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„Schimbul de mîine“ continuă să se afirme

FRUMOASE PERFORMANȚE 
ALE NATAȚIEI ROMÂNEȘTI

• Poloiștil juniori, campioni balcanici • In „Concursul 
Prietenia'* la sărituri, Cristina Szakacs - locul I 

la platformă; echipa, cea mal bună comportare din 
istoria competiției

Porniți, se pare, pe fapte mari, reprezentanții nata
li ei românești au realizat, recent, noi performante 
care le fac cinste. Ne referim, de astă dată, la faptul 
că reprezentativa națională de juniori la polo a cu
cerit titlul de campioană balcanică In Întrecerea des
fășurată la Istanbul, iar săritorii juniori au avut la 
Budapesta, cea mai bună comportare din istoria par
ticipării lor la .Concursul Prietenia", ocupînd In cla
samentele individuale cite un loc 1. 2 si 3 si obtl- 
nînd locul 2 în clasamentul " (neoficial) ne medalii 
(după formația U.R.S.S. șl Înaintea celei a R. D. Ger

mane). Iată cîteva date despre competițiile respective 1
LA BALCANIADA DE POLO, ROMANIA a obținut 

următoarele rezultate: 8—4 cu Iugoslavia, 16—4 cu

în cinstea marii sărbători de la 23 August

ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII 
S-AU DESFĂȘURAT TURURILE CICLISTE 
„SPORTIVII ROMÂNI DORESC PACEA"

în cinstea marii sărbători na
ționale de la 23 August. sub 
deviza „SPORTIVII ROMANI 
DORESC PACEA" au avut loo 
în toate iudetele tării tururi ci
cliste care s-au bucurat de nu
meroasă Darticipare si care 
au străbătut, pe diferite trasee, 
toate localitățile. Parte inte
grantă din marile manifestații 
populare dedicate luptei popo
rului nostru pentru dezarmarea 
generală si totală, pentru secu
ritate. pentru colaborare intre 
ponoare si salvgardarea păcii, 
tururile cicliste ale iudetelor, 
întîmoinate pretutindeni de 
numeroși cetățeni. Îndeosebi 
tineri, au constituit puternice 
mărturii ale maturității poli
tice a tineretului nostru spor
tiv. ale înaltei sale responsabi
lități patriotice.

Din întreaga tară am primit 
de la corespondenții noștri re
latări amole privind atmosfera 
de cald entuziasm, de puterni
că mobilizare a tineretului, a 
întregii populații, la lupta nobi
lă pentru apărarea păcii, pri
lejuite si de tururile cicliste 
„SPORTIVII ROMANI DO
RESC PACEA". Astfel, asa cum 
ne informează corespondentul 
nostru V. Manoliu. TURUL 
VRANCEI a avut trei etape, 
disputate în trei zile, pe două 
categorii de biciclete : seml- 
curse si turist, cîstigate de Lu
ciei Ochiu (corn. Străoane), 
respectiv Gigei Matei, din a- 
ceeași localitate. La PLOIEȘTI, 
ne telefonează I. Tănăsescu. 
s-au organizat o cursă pe cir
cuit în municipiu si un ciclo- 
cros în iudet. cu participarea » 
circa 4000 de posesori de bici
clete. Pe primele locuri : Ion 
Enache (Precizia Breaza), Da
niel Buta (T.L.I. Ploiești) și 
George Toescu (Precizia Brea
za). Mircea Focsani, corespon
dent Ia DROBETA TURNU 
SEVERIN ne informează că 
faza pe iudet a cursei cicliste 
„Sportivii români doresc pacea" 
s-a desfășurat oe distanta Dro- 
beta Tr. Severin — Gura Văii 
Si retur. Au participat 35 da 
cîstigători de la etapele prece
dente. din municipiul reședin

ță de iudet. Orșova. Strehaia și 
comunele Livezile, Izvorul Bir- 
zei s.a. Pe primele locuri după 
străbaterea celor 25 km: Gheor- 
ghe Popes«*i Mihai Ionescu 
Si Ion Dumitrescu. Și la GA
LAȚI a avut loc o asemenea 
amplă manifestare sportivă de
dicată păcii, oe traseul Galati 
— Tirgu Bujor — Matca — 
Tecuci — Galati, lung de peste 
200 km. Cicloturiștii au fost în- 
tlmpinati sărbătorește pretutin
deni. Iar l» sosirea în Galati. 
In Plata Falezei, se afla un nu
meros puWtc. Au trecut primii 
linia de sosire : Gelu Cozaric, 
Viorel Ghisman și Laurențiu 
Talabă. VoU din Galati (T. Si 
riopol). Startul cursei cicliste a 
tineretului sportiv băcăuan — 
ne comunică I. Iancu — s-a dat 
din centrul orașului, cu partici
parea a 41 de alergători din 
toate orașele județului și din corn. 
Faraoani. S-an alergat trei e- 
tape : Bacău — Moinesti (50 
km). Moineștl — Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (46 tem) și Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dei — Bacău 
(54 km). Au sosit primii. în or
dine. Ion Berilă (Petrolul Moi
nesti). Ion Antelucă (Victoria 
Bacău) și Adrian Gali (Tg. 
Ocna). Din BRAȘOV Carol 
Gruia ne relatează că întrece
rea ciclistă desfășurată sub lo
zinca „Sportivii români doresc 
pacea" a fost cîstieată. la eta
pa pe iudet. de Vasile Codrca- 
nu, din Măgura Codlei.

Cristina Szakacs intr-o frumoasă săritură 
răsturnată Foto : Robert FLOCA
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turneul Internațional de șah

DAM KUIU-TEUESCtNCO 
PE l(ICUL I, IA EGALITATE 
CU TAMARA HUGAȘVILI

Au luat sBrslt întrecerile din 
cadrul turneului international 
feminin de șah al României, 
desfășurat timp de două săp- 
tămîni la Băile Herculane. cu 
participarea unor jucătoare 
fruntașe din cinci țări. După

(Continuare In pag. 2-3)

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL (tineret)
CAMPIOANA BALCANICA

La Ankara s-a încheiat cea 
de a IV-a ediție a campiona
tului balcanic de handbal re
zervat echipelor masculine de 
tineret. Reprezentativa tării 
noastre (antrenor Cezar Nica) 
s-a clasat pe primul loc, la ca
pătul unei evoluții în care nu 
a pierdut nici un meci. „Ocu- 
pîndu-ne de această echipă — 
ne spunea Cezar Nica — obiec
tivul nostru principal este de 
a forma jucători pentru lotul 
„A" șl. Intr-o perspectivă nu 
prea îndepărtată, pentru totul 
lărgit ce se pregătește in ve
derea J.O. din 1984. La această 
ediție a Balcaniadei, deși am 
ciștigat locul I, propunindu-ne 
un astfel de obiectiv încă de 
la plecare, reținem faptul — 
după ce am văzut evoluția fie
cărui jucător — că mai avem 
încă mult de muncit, că serio
zitatea. dăruirea totală, mo
destia trebuie să devină alia
tul Întregii echipe". Rezultatele 
echipei României : 33—17 (17— 
9) cu Turcia, 39—18 (20—12) cu 
Grecia, 27—20 (14—7) cu Bulga
ria șl 22—22 (11—9) cu Iugosla
via. Reprezentativa noastră a

cucerit trofeul „Fair-play”, iar 
Adrian Slmion trofeul de cel 
mai bun portar al competiției. 
S-au remarcat Tudor Roșea, 
Dumitru Berbece, Liviu Jianu, 
Doru Porumb» 
și alții. Pe 
2. Iugoslavia,
Turcia, 5. Grecia • La Bla- 
goevgrad (Buglaria) s-a înche
iat și Balcaniada feminină de 
tineret Echipa României s-a 
clasat pe locul II.

Virgil Nicolae 
celelalte locuri : 
3. Bulgaria, 4.

(Continuare In pag 2-3)

in compania fotbaliștilor iugoslavi de la Buducnost Titograd

V

ASTĂ-SEARĂ, 
ÎN FATA

® FI. Sandu și Ducadam,
• sosiji aseară, oaspeții

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
UNUI NOU TEST PUBLIC
titulari In locul Iul Cămătaru și
du făcut un antrenament pe stadionul „23 August"

Floraru, Indisponibili

Astăzi, rugby internațional de atracție

STEAUA BUCUREȘTI ÎNTÎLNEȘTE 
PE CAMBRIDGE UNIVERSITY [Anglia]

Programul rugbystic interna
tional al sezonului continuă și 
ta această săptămlnă Impor
tantă pentru sportul nostru cu 
balonul oval, la finele căruia 
debutează o nouă ediție a 
campionatului Diviziei „A". Es-

t« vorba despre 
Iuții ale echipei 
oaspeții englezi _ ___ _ __
doua parte a turneului lor In 
România, cu două dintre for
mațiile noastre de elită — 
Steaua și Dinamo.

După cele două partide sus-

alte două evo- 
din Cambridge: 
vor juca, In a

(Continuare In pag. 2-3)

Lotul reprezentativ 
astăzi, pe stadionul , 
gust", de la ora 20, în 
nia echipei iugoslave 
nost Titograd, un joc 
racter de verificare și 
nizare în vederea apropiatelor 
meciuri internaționale : cu
Danemarca (la 1 septembrie, a- 
mical) și Suedia (la 8 septem
brie. în preliminariile campio
natului european). _ ,

în pregătirea acestui nou test, 
antrenorii Mircea Lucescu și 
Mircea Rădulescu au pornit de 
la datela ultimului meci ami
cal. acela susținut cu forma
ția poloneză Slask Wroclaw.

