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BILANȚ RODNIC,
PERSPECTIVE LUMINOASE

„Revoluția de eliberare socială și națională antifascistă 
antiimperialistă a deschis calea înfăptuirii revoluției demo
cratice, a revoluției socialiste ți treceiii la construcția so
cialismului, a asigurat condițiile necesare marilor transfor
mări revoluționare. Poporul român a obținut, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, realizări epocale în dez
voltarea generală a țării".

NICOLAE CEAUȘESCU

MANIFESTĂRI 
SPORTIVE 
OMAGIALE

FESTIVAL ȘAHIST LA SULINA
Recent a avut loc la Sulina 

un festival șahist dotat cu tro
feul „Căluțul de mare", 
trecere au participat 
concurent! din diferite 
Pe lista cîștigătorilor: 
stantin Băluță (Automatica 
București) — în turneul maeș
trilor. Laura Dianu (Hidrome
canica Brașov) — în turneul 
feminin. Alexandru Kutnik 
(Farul Constanta) — categoria 
I, Mikloș Demeni (C.S.Ș. Bra- 
govia) — cat. a

La în- 
58 de 
iudete.

Con-

Ii-a.
P. COMSA
BIHORENE...

in multe alte
PE MELEAGURI
La Oradea si_ ______ __

localități bihorene se desfășoa
ră numeroase întreceri omagi
ale. Astfel. în ..Cupa Eliberă
rii" la fotbal air fost angrenate 
14 echipe, un meci interesant 
oferlndu-1 formațiile Blănuri 
el Nufărul din Oradea (scor fi
nal 3—0 în favoarea celei din
ții). La handbal feminin. Me
teorul Roșu sra impus clar, 
24—5, in fata echipei Alfa, în 
vreme ce Constructorul Baia 
Mare «-a desprins greu (24—23 
Vi 24—22) în întîlnirea cu In
dustria ușoară Oradea.

I. GHIȘA 
...Șl PE CELE BRAȘOVENE
Larga paletă a activităților or

ganizate a prilejuit remarcarea 
unor sportivi șl echipe pre
cum : Daniela Silagh) (Fero
viarul) șl Alexandru Keresteș 
(Tractorul) la popice. Nivea și 
Tractorul la volei. Vilma Bar 
taș (Nivea) și Gh. Bularca 
(Hidromecanica) la șah. Ion 
Drăgoi (Tractorul) Ia tenis de 
masă. Dumitru Coman (ICIM) 
și Ioan Milat (Coop. Tehnica).

' GRUIA

DE ZIUA
ȚARII

Ne-am revărsat pe căi in dimineața 
de August, cuprinși in largi coloane, 
cu Imnul libertății slăvind Viața 
și-n Marea Zi noi sintem milioane

Se-nclinâ 
sint flori 
viteazului 
întreaga

flori omagiu spre tribună 
de vis - corole de iubire —
Conducător să-l spună 

noastră caldă mulțumire

și trei e ziua țării-n care 
strămoșesc cunună - și face

Douăzeci 
pămîntul 
cu aură de cînt șl sărbătoare 
șl sîmbur viu de năzuită pace

seamăn România, 
faptă măreție

De-atunci e fără 
Partidul toarnă-n 
șl-n suflete ne stăruie mîndria 
o lume-ntreagă vrerea să ne-o știe.

ION SOCOL

In acest număr

Unit mai strîns ca oricînd în 
. jurul partidului. al secretarului 
său general, președintele țării, to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU, între
gul nostru popor sărbătorește cu ini
ma plină de bucurie cea de a 
XXXVIlI-a aniversare a revoluției de 
eliberare națională și socială, antifas
cistă șl antiimperiallstă. Intr-o atmos
feră de puternic entuziasm, de hărnicie 
șl înaltă responsabilitate patriotică, oa
menii muncii de la orașe și sate — ro
mâni maghiari, germani și de alte 
naționalități — transformă în faptă is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XIV lea al P.C.R., Programul de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. îi însuflețește pers
pectiva tot mai luminoasă ce se des
chide în fața noastră cu fiecare treap
tă urcată spre noi orizonturi de pro- 
greș și civilizație, li animă 
personaj al mult Iubitului șl 
iul nostru conducător de partid șl 
stat, ale cărui umăr sfat și îndemn 
simt alături în fabrici și uzine, 
marile șantiere ale socialismului 
ogoarele mereu mai mănoase. 
tindenJ în țară, cu . " ‘ ' 
de lucru. Așa a fost în județul Constan
ta așa a fost în Capitală așa a foist 
în județul Argeș, ca să ne referim 
doar la trei dintre obișnuitele vizite 
de lucru efectuate în ultima vreme 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul genera! al partidului președin
tele țării. împreună cu tovarășa Elena • 
Ceaușescu cu alți tovarăși din 
cerea partidului și statului.

