Ungaria 5 p, Spania 4 p, 
R.F.G. 3 p. Israel 3 p.

HALTERE • tn cadrul campionatelor mon
diale pentru juniori care se desfășoară la 
Sao Paulo, în Brazilia, întrecerile la primele 
categorii au fost dominate de sportivii bul
gari : Suleimanov la cat. 52 kg — 250 kg 
(110+140), N. Dimitrov la cat. 58 kg — 259

• TELEX • TELEX © TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX > TELEX
kg (107,5+142,5) șl Tuporov la cat. 60 kg — 
200 kg (125-1-155). ,

PENTATLON MODERN • In cadrul cam
pionatului mondial feminin care are loc in 
regiunea pariziană, proba de 200 m înot a 
fost ctștigată de sportiva franceză Guylalne 
Berger care a fost cronometrată în 2:09,64. 
Pe locurile următoare : Alison Reid (S.U.A.) 
2:17.61, Sarah Parker (M. Britanie) 2:19,52, 
Kathy Tayler (M. Britanie) 2:19,67. Pe echi
pe : 1. Franța 3 500 p, 2. Marea Britanie 
3 416 p, 3. S.U.A. 3 412 p. tn clasamentul ge
neral : Tayler 3 226 p. Ameyalli Martinez 
(Mexic) 3184 p, Wendy Norman (M. Brita
nie) 3 180 p, echipe : Marea Britanie 9 482 p, 
S.U.A. 8 896 p, R.F.G. 8 860 p. Suedia 8 830 p, 
Franța 8 764 p, U.R.S.S. 8 244 p.

TENIS • Turneul feminin de la Ataianta 
(Georgia) a debutat cu două mari surprize: 
americanca Kathy Jordan (cap de serie nr.

3) a fost eliminată de Michelle Torres, o 
jucătoare americancă în virstă de 16 ani 
(0—0. 6—0. 6—3), iar Wendy White a lntre- 
cut-o pe Marie Pinterova cu 6—2, 6—1. Alte 
rezultate : Mary Lou Piatek — Marjorie 
Blackwood 6—0, 6—0, Ann Klyomura — Elise 
Burgin 6—3, 6—2, Candy Reynolds — Sabina 
Simmonds 7—6, 6—1, Susan Mascarln —Jinny 
Klitch 6—1, 6—2, Dianne Fromholtz — Vickie 
Nelson 6—4, 6—4, Chris Evert Lloyd — Kim 
Jones 6—1, 6—0. Iva Budarova — Kate Lat
han 6—4, 6—1, Helena Sukova — Alycla
Moulton 6—1, 6—4 • Cleveland (Ohio) : ame
ricanul Brian Gottfried (cap de serie nr. 2) 
a fost eliminat de Scott Davis cu 6—2. 6—3. 
Alte rezultate : Mike Myberg — Iile Năstase 
6—4, 7—5, Sandy Mayer — Mark Vines 8—4, 
6—0, Hank Pfister — Matt Anger 7—6. 7—5, 
Victor Amaya — Matt Mitchell 6—3, 5—7, 6—4.

® Turneul internațional din 
Spania, de la Palma de Ma
llorca, programat să înceapă 
astăzi se bucură de participa
rea unor echipe redutabile : 
Slovan Bratislava. Paris St 
Germain, Espanol Barcelona șl 
Palma de Mallorca.

• Meciuri amicale desfigu
rate în ultimele zile în dife
rite orașe din R.F. Germaiia: 
F.C. Koln — F.C. Bruges 2—1, 
F.C. Kaiserslautern — Aston 
Villa 5—1 !, Borussia Dort
mund — Fortuna Sittard 2—4!

• La (Cesena, în Italia, Ii
le olandei: AZ’67 Alkmaar a 
cîștigat turneul desfășurat în 
acest . oraș, întrecînd în finală 
pe A.S. Roma, cu 6—4 după 
barajul penaltyurilor !).
• Alte meciuri amicale t 

Hercules Alicante — Ujpestl 
Dozsa 2—3, Servette Geneva 
— F.C. Liverpool 0—0, F.C. 
Sevilla — Ț.S.K.A. Sofia 2—1.

PROGRAMUL 
OLIMPIADEI ALBE

BELGRAD, 11 (Agerpres). — 
A fost dat publicității progra
mul viitoarelor Jocuri Olimpi
ce de iarnă ce se vor desfă
șura în anul 1984 la Sarajevo. 
Festivitatea de deschidere va 
avea loc în ziua de miercuri 
8 februarie ci începere de la 
ora 14,30 (ora locală) pe arena 
„Kosovo". Prima probă a 
concursului de schi alpin va fl 
cea masculină de coborîre, 
programată joi, 9 februarie, zi 
în care vor debuta și compe
tițiile de schi fond (Proba fe
minină de 10 km) și patinaj 
viteză (proba feminină de 
1 500 m). Vineri vor începe în
trecerile la sanie, bob și pati
naj artistic, iar in ziua urmă
toare duminică este progra
mată proba de sărituri cu 
schiurile de la trambulina de 
70 m. Turneul de hochei pe 
gheață, ce va debuta cu o zi 
înainta de festivitatea de des
chidere, va dura pînă în ulti
ma zi a Olimpiadei albe.

Probele de schî alpin se vor 
desfășura pe pirtiile amena
jate în preajma stațiunilor 
Jahorina șl Bielașnița, cele de 
schl-fond vor avea loc pe 
muntele Igman, iar întrecerile 
de bob și sanie pe pîrtia de 
la Trebevict. Festivitatea de 
închidere a J.O. va avea loc 
duminică 19 februarie la Pala
tul de gheață „Zetra".
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