Deși atunci, pe același teren 
de la „23 August", selecționa
bilii au ciștigat cu scorul de 
4—1, conducerea tehnică a e- 
chlpei reprezentative n-a fost 
pe deplin satisfăcută de calita-

susține 
„23 Au- 
i compa- 

Buduc- 
cu ca- 
omoge-

Selecționabilii și antrenorii lor înaintea jocului-școali 
Foto : D. NEAGU

tea acțiunilor ofensive. în faza 
de construcție și de finalizare. 
Este și motivul pentru care, la

Trofeul „Pietroasa - Buzău ’82“ la volei
X

ROMANIA UNGARIA 3-0 (4,10,14)

Laurențiu Constantin (cu ba
lonul), speranță a Stelei, a rug- 

byului nostru

BUZĂU, 17 (prin telefon). în 
cea do a doua zl a turneului 
international masculin de volei 
al României dotat cu trofeul 
„Pietroasa-Buzău ’82" repre
zentativa tării noastre a obți
nut din nou o victorie 
mai 3 seturi învingînd 
tia Ungariei : 3—0 (4,
după 72 minute de ioc.
doua partidă susținută aici vo
leibaliștii români au arătat mai 
multă vitalitate decît în prima

în nu- 
forma- 
10, 14) 
în a

zi. aceasta mai ales dacă avem 
în vedere lăutul că adversara 
ie-a uus multe probleme 
cile. Mai ales în nartea a 
a partidei. Pentru că. la 
put. oaspeții nu s-au 
„văzut" în teren. ceea 
permis sextetului nostru 
etaleze cu brio calitățile
bază — forța atacului si fermi
tatea apărării la fileu. Superio
ritatea netă în ioc a băieților 
noștri a încetat însă în setul al

dlfi- 
doua 
ince-
Drea 

ce a 
să-și 

de

doilea cînd luaseră lejer condu- 
:erea (5—0) si. cînd. ca de obi 
cei. a intervenit relaxarea, slă
birea concentrării Aceasta a 
determinat remontarea psihi
că a adversarului care a echi
librat jocul. Ba chiar. în anu
mite perioade a preluat iniția 
tiva ca urmare a jocului com-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)

cele două antrenamente cu ca
racter tactic, efectuate ieri, 
Mircea Lucescu și Mircea Ră- 
dulescu au oprit jocul-șocală 
ori de cite ori combinațiile nu 
se accelerau în treimea adversă 
sau nu se încheiau cu șuturi 
la poartă

Totuși, formația preconizată 
să înceapă meciul de astăzi cu 
Buducnost Titograd nu diferă 
prea mult de aceea aliniată 
în jocul cu Slask Wroclaw Cu 
excepția lui Moraru și Gabor, 
ambii Indisponibili, toți cei
lalți 9 tricolori de acum trei 
săptămîni se vor afla în te
ren întrucît (așa cum ne spu
nea Nicolae Andreescu. me
dicul echipei) Bolâni și Bălăci, 
care acuză ușoare accidentări, 
sînt recuperabili.

(Continuare în pag 2-3)



rA început „Cupa Voința" la ciclism După campionatele naționale de talere

UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS -
POLONEZUL STANISLAV GROKOWSKY

TRĂGĂTORII DE LA SKEET.

CLUJ-NAPOCA. 17 (prin te
lefon). După o frumoasă fes
tivitate de deschidere, care a 
avut loc în Piața Libertății 
din centru] orașului caravana 
multicoloră a celor 90 de ru
tieri s-a îndreptat spre comu
na Luna de Sus. de unde, la 
ora 9, s-a dat startul oficial în 
prima etapă a competiției ci
cliste internaționale, „Cupa 
Voința".

A fost o primă etapă grea. 
S-au rulat 149 km pe o șosea 
cu un profil în bună parte 
montan. Dealtfel, la numai 14 
km de la plecare, arbitrii au 
luat în evidență cîștigătorul 
primului punct de cățărare al 
competiției : K. Lipovsky (Ce
hoslovacia) evadat din pluton 
cu 4 km mai înainte. O fugă 
temerară, care, conform previ
ziunilor, a eșuat la coborirea 
dealului. A doua evadare îi 
găsește împreună pe M. Ro- 
mașcanu (Dinamo) și pe O- 
Tudorache, colegul său de club. 
După numai 4 kilometri de 
goană se interpun între ei și ur
măritori circa 800 m. Romaș-

JURNEUL INTERNATIONAL
FEMININ DE ȘAH

(Urmare din pag. I) 
disputarea celor U runde, vic
toria în competiție a revenit 
reprezentantei tării noastre. 
Dana Nuțu-Terescenco. la e- 
galitate cu sahista sovietică 
Tamara Hugașviîi. Ele împart 
primele două locuri ale clasa
mentului, cu același număr de 
puncte, după ce jucătoarea 
româncă a fost singură lideră 
de-a lungul celei mai mari 
părți din concurs.

în ultima rundă au fost în
registrate următoarele rezulta
te, din rîndul cărora n-au lip
sit unele surprize : Olărasu — 
Polihroniade 1—0, Niițu — Jic- 
man Va—Va. Ghindă — Hugaș- 
vili 1—0. Kurocsai — Szma- 
cinska Vs—Vs. Kantor — Dra- 
gaaevici 0—1, Ionescu — Baum- 
stark %—*/,. Intr-o partidă în
treruptă din runda precedentă, 
Elisabeta Polihroniade a în
vins-o pe Viorica Ionescu.

Iată clasamentul final al tur
neului : 1—2. Dana Nuțu-Te
rescenco (România) si Tamara 
Hugașviîi (U.R.S.S.) 7 puncte ; 
3—5. Gertrude Baumstark. U- 
gia Jicman si Gabriela Oiărașu 
(toate România) 6 puncte ; 6.
Istvanne Kurocsai (Ungaria) 
5l/i puncte ; 7—9. Antonina Dra- 
Susevici (Iugoslavia). Judita 

antor si Viorica Ionescu (am
bele România) 5 puncte ; 10— 
12. Grazyna Szmacinska (Polo
nia). Eugenia Ghindă si Elisa
beta Polihroniade (ambele 
România) 4*/j puncte.

In cinstea marii sărbători
(Urmare din pag. 1)

Atmosferă sărbătorească, in
teres deosebit si centru turul 
ciclist al județului Tulcea. des
fășurat ne opt trasee, cu ounct 
comun de sosire orașul de la 
poarta Deltei. Primul care a 
Intrat pe stadionul orașului a 
fost elevul Adrian Dascălii, de 
la liceul „Spiru Haret" din 
Tulcea, (P. Comșa).

STEAUA - CAMBRIDGE UNIVERSITY, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

ținute la Constanța, interna
ționalul Rose și colegii săi de 
la celebra universitate din Cam
bridge au sosit ieri în Capi
tală, efectuînd după-amiază un 
antrenament pe frumosul sta
dion de la complexul din 
Ghencea, cel ce va " găzdui și 
întîlnirea de astăzi (orele 18). 
O întîlnire așteptată cu firesc 
interes, atît echipa engleză cît 
și fosta multiplă campioană 
Steaua prezentînd în compo
nență jucători cu o bogată 
carte de vizită. Iar sîmbătă, 
în ultimul joc al turneului, 
rugbyștii de dincolo de Canalul 
Mînecii vor avea ca adversară 
actuala campioană, Dinamo.

• La ediția din acest an a 
tradiționalului turneu din Bul
garia — care va avea loc, în
tre 15 și 19 septembrie, la 

canu se așterne la drum cu 
toată convingerea și la primul 
urcuș îl „pierde" pe Tudo
rache din plasă. Sesizînd pe
ricolul unei evadări reușite, 
plutonul pornește, de astă da
tă, într-o urmărire furibundă, 
care se va încheia după 20 km 
cu prinderea lui Romașcanu, 
la început de către patru ci
cliști. apoi de alți șase.

La Aiud, punctul de întoar
cere spre Cluj-Napoca frun
tașii cursei aveau un avans 
față de urmăritori de 1.3 mi
nute și acesta se mărește de 
la un kilometru la altul. La un 
moment dat evadează S. Gro- 
kowsky (Polonia), I. Gancea 
(Dinamo) și J. Tomis (Ceho
slovacia), ordine în care trec 
si Prin dreptul celui de al doi- 
'_>a punct de cățărare. La Tur
da, trio-ul fugar avea un a- 
vans de 1:45. De aici înainte 
începe din nou urcușul. pe 
care J. Tomis va rămine. Pînă 
sus. pe Dealul Feleacului. Gro- 
kowsky șl Gancea vor face o 
■cursă viu disputată, trecînd în 
această ordine linia de sosire 
în etapă. Timp realizat de cîș
tigătorul Grokowsky 3h 51:37 
(medie orară 39 km), 2. I. 
Gancea (Dinamo) 3h 51:39, 3. 
J. Rakowskj 3h 53:05, 4. M. 
Romașcanu — același timp, 5. 
J. Tomis 3h 54:58. 8. C. Nicolae 
(Dinamo) 3h 55:39.

Miercuri — etapa a doua, 
contracronometru individual, 7 
km în pantă pe Calea Felea
cului, iar după-amază va a- 
vea loc etapa a treia, cursă 
pe circuit în centrul orașului.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

HOCHEI PE...
Echipele fruntașe

De o bună bucată de timp 
— în ciuda caniculei și a sal
turilor mercurului termometre
lor — pe trei din cele patru 
patinoare artificiale acoperite 
cu care este înzestrată mișca
rea noastră sportivă, se desfă
șoară o intensă activitate. La 
Miercurea duc și Galați, 
„baze" mai vechi și cunoscute 
ale antrenamentelor... timpurii 
pe gheață, precum și la noul 
și cochetul patinoar din Gheor- 
ghecii, antrenamentele au loc 
„non-stop", toate echipele di
vizionare „A" și „B“, precum 
și foarte multe formații de ju
niori aflîndu-se în plină pe
rioadă de antrenamente.