Actul revoluționar pe care îl 
săm la 23 August s-a înscris 
vecie cu litere de foc. in
existenței și devenirii poporului 
Marea și eroica epopee a 
victorioase de acum 38 de ani consti
tuie, un eveniment de epocală însem
nătate în Istoria noastră milenară, ju- 
cînd un rol covîrșitor pentru destine
le poporului român. ..Declanșarea re- 
vohilîei de eliberare socială șl națio
nală din august 1914 — spunea tova-

exemplul 
stimatu- 

de 
le 
Pe 
pe 

pretu- 
prilejul vizitelor

condu-

aniver- 
pentru 
cronica 
român, 

insurecției

rășul Nicolae Ceaușescu — a inaugurat 
o etapă nouă in istoria 
chls calea împlinirii 
zuințeior de dreptate 
poporului român, a 
a independenței și 
ționale, a afirmării României ca 
țiuno liberă și demnă In rindul 
țiunilor lumii". Actul Istoric de la 23 
August 1944 a constituit rezultatul lup
telor îndelungate ale poporului român, 
expresia voinței unanime a întregii 
națiuni, ferm hotărîtă să-și ia soarta în 
propriile miini, să asigure înfăptuirea 
unor profunde, structurale. prefaceri 
revoluționare in România.

In perioada care s-a scurs de la în
ceperea revoluției de eliberare națio
nală șl socială, antifascistă și antllm- 

perialistă. România a străbătut mal 
multe etape Istorice, astăzi fiind în 
plină acțiune de înfăptuire a istoricelor 
obiectiva cuprinse în Programul P.C.R. de 
edificare a societății 
tilateral ' 
României spre comunism, 
lupta plină de 
poporului pentru 
ță a politicii ! 
partidului, care este propria 
tică. a dus la schimbarea din 
a vieții țării. Ne mîndrim 
o industrie modernă 
cu o agricultură în 
cu o știință și o cultură tot mai 
floritoare, cu un nivel de trai 
rial si spiritual tot mai Înalt.

Bilanțul bogat In realizări tn toate 
domeniile de activitate al celor 38 
de ani care au trecut de la 23 Au
gust 1944 ne prezintă un grafic a că
rui săgeată urcă cu perseverență, eu un 
dinamism aparte. 
In ultimii 1T ani. 
cea mal mănoasă 
întreaga istorie a 
Congresul al IX-lea al 
în fruntea partidului șl a țării a fost 
ale», prin unanima voință a comu-

patriei, a des- 
idealurilor și ni- 
și libertate ale 
cuceririi 
suveranității

deplina
na-
na-
na-

socialiste mul- 
dezvoltate șl Înaintare a 

Munca șl 
dăruire, de eroism a 

i traducerea în vla- 
tnterne și externe a 

sa poll- 
temelil 

astăzi cu 
de prim rang, 

plină dezvoltare, ' 
tn- 

mate-

marcat simțitor 
Aceasta este etapa 

in înfăptuiri din 
țării inaugurată de 

P.C.R. ci nd

(Continuare In vag. a l-a)

PENTRU PRESTIGIUL SPORTIV AL ȚÂRII

■

Medalii obținute de sportivii români
Pinăîn 1944 1944-1982 1365-1882,

Jocuri Olimpice 2 123 84
Campionate mondiale 8 382 30?
Campionate europene 8 546 419

Total 1 18 1051 0o6
Un tablou cît se poate de grăitor pentru marea dezvoltare 

a performanțelor sportive românești în cei 38 de ani de viațqșgjp 
nouă ai patriei noastre, îndeosebi in ultimii 17 ani, de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care au situat 
România socialistă in primele 10 țăr> sportive ale lumii.

I
• „OACIADA" - COMPETIȚIA MILIOANELOR DE TINERI (pag. a 3-a) 

■ • SUB SOARELE ll'MINOS AL LUI 23 AUGUST, AN DL AN CRESC 
I NOI GENERAIII0*  SP01TIVI, NOI PERFORMERI (pag 4-5) 

I • AZI, REÎNTÎLNIRE CU CAMI’IONATUL

o VOLEIBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI (pag. a 6-a)

• IN 8 ORAȘE AIE ȚÂRII - ASTĂZI. ETAPA A 
A DIVIZIEI „A" DE FOTBAL (pag a 7-a)

4-a

DE

I

I

' DE RUGBY (pag. a 6-a) 
i

©LUCIA Șl MARIA ROMANOV - CAMPIOANE
TENIS ALE EUROPEI ÎN PROBA DE DUBLU (pag. a8-a)

I



BILANȚ RODNIC, ENTUZIAȘTI MESAGERI AI PĂCII...

PERSPECTIVE LUMINOASE
(Urmare din pag. 1)

niștilor, a întregii națiuni, to
varășul Nicolae Ceausescu. 
De atunci. în această pe
rioadă. denumită cu dra
goste si recunoștință ..EPOCA 
CEAUȘESCU". întreaga viață 
de Dartid si de stat a cunos
cut o puternică afirmare, au 
fost viguros impulsionate dez
voltarea economiei naționale.
Btiinta si cultura. înflorirea
orașelor si satelor, a crescut 
intr-un ritm accelerat calita
tea vieții materiale si spi
rituale a întregului nostru po
por. s-a adîncit continuu de
mocrația socialistă. Poli
tica externă a României 
poartă de asemenea puter
nica amprentă a personali
tății tovarășului Nicolae
Ceaușescu. apreciat pretutin
deni în lume ca un eminent 
conducător de partid și de stat, 
luptător consecvent pentru în
tărirea colaborării între po
poare, pentru o nouă ordine 
economică în lume, pentru 
dezarmare generală și totală, 
pentru salvgardarea păcii.