Faptul este pe deplin justi
ficat, dacă ținem seama, de 
pildă, că startul în noul cam
pionat al țării se va da la 19 
septembrie, Ia Miercurea Ciuc, 
fiind precedat de evoluția lo
tului reprezentativ la „Cupa 
Sovietski Sport" (1—8 septem-

sa

Asemenea relatări ne sosesc 
din toate județele tării, cores
pondenții noștri subliniind că 
la reușita acestor acțiuni con
tribuie buna organizare si asis
tenta tehnică asigurată de con
siliile județene centru educație 
fizică si sport. In strînsă cola 
borare cu consiliile județene ale 
sindicatelor si comitetele ju
dețene ale U.T.C.

Sofia — rugbyul românesc va 
fi reprezentat de selecționata 
de tineret (jucători pînă la 
23 de ani). Conducerea tehnică 
a acestei echipe a fost încre
dințată antrenorului Ion Țuțu- 
lanu.

„TROFEUL ELIBERĂRII'* LA CULTURISM
Zilele trecute s-a desfășurat 

la Tg. Mureș ..Trofeul Eliberă
rii" la culturism, la care au 
participat 25 de sportivi din 
nouă echipe. în ordinea cate
goriilor pe primele locuri s-au 
clasat Ștefan Ncmety (Voința 
Oradea). Vasile Belbe (UNIO 
Satu Mare), Nicolae Giurgi 
(Metalotehnica Tg. Mureș), 
Petru Ciorbă (C.F.R. Iași). Pe

Dar pentru relansarea probei de trap ce se Tace ?
După destul de mulți ani de 

așteptări, in sfîrșit, campiona
tele naționale de talere, des
fășurate recent la poligonul 
Tunari, ne-au adus și satis
facții. De fapt nu talerele în 
general, ci proba de skeet, 
căci cea de trap continuă să 
rămînă într-un anonimat a- 
proape total. Talerele aruncate 
din turn (unde ultima pe
rioadă a marcat mai mul
te semne îmbucurătoare) au 
progresat substanțial. Se poate 
chiar susține că, deși afirmă
rile pe plan internațional sînt 
încă palide (reprezentanții 
noștri mai luptă încă să cuce
rească supremația între senio
rii Balcanilor...), în momen
tul de față asistăm, totuși, la 
o afirmare a talerelor arunca
te din turn, ca probă cu. certe 
șanse de a reprezenta tirul 
românesc pe poligoanele lumii. 
Dacă nu în viitorul foarte a- 
propiat, In următorii ani, cel 
puțin 4 vînători practicant! ai 
acestei discipline pot deveni 
Performeri autentici, pot ataca 
cu succes topurile internațio
nale.

Argumentele principale ale 
unei asemenea afirmații tre
buie să aparțină de domeniul. 
REZULTATELOR ÎNREGIS
TRATE ÎN CONCURSURI. Ei 
bine așa și stau lucrurile : 
Ioan Toman realizează In a- 
Cest sezon cifre de peste 195 
talere sparte în 50 la sută din
tre concursurile interne și in
ternaționale la care a partici
pat, egalează recordul național 
cu o cifră excelentă (198 t), și

CANICULĂ!
In plină pregătire

brie, la Leningrad), unde va 
evolua, alături de puternice 
echipe de prima ligă a campio
natului sovietic și de selecțio
nata .secundă a Suediei. Așa
dar. pregătiri, pregătiri... Am 
cules cîteva informații în legă
tură cu această activitate.
• După un stagiu de pregă

tire la munte și altul desfășu
rat pe gheață, la Miercurea 
Ciuc, echipa campioană Steaua 
— cu efectivul complet — par
ticipă (pînă la 25 august) la 
pregătiri și la cîteva jocuri de 
antrenament la Opava (Ceho
slovacia). După aceea, între 3 
și 12 septembrie, Steaua se va 
pregăti la Moscova, unde va 
disputa și cîteva jocuri.

• Dinamo București, cu o 
echipă întinerită (nu vor mai 
face parte anul acesta din lot 
Nuțescu și Herghelegiu), s-a 
pregătit la începutul lunii în 
R. D. Germană, după care, In 
a doua jumătate a lunii, a fost 
invitata clubului Dinamo Kiev, 
cu care s-a antrenat împreună.
• Despre S. C. Miercurea 

Ciuc prea multe lucrări nu se 
pot spune, deoarece echipa a 
făcut o lungă perioadă de 
timp antrenament... „acasă" 
(beneficiază și de condiții ex
celente), după care și-a conti
nuat pregătirile in Polonia, la 
Nowy Târg.

Mai devreme ca de obicei, lo
tul de juniori, profitînd de va
canța elevilor, a organizat un 
stagiu cu accent mal mult pe 
retușuri de ordin tehnic șj pe 
acumularea unei pregătiri fi
zice corespunzătoare. La a- 
ceastă acțiune vor lua parte 25 
de juniori, prezenți la Galați 
pentru două săptămini în a 
doua jumătate a lunii august.

Tot în această perioadă un 
lot de 12 portari, mai ales 
dintre cei tineri, de perspec
tivă, au luat parte la un can
tonament comun cu cei mai 
buni portari din Cehoslovacia, 
în localitatea Slany,- sub con
ducerea antrenorilor Ion Tiron 
și D. Iordan.

echipe : 1. Rapid Oradea ; 2.
UNIO Satu Mare ; 3. Voința 
Oradea. Cu acest prilej a avut 
loc si un concurs de triatlon 
de forță. Cat. 72 kg. — Petru 
Tamas (Rapid Oradea) 455 kg ; 
cat. 77 kg. — Florian Petea 
(Rapid Oradea) 560 kg: cat. +77 
kg. — Eugen Demenyi (C.S.M. 
Cluj-Napoca). Pe echipe : 1. 
C.S.M. Cluj-Napoca ; 2. Rapid
Oradea ; 3. Rapid București. 

concurează promițător în dis
pute internaționale grele (Mos
cova. de exemplu), cu ud re
zultat bun (195 t). Ioan Ma. 
jornic devine campion balcanic 
la juniori, Dumitru Gazetovicî 
reușește un nou record națio
nal, cu 148 t, rezultat supe
rior performanței cu care a- 
nul trecut s-au câștigat cam
pionatele europene, alți tineri 
(între care. în special, S. Sir. 
bu) progresează substanțial in 
curba rezultatelor.

Un al doilea argument care 
generează optimism in privința 
talerelor aruncate din turn 11 
constituie TINEREȚEA SPOR. 
TIVILOR DEJA AFIRMAȚI. 
Cel mai în vlrstă dintre cei 
menționați în evident Progres 
este Ioan Toman, iar vîrsta lui 
este de... 21 de ani și jumă
tate ! Ceilalți sint cu toții ju
niori. Si, totuși, în cazul lui 
Gazetoviri, valoarea i-a dat 
dreptul să intre in componența 
echipei de seniori care a con
curat la Moscova. Si. Încă un 
fapt care are și va avea un 
rol Important în dezvoltarea 
ulterioară a acestei discipline:

La încheierea campionatului național de tenis al s

EDIȚIE SLABĂ CONSECINȚĂ A INȘII
NECORESPIJNZĂTOARE SI EDIOJIEI DEF

Un campionat național care 
produce surprize după surprize 
de-a lungul Întregii lui 
desfășurări. așa - cum s-a 
întîmplaț cu cel de tenis 
al seniorilor — disputat săp- 
tâmina trecută la Timișoara — 
poate fi. dintr-un punct de ve
dere, interesant dar, pentru 
sportul respectiv. eliminarea 
iucătorilor valoroși dă naștere 
la multe semne de întrebare în 
privința pregătirii, seriozității 
si calității competiției. In aceas
tă idee ne permitem să subliniem 
faptul că dacă, Florin Segărceanu 
— jucătorul nr. 1 al nostru de 
vreo trei ani — a ieșit prema
tur din cursă, cauza trebuie 
căutată în primul rînd in mo
dul său ușuratic de a privi 
campionatul, dar și în modul 
cum antrenorii (atît cei ai e- 
chlpei naționale, cit șl cei de 
la club) l-au pregătit pentru 
a... nu-și apăra titlul ! Se poa
te invoca, desigur, motivtll lip
sei formei de joc din ziua 
respectivă, sau că forma bună 
a adversarului său l-au lipsit 
pe Florin Segărceanu de cel de 
al treilea titlu de campion. Dar 
în toate acestea nu trebuie să 
se uite că Segărceanu este ju
cătorul nr. 1 In reprezentativa

Campionii probelor de simplu : Maria Romanov (Politehnica 
București) fi Laurențiu Bucur (Dinamo București)

UNIFORME Șl RECHIZITE ȘCOLARE
Părinți !
In curînd... prima zi de școală.!
Asigurați din timp copiilor dv. uniformele și rechizitele șco

lare.
DIRECȚIA GENERALA COMERCIALA A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI vă oferă un sortiment corespunzător de uniforme 
și rechizite pentru toate vîrstele școlare, prin magazinele :
• LUMEA COPIILOR — Str. Lipscani, nr. 69;
• VULTURUL DE MARE — Str. Bărăției, nr. 31;
© UNIVERSUL — Șos. Colentina, bloc 2;
© FAMILIA — Str. Lipscani, nr. 55;
© MATERNA și FAVORIT — Drumul Taberei;
• AURORA — Bd. Gh. Dimitrov, nr. 99.
De asemenea, vă- recomandăm să vizitați librăriile și uni

tățile aparținînd I.C.L. Tutunul (unități A.B.C.) care sînt am
plasate pe tot cuprinsul municipiului București.
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Dumitru Gazetovicî, juniorul component al echipe 
seniori, autor al unui nou record national al 

Foto : Vas
ei au fost crescuți în 2—3 cen
tre ale talerelor (București, Ti
mișoara. in primul rînd. și 
Baia Mare), situație ce favori
zează instaurarea unui climat 
de concurență favorabilă apari
ției de noi și noi tineri de va
loare.

în privința probei de talere 
aruncate din șanț, lucrurile nu 
stau, așa cum spuneam, la fel. 
Numărul tinerilor de perspec
tivă care să-și demonstreze 
progresul prin rezultate pro
mițătoare se reduce la... unul, 
în persoana juniorului Titu 
Vlădoianu, recent campion bal
canic al juniorilor. Din păcate. 
Mihai Ispașiu, aptorul unui 
excelent rezultat (196 t. la 
Balcaniada din Iugoslavia), n-a 
mai repetat isprava șl la cam
pionatele naționale, astfel că 
principala lui problemă rămine

constanța la i 
dată realizat a< 
Ispașiu poate d 
talerist, om de 
petițiile interna 
vrea cu atîta ar 
tige. Semnele 
sînt, însă. în p 
destul de firai 
mate să salvezi 
secțiile, cluburi 
teritoriale, cît 
specialitate. Pe: 
ba pe de o p; 
girea ariei de 
lerelor aruncați 
pe de alta des 
țirea substanție 
lor specifice de 
concurs, care 
modul nesatisfi 
s-au desfășurat 
naționale, în m

de „Cupa Davis” a României, 
că peste mai puțin de două 
luni. In partida cu echipa Me
xicului, se va hotărî dacă te- 
nismanii noștri rămin sau nu 
In grupa de elită mondială, po
ziție ce au cucerit-o cu foarte 
multă trudă. Or, tocmai Segăr
ceanu — căci nu avem altul ! 
— va fi factorul decisiv în a- 
ieastă privință.

Nu mai comentăm finala de 
simplu femei. Vom spune doar 
că Lucia Romanov, aflată prin
tre primele 30—40 de jucătoare 
ale lumii, cedează titlul suro
rii sale (clasată mai jos de 
200). Aici poate că nu mai este 
vorba de inconstantă valorică, 
ci de sentimente.

Trecînd peste aceste două e- 
xemple ieșite din comun in în
tregul campionat, ' să încercăm 
să stabilim ce a oferit tenisu
lui ediția timișoreană. Mai în- 
tîi o excelentă organizare asi
gurată de organele locale, pre
cum și de asociația sportivă 
Electrica, gazda întrecerilor. 
Terenurile de o calitate foarte 
bună, ambianța de tenis de 
zile mari — erau toate de na
tură să creeze condiții ca pro
tagoniștii să se străduiască, cel 
puțin să ofere meciuri de ca-

litate. Dar ci 
va (Bîrcu — f 
caș — Hnat, 1 
a semifinale 
celelalte parti 
te, lipsite de 
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Potențialul fotbalistic al județelor țârii

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - LOTUL DE TINERET
0 Povestea cu ulciorul i-a trezit pe mulți la realitate £ Concentrarea valo 
rilor ‘ ‘ _
Sfatul bătrînului de 82 de

In deschiderea cuplajului de pe stadionul „23 August *
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In cursul zilei de ieri, dimi
neață. selecționata divizionară 
și lotul de tineret, care ur
mează a se întîini, astăzi 
după-amiază, de la ora 18, .în
cuplajul de pe „23 August", au 
susținut jocuri-școală în corn- 
Pania divizionarelor „B“ bucu- 
reștene, Mecanică fină și; res
pectiv. Metalul, în cadrul că
rora s-a urmărit punerea în 
practică a unor elemente teh- 
nico-tactice. în spiritul acele
iași idei de joc a primea re
prezentative. După-amiază, am
bele loturi au participat la 
o ședință de antrenament cu 
caracter tactic, urmărindu-se. 
în special, rezolvarea unor 
momente de joc la faze fixe.

Referitor la formațiile pro
babile. cu care antrenorii ce
lor două loturi (C. Drăgușin, 
la tinerei, si Oh. Constantin, 
la selecționata divizionară) urj 
mează a Începe meciul, există

certitudini doar în ceea ce pri
vește ........._ .. .
cărui alcătuire este 
rea : Alexa (Girjoabă) 
vilă, - ‘ - -
duard — Balint. 
Costel — Lăcătuș, 
Ca rezerve mai 
Matei, Balaur, O. 
roianu, Soare și 
lecționata divizionară. în 
cirul căreia au mai intervenit 
în afara indisponibilităților lui 
T. Stoica și Șt. Popa, și ace
lea ale lui Iovan și Munteanu 
II, cu toții irecuperabili pînă 
la ora meciului de azi. în a- 
ceastă situație au fost convo- 
cați, în ultimul moment, Nem- 
țeanu, Cojocaru (Petrolul). Pi- 
taru, Pană și Șoarece. Ori
cum din formația selecționatei 
divizionare nu vor lipsi : Ca- 
vai, 
țescu, C. Solomon, Gingu 
Văetuș.

,ll“-le „speranțelor", a 
următoa- 

— Mo- 
E. 

Ilie
Popicu, Cîrciumaru, 

Minea, 
Sertov. Fișic. 

figurează : 
Grigore, Cio- 
Lasconi. Se- 

ca-

Bărbulcscu, Stancu,' Mul- 
«i

ASTĂ-SEARĂ, REPREÎfflAIlVA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

Iată pentru partida
de azi : Ducadam — Redqjc, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Ungu- 
reanu — Țicleanu, BolSni, B&- 
lacL Klein — Mircca Sandu» 
Dudu Georgescu.

Din lot mai fac parte : Au
gustin, Bogdan, Turcu, And one, 
Coras si Cirlu, ultimii tsei con
vocat! ieri de conducerea teh
nică, datorită numărului mare 
de jucători deveniți inapți sau 
indisponibili.

Pe lista doctorului Nicolae 
Andreescu mai figurează pen* 
tru tratamente Samcș (elonga- 
tie musculară). Gabor (contu
zie) si Cămătaru (leziune mus-

ARBITRII ETAPEI
DE SÎMBĂTÂ

A DIVIZIEI „A"
• Corvinul Hunedoara 

F. C. Olt : M. NEȘU ; C. 
dur&riței (ambii din Oradea) și 
M. Stoenescu (București) ;

pa-

• Dinamo — F. C. Bihor : 
R. PETRESCU; L. Măereanu 
(ambii din Brașov) șl M. A- 
xente (Arad) ;

precumculară la cvadriceps, 
și nevroză 
ziunea musculară 
contractată de 
miercurea trecută, 
cu S. C. Bacău, 
ce privește nevroza, 
este o ‘ chestiune mai veche, o 
sensibilizare nervoasă de pe 
urma atitudinii ostile, a unor 
apelative nepotrivite apărute în 
unele comentarii de presă și 
preluate de o bună parte a pu
blicului spectator, îndeosebi la 
București.

Primii doi se tratează în ca
drul lotului sub supravegherea 
medicului N. Andreescu. Că
mătaru a plecat, ieri la Cra
iova, unde se va prezenta, 
pentru continuarea tratamentu
lui, doctorului %Vasile Frîncu- 
lescu.

Fotbaliștii iugoslavi au sosit 
aseară pe calea aerului in Ca
pitală. Ei s-au deplasat imediat 
la stadionul „23 August", unde 
au efectuat un antrenament de 
acomodare de 45 de minute la 
lumina reflectoarelor. Antre
norii G- Gherum și D. Sako- 
vlci au anunțat următorul „11“ 
probabil : Vikitovici — Vlaho- 
vicl, Vorotovici, Martoci, Lumo. 
viei — Drobniac, Balkovicl, Ba. 
hlvarci — Vukcevici, Goghlci, 
Bîrnovici. Pe lista rezervelor fi
gurează Djekanovici, Radovici, 
Hagiosmanovid, Kalianoviei și 
Petro viei.
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• „Poli" Timișoara — Poli
tehnica Iasi : D. PETRESCU ; 
M. Huștiuc gl M. Niculesca 
(toți din București) ;

• Steaua — S. 
M. SALOMIR. M. 
din Cluj-Napoca) 
(Craiova) ;

C. Bacău : 
Man (ambii 
si I. Velea

Vîlcea ;© Chimia Rm.
F. C. Argeș : O. STRENG (O- 
radea) ; N. Bițin (Salonta) și 
C. Maghiar (București) ;

• F. C. Constanta — Jiul Pe
troșani : N. RAIN EA (Bîrlad) ;
S. Necșulescu (Tîrgoviște) si
T. Cruceanu (Tecuci) ;

națio- 
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• Petrolul Ploiești — Spor
tul studențesc : L CRĂCIU- 
NESCU ; FI. Tăbircă (ambii din 
Rm. Vîlcea) și A. Gheorghe (P. 
Neamț) ;

© F. C. M. Brasov — C. S. 
Tîrgoviște : I. IGNA ; D. Ba- 
ciuman (ambii din Timisoara) 
si R. Matei (București) ;

• Univ. Craiova — A. S. A. 
Tg. Mureș : V. ANTOHI ; 
Stănescu (ambii din Iași) 
P. Scceleanu (București).
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publicate joi 26 august 1982 © A- 
gențilile Loto-Pronosport conti
nuă vtazarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto de 
duminică 22 august 1982, care o- 
feră partielpanțUor posibilități 
multiple de a obține autoturisme
„Dacia 1300“, mari sume de bani 
șl excursii peste hotare.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 AUGUST 
1982. Cat. 1 (13 rezultate): 3 va
riante 100% a 6.778 lei și 39 va
riante 25% a 1.694 lei; Cat. 2 (12 
rezultate): 38 variante 100% a 422 
lei și 831 variante 25% a 105 lei; 
Cat. 3 (11 rezultate): 468 varian
te 100% a 65 lei șl 7.659 variante 
25% a 16 lei.