între marile realizări revo
luționare ale anilor noștri lu
minoși se înscrie și crearea 
încă din anul 1944, a unei noi 
mișcări sportive, de care să 
se bucure tineretul, întregul 
popor. Educația fizică și spor
tul au foet învestite cu atri
butul de activități de inte
res național, devenind parte 
Integrantă a complexului pro
ces de educare comunistă a 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii. Ele sânt che
mate să contribuie — în con
textul unui ansamblu de mă
guri cu caracter social — la 
creșterea unor generații vi
guroase, armonios dezvolta
te fizic și psihic, bine pre
gătite pentru muncă și apă
rarea patriei, la menținerea și 
întărirea sănătății și puterii 
de muncă a populației, la pe
trecerea în mod plăcut și util 
a timpului liber, ca și la re
prezentarea cu demnitate a pa
triei în arena sportivă in
ternațională. Prin grija par
tidului și statului, în cadrul 
efortului general efectuat 
pentru dezvoltarea impetuoasă 
a economiei naționale, a 
construcțiilor de locuințe ș.a. 
a foet asigurată și se asigu
ră. în continuare o modernă 
bază materială a mișcării 
sportive, exprimată în săli de 
sport. bazine de înot, pati
noare ș.a„ repartizate sis
tematic pe teritoriul țării și 
menite să servească deopo
trivă activității de masă și de 
performanță. Marea competiție 
«portivă națională „DACIADA” 
inițiată de secretarul general 
al partidului, se înstăpînește 
temeinic în viata sportivă a 
tineretului, a maselor de oa
meni ai muncii, stimulând pu
ternic practicarea sistemati
că a exereițiilor fizice șl 
sportului, ca și obținerea 3e 
performanțe tot mai compe
titive pe plan mondial.

Sportul de performanță a 
făcut un salt uriaș în cei 33 
de ani de viață liberă a țării. 
Față de oele 18 medalii — olim
pice <2). mondiale (8) și euro
pene (8) — obținute de sportivii 
români pini la anul 1944, de

Citiți numărul l (august) 
al rcTlstcl ilustrate 

Din sumar
TOTBAL

• Considerații după 3 «r 
tape ale campionatului Di
viziei A

• Prezentarea echipelor 
F. C. Bihor Oradea al Pe
trolul Ploiești

ATLETISM

• O seară de neuitat (un 
amplu reportai ilustrat asu
pra recordurilor mondiale 
ale fetelor noastre la sări
tura în lungime). 

atunci și pînă acum au fost 
realizate 1051 medalii (123 
olimpice) din care 806 (84 olim
pice) în ultimii 17 ani.

Și în acest an sportivii ro
mâni au obținut rezultate de 
prestigiu în mari competiții 
internaționale. Dintre acestea, 
vom aminti performanțele deo
sebite realizate în atletism, 
nu numai pentru valoarea lor 
intrinsecă. mult comentată în 
cercurile sportive mondiale, 
ci pentru că ele anunță mult 
așteptata revenire în această 
namură de bază, în care, iată, 
tot fetele reînnoadă tradiția 
îndelungată a succeselor de 
răsunet ale atletismului româ
nesc. Astfel, la campionatele 
mondiale de cros Maricica 
Puică a cucerit primul loc și 
medalia de aur. urmată de 
o altă româncă. Fița Lovin. 
La europenele de atletism în 
sală Doina Melinte a urcat, 
de asemenea, pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului, în 
timp ce Maricica Puică obți
nea argintul în proba de 
3 000 m. iar Vali Ionescu, la 
săritura în lungime. obținea 
un loc III. preludiul unui 
mare succes la care aveam 
să fim martori. Și aotfel a- 
jungem Ia marea reușită a fe
telor noastre la campionatele 
naționale care avea să se afle 
pe telexurile tuturor agenții
lor de presă din lume, grație 
celor două recorduri mondia
le care se succedau la numai 
cîteva minute, la aceeași pro
bă de săritură în lungime : 
Anișoara Cușnir — 7,15 și 
Vali Ionescu — 7.20 ! Să nu 
uităm nici medalia de bronz 
câștigată de Carmen Bunaciu 
la campionatele mondiale de 
notație. în proba de 200 m 
spate — cea mai bună p 
formanță românească — șl 
titlul mondial cucerit de veș
nic tînărul- Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov.

★
La marea sărbătoare a lui 

23 August — Ziua revoluției 
sociale și naționale a patriei 
noastre, sportivii, > antrenorii 
și tehnicienii. toți slujitorii 
mișcării sportive își unesc 
glasurile cu cele ale întregu
lui popor, exprimîndu-și dra
gostea și recunoștința față de 
partid, față de mult iubitul 
și stimatul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru minunatele condiții 
de viață și învățătură. de 
muncă șl de sport, de afir
mare a personalității, de care 
se bucură și fără de care nu 
«r fi de conceput succesele 
obținute de ei pe toate pla
nurile. Conștient! că mai 
există destule lipsuri și ne- 
Impliniri, atît în activitatea 
de masă cît și în cea de per
formanță. în unele ramuri de 
sport, ei se angajează în mod 
solemn ca. în frunte cu co
muniștii, să facă totul pen
tru a ridica ștacheta calită
ții muncii. să nu precupe
țească nimic în îndeplinirea 
întocmai a prețioaselor indi
cații și orientări cuprinse în 
Mesajul pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive.

REPORTAJE

• Patzaichin ai cele 12 
medalii de aur ale sale.
• Craiova, un puternic 

centru al tenisului de masă.

• Surprizele vin de la... 
Timișoara (marginalii la 
campionatul național de te
nis).

• Un mare festival al 
sporturilor tehnico-aplica- 
tive. la Tg. Mureș.

PAGINILE DE MAGA
ZIN SPORTIV. ORIZONT 
EXTERN. VIAȚA SPOR

TIVA.

• Cuvinte încrucișate 
(„Ecourile C.M. de fotbal), 
Caleidoscop fotbalistic. Pe 
meridianele sportului, Ce 
competiții ne oferă luna 
septembrie. Poșta redacției.

Zilele trecute, o caravană 
pufin obișnuită străbătea bu
levardele Capitalei : 8 tineri tn 
ținută sportivă pe biciclete, in 
șir indian, pedalind încet, a- 
nuine pentru ca oamenii de 
pe trotuare, să poată citi pe 
flamura dusă de deschizătorul 
de drum: „Sportivii gorjeni do
resc pacea!:1. Opt tineri plecați 
pe drumurile țării cu un mesaj 
fierbinte, vibrant, mesaj de 
pace. Au poposit la o fintînă 
țișnitoare, cu apă dulce. de 
Dîmbovița. Și am folosit prile
jul pentru a afla amănunte 
despre drumeția lor. Erau trei 
tineri muncitori — Gheorghe 
Adam — de la I.R.U.M. Tg. 
Jiu, frații Ștefan și Gabriel 
Albulescu — de la I. M. Sadu, 
un inginer — Ion Popescu și 
patru elevi —«Dan Pecingine, 
Daniel Popescu, Marius Enu- 
lescu și Valentin Popa. Iniția
torul și conducătorul ștafetei : 
Gheorghe Adam.

..Asemenea tuturor tinerilor 
români. întregului popor, do
rim fierbinte să trăim să 
muncim și să învățăm în li
niște. în pace11, ne spunea 
Gheorghe Adam. Auzeam, par
că, in cuvintele lui, simple, din 
inimă, ale tinerilor, ale oameni
lor de pe meleagurile Gorju- 
lui, alăturat glasului tineretu
lui din ‘întreaga țară, din în
treaga lume : „PACE

Continuăm să publicăm Ia rubrica „INIȚIATIVE" acțiuni ți 
fapte din viața asociațiilor și cluburilor, menite să impulsio
neze activitatea sportivă de masă, să atragă tot mai muîți ti
neri și oameni ai muncii Ia practicarea exercițiului fizic. Am 
dori, firește, ca ele să servească drept exemple și așteptăm 
de la corespondenții noștri noi amănunte pe această temă.

O INVITAȚIE Șl MULTE...
BUCURII

Comisia de specialitate din 
cadrul C.J.E.F.S. Mureș a lan
sat, nu de mult, o invitație a- 
dresată celor ce iubesc „spor
tul pădurilor" — orientarea tu- 
ristică —. din întreaga tară, 
de a participa la o acțiune o- 
maeială dotată cu „Cupa Eli
berării”. Asemenea competiții 
au intrat în tradiția mureșeni
lor. Dar iată că în acest an 
răspunsurile ' la chemarea lan
sată au depășit așteptările. 
Peste 160 de tineri și vîistnici 
din 16 județe au spus „pre
zent". întrecerile — desfășura
te în pădurile Iedu si Stejeriș, 
pe trasee cu lungimi de la 
2 la 11 km — au fost deosebit 
de disputate. Si cei de 9 «ni 
(cite 2 în concurs, să aibă mai 
mult... curai și să nu se rătă
cească) si cei de peste 40 de 
ani au demonstrat că un con
curs de orientare este prilej de 
recreare si fortificare a orga
nismului. în mijlocul naturii.

„Mănușa Litoralului**

• Balcaniada. în pers- 
oectiva ..europenelor1*.

RUGBY

La deschiderea unei noi 
ediții a campionatului na
tional.

ta box

Adrian Teodorescu: „ELEVII MEI AȘTEAPTĂ 
ÎNCREZĂTORI ACEASTĂ COMPETIȚIE"

Cea de a XI-a ediție a tur
neului international de box de 
la Constanta. „Mănușa litora
lului" se anunță extrem de in
teresantă si atractivă. In afa
ra pugiliștilor de peste hotare 
(sînt așteptați pe malul mării 
boxeri din mai multe țări), la 
competiție și-au anunțat pre
zenta sportivi din peste 25 de 
secții din întreaga tară. Astfel, 
pe ringul instalat în Sala spor
turilor din marele nostru port 
maritim, vor susține un util 
examen înaintea campionatelor 
naționale, boxeri de la Steaua, 
Metalul si Rapid București, 
Muscelul Cîmpulung, B.C. Bră
ila si B.C. Galați, Nicollna Iași,

MIINE, ^PREMIUL VICTORIEI"
După „Derby-ul de trap", hi

podromul din Ploiești va fi 
mîine gazda unei alte impor
tante probe clasice a anului, 
„Premiul Victoriei". Pe dis
tanța de 1 600 metri se vor 
întrece — în două reprize — 
cîțiva dintre cei mai valoroși 
cai de patru ani și mai în 
vîrstă în frunte cu Hemeiuș, 
Hrubița, Bucuria, Crainic, Pa
licar etc. Acest premiu clasic 
este încadrat de un program 
de mare atractivitate din care 
se detașează alergările deschi
se cailor de doi ani, mînji de 
la care anticipăm noi amelio
rări de recorduri.