© DINAMO — VALEREN- 
GEN, LA 25 AUGUST (la 
București) SI 1 SEPTEMBRIE 
(la Oslo), tntîlnirea prelimi
nară din cadrul Cupei campio
nilor euroneni dintre Dinamo 
și Valerengen Oslo se va dis
puta miercuri 23 august, la 
București (stadionul „23 Au
gust". de la ora 20), iar returul 
la 1 septembrie, la Oslo.

Știe toată lumea cum a reu
șit divizionara „A“, A.S.A. 
Tg. Mureș, echipa-fanion a fot
balului din județul Mureș, să 
se salveze, anul trecut, de la 
retrogradare. Emoțiile au durat 
pină în minutul 80 al ultimei 
partide, cînd, la Scomicești, 
F.C. Olt a marcat și a trimis 
în divizia secundă pe „U“ 
Cluj-Napoca ! Dar ulciorul nu 
merge de multe ori la apă, 
spune un vechi și înțelept pro
verb românesc. Și tocmai por
nind de la povestea ulcioru
lui... spart, am realizat, recent, 
în județul Mureș un raid-an
chetă, pentru a desprinde cau
zele care au dus la un „re. 
flux" al fotbalului din acest 
județ In ultima vreme, și ce 
anume s-a intreprins. sau se 
va întreprinde, pentru readuce
rea lui in prim-plan, indeosebi 
a echipei A.S. Armata. înain
te de a afla opiniile onor oa
meni competent, dar și foarte 
dornici de a vedea fotbalul 
mureșan tot mai puternic, să 
aruncăm o privire asupra ca
setei alăturate, care ne oferă 
o imagine cifrică a situației 
lui actuale. Prima și cea mai 
importantă constatare este a- 
ceea că „piramida" are toi 
ce-i trebuie. Adică are un vîrl 
(o echipă de Divizia „A"), un 
mijloc solid (o echipă de „B“ 
și cinci de „C") și o bază des
tul de solidă (campionate la 
nivel județean și orășenesc, de 
seniori șj juniori). Și numărul 
de jucători legitimați — 4 211 
— poate fi considerat cores
punzător. Cu mult chiar peste 
cel existent în alte județe cu 
populație mai numeroasă. Can
titativ, deci. Mureșul se pre
zintă BINE. Problemele survin 
insă din momentul cînd discu
ția intră pe făgașul calității, 
al valorii fotbalului practicat 
de cele 232 de echipe ale ju
dețului, fără a le mai pune la 
socoteală pe cele de copii. 
„Părerea mea — susține Cosa 
Geza, președintele C.J-E.F.S., 
este aceea că avem In județ 
jucători buni de Divizia „A", 
dar care nu joacă permanent 
ca divizionari „A", ci numai 
atunci cînd vor ei, cînd se mo
bilizează, cînd Ie ajunge cuți
tul la os. Desigur. afirmația 
aceasta ii privește mai ales pe 
eomponenții lotului echipei 
noastre fanion, A.S.A., cea 
care anul trecut ne-a produs 
atitea emoții. Un salt calitativ 
este de așteptat însă și de Ia 
celelalte formații divizionare 
din județ. Chimica este foarte 
bine privită și mult ajutată de 
orașul Tîrnăveni, de combina
tul chimic. Are, deci, condiții 
corespunzătoare pentru a urca 
și rămîne in prima parte a 
clasamentului serici a Ii-a. Re
ghinul este localitatea din ju
dețul nostru cu cea mai bo-

gată bază materială. Are pa
tru terenuri gazonate, cel mai 
cochet dintre ele fiind „Oțe
lul". Prin urmare, orașul a- 
cesta poate da mai mult fot
balului nostru. Ca și Sigbi- 
șoara, ca 
să existe 
celor ce 
pentru a 
ție, ca să-i găsească 
cei mai talentați". Președintele 
C.J.E.F.S. Mureș, el însuși un 
mare îndrăgostit de 
consideră îndreptățit^ 
aceasta, cu atît mai 
cit în județul Mureș 
bază materială care 
gătește an de an. Mai aleg a- 
ceea a orașului reședință de 
județ. Nu demult s-a dat în

Ca și 
și Luduș. Totul este 
pasiune șj 
muncesc 
lărgi sfera

dorința 
în fotbal 
de selec- 
pe copiii

fotbal, 
cerința 

mult, eu 
există o 

se îmbo-

• Secții afiliate: 200
• Jucători legitimați: 4 211 
© Echipe divizionare: "

1 - B; 5 - C.
© Echipe de Juniori: 

publican! I; 5 - 
câni II, 20 — In 
natul Județean

• Echipe
10 In 

. 134 In
42 in , 

ne,ti
• Centre de copii și juniori: 2 

A.S.A. — 200 Jucători 
Chimica — 100 jucători

• Cluburi școlare: 4
Tg. Mureș, Reghin, Luduș, 
Sighișoara.

1 -A;
5 - re- 
republi. 
camplo-

de seniori: 
campionatul Județean 
campionatul sătesc 
campionatele orășe-

folosință stadionul Electromu- 
reș. In „bucla" Mureșului sînt 
în amenajare două terenuri cu 
iarbă. rezervate asociațiilor 
Metalotehnica și ILEFOR. în
treprinderea de reparații' auto 
amenajează baza din cartierul 
Remetea. In nată discordantă 
cu toate acestea se află tere
nul de la Fabrica de zahăt 
(foarte prost întreținut) și, în- 
tr-o oarecare măsură, cele 
două terenuri din Sighișoara, 
împreună cu șeful clubului 
A.S.A.. extrem de inimosul că
pitan Cornel Cacovean, am vi
zitat și noua bază a diviziona
rei „A" de la „week-end", care 
se compune dintr-un modern 
complex sportiv, dotat cu tot 
ce este necesar. îndeosebi pen
tru recuperare după efort. 
Dar... Terenul cu zgură nu co
respunde șl fostul portar So
lyom avea dreptate să se plln- 
gă de calitatea zgurei bolovă
noase (!), care împiedică o bu
nă pregătire a copiilor. Nici 
terenul cu iarbă nu se află la 
nivelul... Diviziei „A". „Este 
adevărat, recunoștea președin
tele clubului, așa arată acum. 
Nu așa va arăta insă și peste 
Puțin timp. Toate cele trei te
renuri de alcj vor fi reamena- 
jate. In plus, avem în vedere 
șl citeva „ateliere" pentru cir
cuitele de exerciții solicitate

în pregătirea copiilor. Pentru 
că ne preocupă in mod de
osebit soarta copiilor. A.S.A. 
l-a dat „cangurilor” pe Ilie 
Coslel. Există la antrenorii 
noștri Ronea, Erdog și Solyom 
ambiția să caute și să aducă in 
prim-plan alțj jucători ca de
carul echipei noastre, unul 
dintre cei mai buni și cuminți".

Jucători ca Ilie Costel. cel 
mai bine cotat dintre „trico
lori" în Australia pînă la ac
cidentul suferit acolo, pot a- 
pănea la lumina rampei Divi
ziei „A“ și din celelalte pepi
niere ale județului. Tîmăveni 
— Reghin — Sighișoara for
mează trei piloni pe care 
A.S.A. trebuie să se sprijine. 
Iată, în acest sens, punctul de 
vedere al conducerii tehnice a 
divizionarei „A". „Echipa 
noastră e în transformare, 
subliniază I. Czako. Acum mai 
mult ca oricind avem nevoie 
de o perfectă colaborare cu 
asociațiile din județ, de puțină 
răbdare și de multă încre
dere". „Talente există, afirma 
M. Kiss, numai că trebuie con
centrate să nu se risipească. 
Bacăul e un exemplu în aceas
tă privință".

Corect. Așa este. Cei doi an
trenori au dreptate. Mai ales 
atunci cind susțin că Intre 
A.S.A. și celelalte asociații din 
județ trebuie să existe o per
manentă colaborare. Cu atît 
mai mult, cu cit echipele din 
aceste orașe îi au ca antrenori 
pe Șchiopu, Varod, și Naghi, 
toți trei foști jucători la 
A.S.A. „De acord, ne spunea 
ultimul, numai că această co
laborare este absolut necesar 
să se desfășoare în ambele di
recții. Cramer și Aloman de
la noi, de la Sighișoara. au 
plecat Ia Brașov și, rașpcctiv,
Pitești, deși eu aș fi vrut ca 
ei să meargă la A.S.A.!"

Cu oricine ai discuta, la Re
ghin, Luduș, Tîrnăveni. Tg.
Mureș sau Sighișoara despre 
fotbalul din acest județ, fie
care e convins, perfect con
vins. că acesta POATE FACE 
SALTUL dorit. Șl mai întîi de 
toate A.S.A., echipa fanion a 
Mureșului. „Numai că trebuie 
să existe mai multă încredere 
în jucătorii tineri", afirma 
Martin Korch. la cei 82 de ani 
ai săi, decanul de vîrstă 
activiștilor sportivi din 
Mureș. Și bătrînil lucizi 
buie să fie ascultați.

al 
Tg. 
tra

Laurențiu DUMITRESCU

© La prima apariție o- 
fidală după Întoarcerea 
de la C.M., arbitrul Nl- 
colae Rainea a fost pri
mit cu aplauze de tribu
na Ieșeană. ' ' 
tehnica l-a 
mare buchet 
care Rainea 
spectatorilor 
rul secund 
Gros, după med, spunea 
cu dudă: „Acum două
■ăpt&mlnl, Intr-un ami
cal la Bacău, am primit 
două goluri, cu capul, 
la faze fixe. Le-am a- 
tras atenția apărătorilor 
asupra acestei chestiuni. 
Rezultatul T Am primit 
dta nou un gol, ta ace
leași condiții 1 Ceea ce 
Înseamnă că le-a intrat 
pe o ureche și le-a ieșit 
pe cealaltă"...

© întâlnire, la vestia
rele stadionului Sportul 
studențesc, Înaintea jo
cului de slmbătă dintre 
gazde șl Universitatea 
Craiova, cu Internaționa
lul Zoltan Crișan. „Sper 
să reintru cit mal cu- 
rind, ne-a spus el. Am 
reluat antrenamentele șl 
vreau să-mi rcciștlg cit 
mai repede locul ta e- 
chipă". U 
suspendat 
Sportul studențesc 
niversitatea 
mărturisea 
nestăpînirea 
jocul de la 
ști să mă abțin de acum 
înainte de la orice izbuc
nire nervoasă", spunea 
stoperul echipei națio
nale ® Irlmescu s-a ac
cidentat spre linalijl me

Clubul Poli- 
oferit un 
de flori, pe 
l-a Împărțit 
© Antreno- 
leșean K.

Iorgulescu, 
în partida 

U- 
Ctaiova, ne 
că regretă 
nervilor în 
Pitești. „Voi

dului dta Regie: întin
dere de ligamente.

© Fosta extremă 
dreaptă a echipei U.T.A., 
Mircea Axente, a debu
tat ca arbitru de centru, 
slmbătă, la Scornlceștl, 
In partida F.C. Olt — 
F.C. Constanța. I-a urat 
succes, la acest debut, 
cealaltă fostă extremă a- 
rădeană, Florian Dumi
trescu, actualmente pre
ședintele lui F.C. Olt. 
Cum a fost debutul lui 
Axente 7 „Foarte bun, 
mereu pe fază. A lăsat

re faultase la marginea 
terenului pe un jucător 
al Jiului • Gogu Tonca, 
Inimosul antrenor secund 
al Jiului, din sezo
nul trecut, se ecupă 
acum de echipa de spe
ranțe. Cu sportivitatea 
care II caracterizează, el 
ne-a declarat: „Impor
tant e ca Jiul să mear
gă bine. Restul contează 
mal puțin".
• Lucian Catargiu, 

fundaș central al echipei 
Chimia Rm. Vîlcea, a 
fost numit săptămina 
trecută antrenor secund,

și Dembrovschl cuvinte 
care nu pot fl suportate 
de hlrtie. Apoi s-a în
dreptat spre ieșire, tot 
înjurlnd și amenințînd 
pe cel doi tehnicieni. 
„Vedeta" se supărase. 
Cit timp a stat ta teren 
se „remarcase" doar prin 
comentarii la deciziile' 
arbitrului. Ce măsuri 
vor lua oare clubul ti
mișorean și Comisia de 
competiții și disciplină a 
F.R. Fotbal 7

© Un 
garoafe 
sOrșltul 
Oradea,

de 
la 
la

clteva avantaje inspirate, 
a creat cursivitate me
ciului4* — sintetiza după 
joc fostul arbitru Inter
național Gheorghe Dimo- 
na, observator la parti
da F.C. Olt - - -
stanța.

9 Caval a apărat 
te bine în meciul 
Steaua, fiind un portar de 
mare siguranță, foarte 
constant, din familia 
ponderaților, al cărei de
can rămîne englezul 
Banks ® A surprins, de
sigur, cartonașul galben 
dat de arbitrul Cristian 
Teodorcscu unui jucător 
de pe banca Jiului. Dar 
decizia a—fost justă, por
tarul Ion Grigore făcind 
un gest total nesportiv 
la adresa lui Minea, ca-

F.C. Con

foar- 
cu

urmind să activeze, in 
continuare, și ca Jucător. 
• In meciul cu F.C.M. 
Brașov, atacantul vflcean 
Gingu a primit, pentru 
prima oară, banderola de 
căpitan H echipei. Eve
nimentul l-<a onorat cum 
se cuvine, mareînd două 
din cele trei goluri ale 
formației al cărei lider 
a devenit de cîteva zile.

@ Meciul Petrolul Plo
iești — ,,Poli44 Timișoara, 
minutul 70: Giuchici și 
Cărpinișan sint înlocuiți 
cu Șunda și ’
Reacția lui 
merge pînă în

,cii pe care se 
tren orii săi, jucătorii de 
r-' ^rvă și conducătorii 
e J.pel și, cu glas tare, 
adresează lui Manolache

Bocănici.
Giu chicii 
fața băn- 
aflau an-

buchet de 30 
roșii primea, 
medului de 

. jucătorul local
nic Leonida Nedelcu; 
pentru cei 30 de ani Îm
pliniți In chiar ziua par
tidei cu C.S. Tîrgoviște. 
Spectatorii l-au aplaudat 
cu căldură, coechipierii 
l-au Îmbrățișat șl l-au 
urat „La mulți ani I". 
Nedelcu se simțea ca 
ta... familie. Numai că 
era și puțin supărat: 
„Dacă astăzi marcam și 
pe cel de - — - 
ta Divizia 
mos ar fi 
confesa el. _ 
clara înaintea 
cu C.S. Tîrgoviște: .. 
tăzi imi pun candidatu
ra pentru titlul de gol- 
geter cu incă două go
luri. Poate mă are ta 
vedere selecționerul Cor
nel Drăgușin pentru lo
tul olimpic", Grosu nu 
numai că a marcal cele 
două goluri, ta : 
său caracteristic, 
a fost peste tot

întrecerea echipelor • 
de speranțe 

CAMPIOANA (S. C. Bacău) - 
„LANTERNĂ" DUPĂ 3 ETAPEt

Odată cu startul divizionarelor 
„A" și formațiile de speranțe au 
pornit la drum într-o nouă edi
ție de campionat. Șl iată că a- 
ceastă competiție nici nu s-a ur
nit bine și ne oferă o mare sur
priză: campioana ediției prece
dente, S.C. Bacău, ocupă, după 
trei etape, locul 18 ! La fel de 
șocantă este poziția unei alte 
fruntașe a campionatului trecut, 
Corvinul Hunedoara, cu un loc 
mai sus de „lanterna" băcăuană. 
Singura echipă care după trei 
etape a reușit maximum de 
puncte este F.C. Constanța, ele
vii antrenorului I. Biikosi adu- 
dnd din deplasare nu mal puțin 
de * puncte, de la Craiova și 
Scornlceștl. Celelalte două locuri 
de pe podium sînt ocupate de 
C.S. Tîrgoviște și Jiul (o plăcu
tă surpriză, echipa din Petro
șani aflindu-se în anii trecuți 
mal mereu In subsolul clasamen
tului), ambele cu cite 5 puncte, 
necunoscînd nici ele înfringerea I

Clasamentul echipelor de spe
ranțe. după 3 etape, se prezintă 
astfel:

al 70-lea gol 
„A“, ce fru- 
fost...“ — se 
© Grosu de- 

partidel 
„As-

stilul 
dar 

in 
teren, ta atac și în a- 
părare.

1. F.C. CONSTANȚA 3 3 0 0 9-4 6
2. C.S. Tîrgoviște 3210 12-2 5
3. Jiul 3210 4-15
4. Steaua 3201 8-14

5-6. Univ. Craiova 3201 10-7 4
F.C. Argeș 3201 5-24

7. A.S.A. 3201 4-44
8. Petrolul 3 111 5-5 3
9. „PoJi“ Tim. 3 111 7-8 3

10. Sportul stud. 3111 5-73
11. Chimia 3 111 2-7 3
12. F.C.M. Brașov 3102 2-32
13. Dinamo 3102 2-42
14. „Poli44 Iași 3102 1-42
15. F.C. Bihor 3102 3-72
16. F.C. Olt 3 1 0 2 4-10 2
17. Corvinul 3 0 0 3 3-6 0
18. S.C. Bacău 3003 2-60



A XIV-a ediție a C.E. de ter.is

PERECHfA SEGARCEANU - D1RZU 
ȘI-A ASIGURAT 0 MEDALIE

FLORENȚA CRĂCIUNESCU (68.24 m) ASALTEAZĂ 
POZIȚIILE FRUNTAȘE LA ARUNCAREA DISCULUI

NYIREGYHAZA, 17 (prin te
lefon). în cursul dimineții de 
marți, Lucia Romanov, repre
zentanta noastră îrț Întrecerea 
senioarelor, și-a disputat întil- 
nirea cu iugoslava Goles. Va- 
lorificîndu-și experiența și lo
viturile precise pe rever, dar 
nu lipsită de emoții, Romanov 
a terminat învingătoare cu 7—5,
1— 6, 6—3. Pentru accesul In se
mifinale Lucia Romanov a in
ti Ini t-o apoi pe sovietica Iulia 
Salnikova. A fost o partidă 
epuizantă, de peste două ore 
și jumătate. După un prim set 
cîștlgat cu 6—4, Romanov le-a 
pierdut pe următoarele cu 4—6,
2— 6. Florența Mihai, lipsită de 
vlagă Și de orientare tactică, nu 
a putut face față unguroaicei 
Ana Nemeth. Aceasta din urmă 
a cîștigat cu 6—4, 6—1

în proba de simplu, la tine
ret, Daniela Moise, cu piciorul 
accidentat încă de la Timișoara, 
a opus o foarte slabă rezisten - 
ță finalistei din 1979, cehoslova
ca Piskaclikova, care șl-a ad
judecat întllnirea cu 6—4, 6—1. 
La sfatul medicului. Moise pă
răsește definitiv competiția. La 
băieți, tot în proba de simplu, 
cehoslovacul Krta l-a Întrecut 
cu 6—0, 6—4 pe Bogdan Torn*. 
In schimb, subliniem buna com
portare a lui Cristlnel Ștefă- 
nescu, eare a debutat victorios, 
dispunînd cu 6—4, 2—6. 6—2 de 
austriacul Diem. Următorul său 
adversar, in sferturi, va fi 
cehoslovacul Pimek.