Pentru această reuniune fa- 
voriții noștri, în ordinea aler
gărilor, sînt următorii cai: 1.

Cei 8 mesageri au plecat din 
Tg. Jiu pe o ploaie măruntă, 
dar nestrămutați In realizarea 
planului propus. Au străbătut 
șoselele Petroșanilor, au urcat 
pe la Hațeg, au coborit în Va
lea Mureșului, la Deva, au tre
cut prin Alba Iulia și Blaj, 
prin Mediaș, au poposit la 
Miercurea-Ciuc, de unde au 
„punctat" Tușnadul, urcind la 
Lacul Sf. Ana, apoi au trecut 
prin Sf. Gheorghe. Brașov, 
Sinaia, de aici peste Păduchio
sul (ce fantastic efort, cu ba
gajele lor voluminoase — cor

Cei mai destoinici s-au dovedit 
oaspeții din județul Cluj, dar 
toți participanții au trăit nu
meroase momente de bucurie. 
Felicitări organizatorilor.
LA F. C. BIHOR O IDEE 

FRUCTUOASĂ
Am întîlnit la F.C. Bihor — 

președinte prof. Iosif Buda — 
o utilă si fructuoasă inițiativă. 
Intr-o serie de încăperi de sub 
tribuna a doua a stadionului 
orădean a fost înființat un a*  
telier de confecționat ghete de 
fotbal si pantofi pentru pregă
tirea fizică si pentru atletism. 
Conducerea atelierului o are 
unul dintre cei mai reputați 
maiștri în materie din țara 
noastră. Ludovic Maior, secon
dat de Tudor Arpad. în zilele 
cînd am vizitat atelierul oră
dean se lucra la o comandă de 
300 perechi ghete de fotbal 
pentru F.R.F. Alte multe clu
buri si asociații din tară soli
cită ghete si pantofi la Oradea 
iar. cu ocazia unor vizite ale

Litoral Mangalia. Farul Con
stanța ș.a. Numai simpla tre
cere în revistă a acestor clu
buri si asociații este suficien
tă pentru a ne face o imagine 
asupra valorii particiranților 
la această ediție a „Mănușii 
litoralului". Printre cei ce vor 
urca treptele ringului se vor 
afla foști campioni, precum și 
actualii candidați la treptele 
podiumului de premiere din 
cadrul turneului final al cam
pionatelor naționale, care va 
începe la 13 septembrie la 
București.

Deci. Ia Constanta, o com
petiție de amploare. Intr-o 
convorbire avută eu antrenorul

Realista, 2. Galița, 3. Heracle, 
4. Bucuria, 5. Somon, 6. Te
nor, 7. Bucuria, 8. Simbria, 9. 
Cochet, 10. Onagra.

Situația în fruntea clasamen
tului victoriilor pe formații 
este următoarea: Gh. Tănase 
(37), S. Ionescu (36), FI. Pașcă 
(35), N. Gheorghe (33), I. Oa- 
nă și M. Ștefănescu (cîte 32) 
etc. In clasamentul conducă
torilor, I. Oană cu 25 de suc
cese se află pe primul loc, ur
mat de S. Ionescu și Gh. Tă
nase. fiecare victorios de cîte 
21 ori. Menționăm că în aces
te clasamente sînt incluse și 
alergările de joi, ale căror re
zultate tehnice le prezentăm 
mai jos : 

turi. îmbrăcăminte !...) la Tir- 
goviște și București. Și mai 
departe 1 ,.Plecăm spre Ale
xandria. Roșiori, Scprnicești, 
Craiova. Filiași și., acasă". Ti
nerii și-au potolit setea, au fă
cut o fotografie, i-am foto
grafiat și noi. au notat in jur
nalul de drum : „La București 
e soare și e frumos și oame
nii se opresc și ne fac semne 
de prietenie. Și ei vor Pace". 
Apoi au plecat mai departe. 
Drum bun. mesageri ai Păcii!

Viorel TONCEANU

unor delegații de sportivi de 
peste hotare, s-au înregistrat 
cereri si din partea acestora-

Iată cum. printr-un remarca
bil spirit gospodăresc, printr-o 
organizare pricepută a muncii, 
folosindu-se resursele interne 
F.C. Bihor a reușit nu numai 
să realizeze o importantă sur
să de venituri — ci și să con
tribuie la perfecționarea pregă
tirii sportivilor de performantă.

CINE-I URMEAZĂ 
EXEMPLUL ?