Perechea română de dublu 
in „Cupa Davis", Florin Se- 
g&rceanu — Andrei Dîrzu, ta-

irTROFEUL „PIETROASA -
BUZĂU' '82“ LĂ VOLEI

(Urmare din pag. 1)
plot al veteranului Bogar sl 
travaliului lui Magyar, un neo
bosit ridicător. în sextetul nos
tru omogenitatea s-a frint, tră
gătorii principali Mîțu si Mina 
resimțind cel mai puternic scă
derea generală de tonus. Au 
fost necesare mai multe schim
bări de lucători pentru a se 
prelua inițiativa tn setul 2 (la 
8—9). sl de asemenea în setul 
3 în care adversarii au jucat 
foarte bine, set cîștigat cu e- 
motii. într-un final debordant, 
de către reprezentativa noastră. 
Cit privește randamentul echi
pei române am remarcat mai 
multă siguranță la execuțiile de 
bază. Arbitrii Y. Almulla (Emi
ratele Arabe Unite) si V. Der- 
mendiiev (Bulgaria) au condus 
echipele : ROMÂNIA — Câta 
Chițiga. Mina (Vrîncuț. Maca- 
vei). Gîrleanu. Ionescu (Ma- 
nole). Mîțu (Hînda. Vrîncuț). 
Stoian ; UNGARIA — Melkvi 
(P. Naghy). Szabo. (L. Naghy. 
Filipovicz). Demeter 
ghy) 
gar.

în 
lei :
3—0 
mană 
(10, 13. 8).
_ în Drogramul de miercuri 
(ora 16) : România — Franța, 
R.D.G. — U.R.S.S. (B). Ungaria 
— R. F. Germania.

Na- 
Bo-

(P.
Magyar (L. Naghy). 

Gyori (Lantos).
celelalte meciuri ale 
U.R.S.S. (B) — Franța 
(13. 11. 13) ; R. D. Ger-

R. F. Germania 3—0

zl-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
baschet • în ziua a doua 

a C.M. masculin din Columbia 
au fost Înregistrate rezultatele : 
grupa A: Spania — R.P. Chineză 
107—78, s.U.A. — Panama 100—78; 
grupa B: Brazilia — Coasta de 
Fildeș 102—79, U.R.S.S. — Aus
tralia 108—69; grupa C: Iugosla
via — Uruguay 101—77, Canada 
— Cehoslovacia 104—99.

CICLISM • Turul Slovaciei, 
etapa a 6-a (circuit la Preșov, 
141 km) a revenit cehoslovacului 
Ferebauer cu 3.16:44. Lider este 
sovieticul Voloșta urmat la 1:31 
de cehoslovacul Tenke • Turul 
R.F. Germania, etapa I (circuit 
la MUnchen, 182.5 km) a prile
juit victoria italianului Sarronl 
(4.22:42) care a Îmbrăcat tricoul 
galben • La Montreal, canadlan- 
ca Sylvia Burka a stabilit un 
nou record mondial la 1000 m cu 
start de pe loc — 1:14,97 (v.r.
1:15.66 aparținea ltallencel Rosse- 
la Galblatl) • Bernard Hinault 
a fost suspendat pe o lună de 
Federația franceză pentru că nu 
s-a prezentat la controlul anti
doping după o cursă, ta Callac !

SAH • C.M pentru lunlori, ta 
Copenhaga: tn runda a 3-a maes
trul român Dan Bărbulescu, cu 
negrele, a remizat cu danezul 

vingînd perechea iugoslavă Hor- 
vat — Prpici cu 6—3, 6—3, 
s-a calificat in semifinale, a- 
vînd astfel asigurat* o me
dalie. Ei vor juca împotri
va puternicului cuplu so
vietic Borisov — Pugaev. în 
cealaltă semifinală : Navratil, 
Lacek (Cehoslovacia) —Beniyk, 
Szirakl (Ungaria).

Miercuri, în sferturi, Segăr- 
ceanu (după ce l-a întrecut pe 
sovieticul Bogomolov cu 6—1, 
6—4), îl va avea ca adversar pe 
cehoslovacul Navratil. flnalis- 
tul ediției de anul trecui La 
tineret s-a mal pierdut o spe
ranță, sovietica Cemeva dispu- 
nlnd cu 6—1, 6—1 de Alice 
Dănilă. La dublu seniori, Na
vratil, Lacek — A. Marcu, Man
ca» 6—6, 6—7, 6—1, iar la tine
ret Pimek, Krta — Ștefănescu, 
Tom* 6—3, 6—3.

Victor BANC1ULE5CU

ta

La handbal junioare

ROMANIA BULGARIA 39-23
Nu mult a lipsit ea locul 

revanșă dintre echipele de 
handbal junioare ale României 
91 Bulgariei să se Încheie ta 
un scor identle cu cel consem
nat in prima partidă. Dar. vi
goarea cu care au intrat In joe 
clteva tinere ..rezerve" In ulti
ma parte a intîlnirii (C. Popa, 
Mureșan, Curea), forma celor 
doi portari utilizați (Oanță in 
special si D. Popa), la care tre
buie să adăugăm eforturile ju
cătoarelor titulare in prim* 
repriză cînd echipa bulgară a 
opus o dîrză rezistență (Mincu, 
T6r6k, Laszlo, Barzu) au făcut 
ca scorul să fie mai sever de

FRUMOASE PERFORMANTE AIE NATAJIEI ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. 1)

291,51 p. 2. Ileana Pirjol 
(România) 289,92 p, 3. Inga A- 
fonina (U.R.S.S.) 286,80 p. 4. 
Simona Koch (R.D.G.) 285,06 p; 
TRAMBULINĂ : 1. Olga Miro
nov* (U.R.S.S.) 452,49 p, 2. Vik
toria Pribitkova (U.R.S.S.) 428,31 
p. 3. Cristina Szakacs 393,36 p,.„ 
7. Andreea Dragomlr 368,82 p ; 
BĂIEȚI, TRAMBULINĂ : 1. P 
Maksimov (U.R.S.S.) 436,24 p„„ 
7. N. Lepădu* 349,17 p,.„ 10. L 
Petrache 301,98 p ; PLATFOR
MĂ : 1. G. Cegovadze (U.R.S.8.) 
443.55 p..„ 5. N. Lepăduș 368.12 
p,„. 7. A. Chercin 357,21 p. 
Clasament De medalii: L 
U.R.S.S. 3—2—2 ; 2. România 
1-rl—1 ; 3. R. D. German*
0—1—1. Au participat săritori 
din : Bulgari*. Cehoslovaci*. 
R. P. D. Coreeană. Cuba, R. D. 
Germani. Polonia, România, 
Ungaria si U.R.S.S.

Nu lipsite de interes slnt suc
cinte opinii ale antrenorilor 
prezenti la locurile Întrecerilor i

ANATOLIE GRINȚESCU« 
„Tinerii poloiști români au rea
lizat succesul datorit* faptului 
că au păstrat disciplina tactici, 
au contraatacat cu eficacitate 
sl s-au apărat mai bine decit

Hansen. Alte rezultate: Singh — 
Sokolov 0—1, Gil — Tempon*
6— L Moshld — Conquest 1—0, 
Greenfeld — Horvath 1—0, Ras
mus en — Strato* ‘/j—Vj. Mlshl- 
mura — Artandi 1—0, Ztad — 
Wolff 'It—'It, Joerth — Trifonov 
1—0. tn clasament conduc cu 
cite 3 p Sokolov (U.R.S.S.) șl 
Tempons (Argentina). Dan Băr- 
bulescu a acumulat 1 p O h 
turneul de la Pollanlta Zdroj, 
după 3 runde, oonduc polonezul 
Btalczlk și bulgarul Radulov cu 
3 p urmați de Ovidlu Foișor 
(România) cu 1,5 p (1).

TENIS • Turneul feminin de 
la Montreal: Sukova — Casals 
4—8, 8—4, 6—1, Buderova — Louie
7— 5, 6—3, Latham — Lundquist
6—4, 3—0, 6—1, Fromholtz —
Moulton 6—3, 4—6. 6—2, Vanler — 
Bonder 6—3, 6—1 Q Si
tuația In Marele premiu FILT: 
Connors 2545 p, 2. Vilas 1930 p, 
3 Lendl 1540 p, 4. Higueras 1185 
P. 5. McEnroe 1085 p.

VOLEI • Med amical mascu
lin la Jyvaeskylae: Finlanda — 
U.R.S.S. 3—0 (11 6, 14) I I • La
Praga, meal masculin: Cehoslo
vacia — Japonia 3—2 (12, —13, 
—6, 8, 11).

această dată : 39—23 (19-11). 
Reamintim că în primul med 
echipa noastră a învins cu 
39—21

La fel ca si in prima lntilni- 
r*. fi ieri, sala Rapid, am a- 
slstat, de asemenea, la un ioc 
bun al echipei noastre, care mal 
păcătuiește, încă prea des, prin 
neatenție In apărare. Au mar
cat : T6rBk 9, Laszlo T, Barza 
9. Curea I, Mines 9, Popa 3. 
Mureșan 3, Ținea 3, Klbedl — 
România, Eneva 1*. Rualnovaâ. 
Alexeleva 3. Samocovliev*. Ma- 
rinova, Feeva. Au condus fi. 
Andorka si O. Schober — Un
garia (C.A.) 

la turneele precedente. Mal 
sini deficitari la situațiile de 
„om in plus" si In privința 
atacurilor poziționale, unde tre
buie să manifeste mal multă 
Îndrăzneală. Cele mal grele 
meciuri i cele ou echipele Bul
gariei sl Iugoslaviei I semnifi
cativ scorul din partid* ea 
Grecia (16—4). parteneră de 
seri* Ia campionatul european 
care va avea loe, săptămina vii
toare. In Austria".

NICOLAE SPARIOS : „Intr-o 
companie deosebit de select*, 
săritoarele noastre — in special 
Cristina Szakacs — au avut pres
tații foarte bune, pentru eare 
au primit frumoase aprecieri 
din ^partea tehnicienilor aflafi 
la „Concursul Prietenia". Cris
tina a avut tn triplu salt si ju
mătate înainta — grupat si du
blu salt sl jumătate contra — 
grupat săriturile eare l-au de
cis succesuL La băieți, progra
mul individual trebuie comple
tat eu sărituri competitive pe 
plan international".

Valerengen
în etapa de duminică (• 

14-a) a campionatului norvegian 
echipa Valerengen Oslo, viitoa
rea adversar* a lui Dinam» 
București in meciurile prelimi
nare ale C.C.E., a terminat la

Bearzot fi
După turneul final al C.M. 

multi antrenori au căzut in diz
grație. unii au renunțat la 
funcția avută, cu sau fără voia 
lor. iar alții in frunte cu Enzo 
Bearzot (care In urma rezulta
telor neconcludente din prima 
fază a turneului final obținu
te de Italia a fost supus unor 
aspre critici) este acum stimat 
si apreciat pentru marele suc
ces repurtat 
asa cum nici 
Popularitatea 
Han este tn 
dovadă în acest sens fiind fap
tul că locuitorii din Alello de 
Friuli (regiunea unde s-a năs 
cut Bearzot) au promis ca re- 
Dutatul specialist să fie ales 
...senator Consiliul comunal a 
anuntat că va denune toate e- 
forturile pentru susținerea a-

la ..El Mundial", 
el nu se aștepta... 
antrenorului ita- 

continuă creștere.

în sfirșit, după ce întreg acest sezon competlțlonsd 
Florența Crăciuinescu a aruncat discul, cu o constanță 
de metronom, în jurul a 65—66 de metri, lată că luni a 
ieșit din acest „stereotip" »| a obținut o performanță da 
68,24 m cu care s-a clasat pe primul loc la tradiționalul 
miting internațional „Memorialul Evzen Roslcki" de la 
Prag*. Performanța este la 74 de centimetri da 
său național p« care l-a realizat anul trecut la 6 lunidl 
tot in Cehoslovacia, dar la Bratislava. Cu acest rezultai
Florența a urcat pe 
tui an :

68.24
67,90
67.24
67,06

71.40 Irlna
69,90 Galina Savinkova (U.R.S.S.)
69.40 Țvetana Hristov* (Bulgaria) 
68,96 Maria Vergova-Petkova (Bulgaria)

Florența Crăelunescu (România) 
Petra Szlegaud (R.D. Germană) 
Galina Murașova (U.R.S.S.) 
Ingra Manecke (R. D. Germană)

Reamintim că recordul mondial la aruncarea discului 
«st* deținut din 1980 de Maria Petkova cu 71,80 m.

Alte rezultat* : BĂRBAȚI : disc : Sugar (Ceh.) 68,M 
— nou record, triplu : Cado (Ceh.) 16,66 m, prăjină» 

rasa (Ceh.) 9,99 m, greutate : Machura (Ceh.) 21,74 m 1 
FEMEI : 100 mg: Zagorșeva (Bulgaria) 12,89. 400 mg I 
Pfaff (R.D.G.) 96,21.

PATRULATER DE JUNIORI, LA SFIRȘITUL SAPTAMINII, 
IA PITEȘTI

Simbătă si duminică va avea 
loc 1* Pitești lnttlnlrea de ju
niori dintre echipele de băiet! 
$1 fete ala Poloniei. Ungariei 4 
României (meci tradițional) la 
caro va lua parte, in acest an. 
st reprezentativa Bulgariei. 
Deci, la Pitești, stadionul „1 
Mai", va găzdui un ..patrula
ter" case se anunță a fi foarte 
interesant Intre concurenta 
români ae vor afla Sorin Matei, 
recent campion balcanic la Înăl
țime. șt Ion Bullgă, clasat al 
doilea la decatlonul balcanic, 
precum *1 medaltațti la „Con
cursul Prietenia" de la Lodz j

CONCURSURI PE
• Doina Mellnta la startul astă 

seară la ZUrlch. intr-o cura* da 
*M m Iar vineri v«r evolua tn 
Berlinul occidental. Vatl loneseu» 
Horla Toboe, Bedroa Bedroalaa 
șl lua Zamflrache, urmtnd ea at
leta următoare alțt atlețl <ta-al 
noștri candidați pentru „europe
ne", •* participe ta diferite oom- 
curaurl cu aoop de veriricara.
• Concurau! Internațional da 

maraton de ta Moscova a foot 
cîștigat de alergătorul aovtetto 
Iuri Laptev cronometrat ta

— Un dor nebun de
Mom pr*«*( •far* la tntr*c*rHo 

atraoa privirii* ■ *a*n*n( febrM
aondelul p* program*, mamvrlnd ---------------- - ----- ...
lonlcA iau urmărind Imagini p* monitorul «I* tel*vtrtun*. Acolo, te 
pupitrul* ilarl|tll*r dte c*l* 8 Jârl balcanic* afta<t la Bucurat* >-a« 
adăugat oam*nl d* prxă. rpaclaNș* In attetUm din 5.UA d 
Ehrațla - **am că Balcaniada d* a*«U«m a un «v*nim*n< e« *oo« 
dincolo d« p*nln*ută.

bl ac**t decor ne-a făcut plăo*r* r-o radar* p* proaapăte racord- 
mană mondială Va* lon**cu aoordlnd Interviuri trhntților unor coti
dian* rtrăln*-. Confratel* no*tru bulgar Orlgor Hrlito» — p* oara-l 
Invidter* nu pentru lmp<w|urar*a oor* M-a itat fl nouă la Indomlnă. 
* pentru frumu»eț*a rătpumutal prim* — a Intrababo p* c*a mat 
bună tărltoata la lungime dla fum*: „Cum M rada lunraa d* dia
cul* da 7 metri |t Ml". Iar răepuruul ghiteștenoel fără nld • 
ezitară, a foit: „la fel ea d* eriund* I Doar e* d* aid ta apuc* 
un dor n*bun d* mal muH..."

Exldă oare o definiție mat frumoasă a tendințaf rpr* record, rpre 
performant* >up*rfoar* ? Bravo. Va* I (vlb)

pe locul 2
egalitate (1—1). ne teren pro
priu. cu formația Lillestrocm. 
în clasament conduce Viking 
Stavanger cu 19 p. urmată de 
Valerengen $1 Mjoedalen cu 
cite 17 p.

Menotti
ceste! propuneri. După cum 
menționează ziarele Italiene, 
membrii senatului italian ar pu
te* să ia exemplu de la. even
tual, viitorul lor coleg, subli
niind că Bearzot a constituit un 
exemplu in ceea ce privește în
făptuirea cu succes a unei 
munci colective care a dus in 
final la rezultate deosebite.

După cum se știe, antrenorii 
Santamaria (Spania). Piechnic- 
zek (Polonia), Miljanid (Iugo
slavia). Padua Lima 
(Peru) si alții

______ Tim
au fost înlocuit!

Pirri abandonează
Cunoscutul 

Jose Martinez 
de 36 de ani. 
echlnei

iucător spaniol 
Pirri. în vlrstă 
fost căpitan al 

reprezentative șl al
formației Real Madrid. în pre-

recordid

locul 5 In bilanțul mondial al ace*.

Meszynskl (R.D. Germanii)

Margaret* Keszeg — locul I la 
1500 m. Zoltaa Feketo — locul 
li la 800 m »t Daniel* Zamfir 
— locul II la 1 km mar». P*< 
tr» Mlhalach* — locul IU la 
heptatlon (cu un nou record 
national de junioare). Octavia 
N|f — locul III 1* Înălțime 
Mihaela Samoll* — locul III 1* 
aruncarea greutății

• Campionatele naționale ale 
juniorilor I vor avea loc 1* 
București, In zilele de 1 g a 
septembrie. Ședința tehnică 
est* programată în ziua de M 
august, ora 19, la sediul F.R.A.

PISTELE EUROPEI
3.11:01,8 • La Minsk, Iuri Tara
siuk a obținut al treilea rezulta* 
mondial *1 sezonului la docau, 
cu *1.73 m. Alte performanța t 
48* mg: lațevld 48,5, Inălțlmat 
Damlanluk 2,27 m, 200 m: Nau
menko 38,8; femei: 10* na: Olga 
Mahova 11.1, MO m: Mahova Z2J 
(cronometrajul a fost executa* 
manual); Înălțime: Tamara 
kova 1,98 m • Campionatul da 
decatlon al Austriei desfășurat 
la Vleha, a revenit hit Georg 
Worther cu ta* p.

mai mult!- - - - - - - - - —
international*, • notă aparte, oara 

gonind printre «oaune mu cu 
binoclurile, vorbind In oa*oa tel**

după ..El Mundial" din diferi
te motive. în acest sens un 
mare semn de Întrebare se 
pune Si asupra rămînerli în 
funcția de antrenor a lui Cesar 
Luis Menotti, cel care, cu pa
tru ani in urmă, a dus repre
zentativa Argentinei la titlul 
mondial Menotti a declarat 
că-și va prelungi contractul 
(care expiră la sfirsltul anului) 
numai In cazul cînd forurile 
competente argentlniene vor 
fi de acord să subvenționez* 
pregătirea loturilor național* 
(A si de juniori pentru C.M. 
din 1983. din Mexic). Dar cere
rile făcute de Menotti au fost 
respinse I El consideră că o sub
venție de doar 2 la sută (sumă 
cit s-a oferit, din încasării* 
provenite de la „Pronosport") nu 
alung pentru asigurarea unor 
condiții optime de pregătire. 
La ora actuală Menotti se află 
Încă în... Europa !

zent la echina mexicană Pue
bla. a anuntat că va abandona 
activitatea comoetitională in 
urma rezilierii contractului 
(din motive financiare).

5.UA