Zilele trecute am întîlnit în 
„Livada cu nuci" din cartierul 
bucurestean Ozana un grup de 
prichindei — și între ei un om 
în toată firea, cum se spune — 
jucîndu-se, parcă de-a v-ați 
ascunselea printre boscheți. 
Privind mai cu atenție se pu
tea vedea, că joaca era. de 
fapt, o întrecere sportivă. în 
concurs de orientare si alerga
re. Prof. Angel Slăvuțeanu, 
instructor în cadrul C.E.F.S. 
sectorul 3, ne spunea: „Grădi
nițele nu dispun de personal 
specializat in jocuri sportive, 
în deprinderea copiilor cu spi
ritul de întrecere ne terenurile 
de sport. Am constatat acest 
lucru din activitatea ce o des
fășurăm ca activiști sportivi. 
Și m-ani gindit să Ie vin în 
ajutor, în timpul meu liber. 
Să știți că îmi oferă o mare 
satisfacție văzînd cu cită bucu
rie fac primii pași în arenă".

constăntcan Adrian Teodore,seu 
am aflat pentru iubitorii boxu
lui următoarele: „Boxerii de 
Ia Farul privesc eu" toată se
riozitatea și răspunderea pre- 
zenta lor Ia „Mănușa Litoralu
lui". După întrecerile de zonă, 
ei au continuat pregătirile si 
aștept din partea lor evoluții 
ne măsura talentului fiecăruia. 
Dintre elevii mei, nu va par
ticipa doar Florea Zamfir, care 
in ultimele 45 dc zile * susți
nut 11 partide și trebuie să 
fie apt pentru turneul final al 
campionatelor naționale. In 
rest toate piesele grele pe 
ring: Săli Adem, Ion Cornea- 
nu, Mihai Valentin, Dăuuț 
Contarlu etc."

H I P I S M

Cursa 1: 1. Radna (S. Iones
cu) 1:40,1, 2. Sutghiol. Cursa 
a Il-a: 1. Herald (M. Dumi
tru) 1:35,7, 2. Sardonic, 3. Sui- 
taș. Cursa a Hl-a: 1. Gogol 
(N. Simion) 1:39,6, 2. Bela. 
Cursa a IV-a : 1. Nuvelista
(V. Pătrașcu) 1:28,4, 2. Suvan, 
3. Văsălie. Cursa a V-a : 1. 
Horiș (N. Gheorghe) 1:37,2. 2. 
Ogășan. Cursa a Vi-a : 1. Ri
goarea (M. Ștefănescu) 1:27,1,
2. Melodic, 3. Trucaj. Cursa 
a Vil-a : 1. Manuc (Al. Vasi- 
le) 1:31,6, 2. Stația, 3 Doro
banț. Cursa a VIII-a : 1. Jder 
(Gh. Tănase) 1:31,0, 2. Atala.

Constantin DUMITRU!
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DACIADA“-COMPETIȚIA MILIOANELOR DE TINERI
IN PRIM-PLAN PREOCUPAREA PENTRU CALITATE
Perioada premergătoare aniversării zilei revolu

ției sociale ți naționale a patriei noastre a fost 
deosebit de bogată in concursuri ți competiții 
organizate în cadrul marii întreceri sportive na
ționale „DACIADA*  ți ținînd atit de calendarul 
asociațiilor ți organelor sportive locale, cit ți de 
calendarul central.

In luna iulie, de pildă, dacă vom socoti nu
mai fazele finale pe țară, vom vedea că au avut 
loc 16 asemenea acțiuni de amploare, organi
zate de diverse instituții ți organizații centrale, 
la o gamă largă de sporturi ți ramuri. Aceasta 
vorbește de la sine nu numai despre dezvol
tarea, pur ți simplu, a activității sportive de 
masă, dar ți despre importante mutații calitative, 
vizind capacitatea organizatorică ți tehnică a 
acestor instituții ți organizații, disponibilitatea lor 
față de fenomenul sportului de masă. Cupa mi
nerului la atletism. Cupa M.E.I. la rachetomodele, 
Dinamoviada la oină, Concursurile sportive ți 
aplicativ-militare de vară, Cupa Pionierul la 
inot, Cupa industriei uțoare, Complexul aplicativ 
.Pentru Apărarea Patriei*,  Cicloturism - iată 

aceste acțiuni, luate la intim- 
susțin convingător afirmațiile de

doar citeva din 
plare, dar care

mai sus. Să adăugăm că asemenea 
competiții, care presupun impor
tante eforturi ți competență din par
tea organelor sportive ți cu atribuții 
din diferitele localități, sint organi
zate in orațe mai mari sau mai 
mici, cu mai multă sau mai puțină 
experiență, dar toate dornice să do
vedească dispariția tot mai accen
tuată a „petelor albe**  de pe harta 
sportului de masă ți de perfor
manță românesc, proces care 
noscut o accelerare 
timii 17 ani.

Pe plan central, 
tiții de o tot mai 
tehnică au loc ți in aceste xile, angrenind mii 
ți mii de copii, tineri, oameni ai muncii. Toate 
dovedesc trăinicia marii noastre competiții spor
tive naționale „Daciada", stringenta ei necesitate 
ți marea priză de care se bucură la mase tot 
mai largi, de diferite virste ți profesii, ața cum 
□ intuit inițiatorul ei, tovarățul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul generai al partidului, 
prețedintele țârii.

evidentă
a cu- 
în ul-

plan

La „Tricotajul roșu"

local, compe-ca și pe 
mare amploare ți dificultate Camet de vacantă

DRUMEȚII PE VALEA TIMIȘULUI

DUPĂ GIMNASTICA RANDAMENTUL CREȘTE
„Tricotajul roșu"... O între

prindere textilă a Capitalei, cu 
frumoase reușite în producție. 
O întreprindere care iși ono
rează — în excelente condiții 
— sarcinile la export. O între
prindere unde — spre satisfac
ția noastră — am găsit și o 
deosebită înțelegere pentru 
mișcare, pentru sport. „Pentru 
că principala noastră acțiune 
in materie, organizarea temei
nică a gimnasticii la locul de 
muncă, ne spunea Viorica Sti- 
nescu. secretara comitetului 
de partid, aduce efectiv foloase 
desfășurării, in condiții tot mai 
bune, a procesului de produc
ție. De aceea am căutat și cău
tăm si folosim cit mai eficient 
sprijinul pe care îl primim din 
partea specialiștilor C.E.F.S. al 
Sectorului 5. Pot sptma că am 
reușit să angrenăm in cotidia
nul program de gimnastică to
talitatea tovarășelor noastre de 
munci, femeile alcătuind ma
rea majoritate a personalului 
întreprinderii noastre, peste 90 
la sută. După minutele de gim
nastică la locul de muncă, lu
crul este reluat cu mai multă 
poftă, cu mai mult randament".

Trebuia să subliniem intere
santa adaptare a gimnasticii 
la locul de munci, de la „Tri
cotajul roșu", la condițiile ca
racteristice diferitelor secții și 
ateliere. Astfel în secțiile unde, 
prin specificul muncii. există

un deosebit efort fizic (de 
pildă in secția de croit), pro
gramul este alcătuit din mișcări 
concepute pentru relaxare ca 
și din automasaj. In celelalte 
secții, care compun majorita
tea procesului de producție, se 
execută programe mereu 
schimbate, pregătite în preala
bil de specialiștii C.E.F.S. cu 
cele • Instructoare repartizate In 
fiecare 
meilor 
laritatle 
muncă 
instructoare, Maria Rizescu. Ro- 
dica lonescu și Ioana Savu pun 
multă tragere de inimă in efec
tuarea unor programe cit mai 
atractive și mat utile.

în afara gimnasticii la lo
cul de muncă, la „Tricotajul 
roșu“ există o deosebită preo
cupare pentru organizarea tim
pului liber. „Excursiile dumini
cale tint un lucru obișnuit la 
noi, ne declara Elena Igarou, 
președinta comitetului sindical. 
Fie că le programăm in cadrul 
acțiunilor B.T.T. sau ale oficii
lor de turism, fie că intrăm 
noi ia rolul de organizatori, 
efectulndu-la ia locurile din 
apropierea Capitalei. In 
de vacantă Bragadiru, de 
avem grijă ca tovarășele 
varășii noștri de munci 
petreacă in mod plăcut și folo
sitor zilele libere

Ca o mică dovadă a tere
nului fertil pentru sport de la 
„Tricotajul roșu*  iată un alt G- 
xemplu : pentru cei aproxima
tiv 200 de bărbați este progra
mat un campionat intern de 
fotbal !

Eftimie IONESCU

Că sportul șl turismul stat la 
ele acasă ta taberele de pionieri 
care funcționează în raza jude
țului Brașov aveam să ne con
vingem cu prilejul unul raid ta 
cinci asemenea tabere aflate ta 
perimetrul văii Timișului, la 
Dîmbul Morii, la Timișul de Jos 
(unde funcționează două aseme
nea unități), la Timișul de Sus 
șl la Predeal. Ne-am aflat pe 
aceste frumoase meleaguri la 
numai citeva zile de la sosirea 
nou serii ds pionieri vertlțl tn 
vacanță, a patra din cele șase 
care vor fi în aoest sezon, cu- 
priiîzTnd ta final 12 MO pionieri 
din toate colțurile țării.
Chiar 

Dîmbul 
ma — 
printre 
clădirile taberei

de la prima „escală" la 
Morii, ne-am dat aea- 

după liniștea așternută 
copacii oare adăpostesc 

că gazdele nu

schimb. Numărul fe- 
care practică cu regu- 
gimnastica la locul de 
se ridică la 950. Dintre

tatu! 
pildă, 
și to- 
sd-fi

în întreaga țară au loc ample manifestații sportive de masă 
în cadrul competiției naționale „DACfADA", dotate cu 
trofee care răsplătesc pe cei mai buni dintre competitori. 

Foto : Ion BARTHA

FINALELE „CUPEI PIONIERUL" 
LA TIR Șl ORIENTARE TURISTICĂ

Două momente de virf în 
activitatea sportivă desfășurată 
în această vacantă de vară de 
către purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor au fost găzduite de 
municipiul Hunedoara : fina
lele „Cupei Pionierul*  la tir Si 
orientare turistică, desfășurate 
sub genericul „Daciadei“. Ca 
st în alte ocazii în care copiii 
hunedoreni au fost gazde, or
ganizarea a fost excelentă, am
bianta plăcută pentru toți par- 
ticlpantii. cei mai multi dintre 
et aflat! pentru prima dată în 
această uriașă cetate a indus
triei noastre socialiste, a side
rurgiei românești.

Finallștilor Ia tir — armă 
„Pionier 3“. de producție româ
nească — li s-a rezervat o fru
moasă surpriză. — un poligon 
pentru tir amenajat în comun 
de copiii din localitate si de 
tineretul din gărzile patriotice. 
Un poligon-model care a im
presionat pe finalist!. Multi 
s-au si întrebat : oare în orașe
le si iudetele noastre nu s-ar 
putea realiza amenaiări simi
lare. în același mod ? Adică, 
cu miiioace locale, crin mun
că obștească.

Poligonul din Hunedoara n-a 
fost. însă, unica surpriză. Alta 
— si mai mare — au olerit-o 
reprezentanții Doljului, care 
au dominat finalele, locul I atit 
la fete, prin Ioana Drăgoi — 
177 p. cit sl la băieți, prin 
Cristian Moraru — 181 p., am
bii de la Școala generală nr. 30 
din Craiova, elevii prof. Octa
vian Marcovici. Moderna uni
tate de învățămint din cartie
rul Craiovita promite, așadar, 
să devină o pepinieră de tin- 
tași 1

Pentru finalele de orientare 
turistică a fost aleasă pădurea 
Chizld, din vecinătatea Hune
doarei. locul de agrement al 
zecilor de mii de muncitori al 
Combinatului. De data aceasta, 
pionierli-gazdă s-au revanșat, 
urclnd de două ori pe prima 
treaptă a podiumului^ prin e- 
chipajul 
Palcău - 
la generală nr. 6, cu timpul 
44:14,0) ; apoi si prin cel mas
culin (Cristian l’îndaru — Da
niel Cherejl — Școala generală 
nr. 2 : 46:28,0). O frumoasă per
formantă au realizat si pionie
rii de la Liceul de matematlcă- 
flzică nr. 3 din Cluj-Napoca 
(locul 2 fetele, locul 3 băieții)

Pregătirea bună a echipajelor 
care an urcat 
scuză valoarea 
din Județe cu 
condiții pentru 
cestul sport (Sibiu 
fetele. locul 40 băieții, apoi Ca- 
ras-Severin, Gorj. Vrancca, 
Vîlcea. Alba, Iași, Satu Mare) 
sau absența de la finale (Călă
rași, Giurgiu) „nejustificată, ne
motivată**,  cum o apreciază prof. 
Nicolae Curta, din comisia de 
resort a C.N.O.P., care a răs
puns de organizarea finalelor. 
Chiar dacă prezența pionierilor 
din Călărași si Giurgiu s-ar 
fi rezumat la o simplă excursie 
de vacantă. într-una din cele 
mai frumoase zone ale tării, si 
el ar fi avut ceva de învățat. 
Ar fi fost o foarte utilă lecție 
de cunoaștere.

Pedagogii din sus-amintitele 
județe au scăpat din vedere 
acest aspect ?

Tiberiu STÂMA

feminin (Valentina
Eniko Sasz, — Scoa- 

nr. 6,

pe podium nu 
slabi a altora, 

tradiție sau ea 
practicarea a- 

locul 18

stat acasă. Toți cei 160 de plo- 
----- . ‘di
dactice, erau plecați la PIrful Ro

pe
Ara continuat raidul la tabăra 

Tarata a, din Timișul de Jos, un
de M de pionieri, toți din Bucu
rești, «au ta drumeție la ca
bana Trei Brazi. Nea lnttmpt- 
nat Kadu Stolnici, d« la școala 
nr. T# — „șet de cameră", cum 
■-a prezentat — rămas acasă 
•ă-și curețe bataele pe căra cu 
o zl înainta te cam murdărise te 
cules de fragi. Ne-a vorbit ds 
primele «ral zile ale activității 
taberei șl, os să ne convingem 
de cele relatata, ne-a oondus ta- 
tr-unui din dormitoarele pionie
relor, unde am găslt-e pa Morte 
Ivan, de la școala ar. ta. DesMl 
de emotivă, ne-a spue petetra 
suspine că n-a putut margw te 
excursie datorită unei rosături a 
pantofilor... „Totul este frnmeo 
aici — ne-a spus ea. Chiar dte 
primele zUo ne-am alcătuit echȘ- 
pe do handbal și volei, am Ju
cat șt tenia do masă. O bună 
parte dintre nat ne-am antrenat 
la săritura tn lungime, în dorin
ța do a obține punctaje cit mai 
bune la finalele «Dadadei», pro
gramate tn ultimele zile de ta
bără".

In cealaltă tabără de ta Timi
șul de Joc, cei IM de pionieri 
buzolenl erau în drumeție la 
Predeal. Pe Jos, așa cum se cu
vine unor tineri Iubitori al exer
cițiului fizic... Șl aid, din cete 
relatate de administratorul tabe
rei, sportul ocupă un loc firuntag. 
S-au format echipe caro au Ju
cat fotbal șl volei, au început 
întrecerile la tenis de masă șt 
șah șl se fac pregătiri pentru în
trecerile de cros șl 
rlstlcă.

Și la Timișul de 
cei IM de pionieri _ ______ .
drumețiile șl sportul stat pe 
primul plan. Afișul cu „Dacte- 
da" te îmbie Îs întreceri. Se pre
vede o luptă înverșunată ta pro
bele Individuate la tenta de ma
să, șah șl cros, tar pe echipe 
la volei tete șl... fotbal Dar 
unde stat copiii T Au plecat ta 
Poiana Brașov, tatr-o primă ex
cursie mal mare, ta programul 
„deplasărilor" avtad șt o sultă 
de drumeții, intitulate sugestiv 
„Pe cărări de munte*  «au „Ea 
pas cu voioșia*...  O activitate Ju
dicios planificată șl ta care apor
tul șl turismul stat ta înălțime, 
mal ales că în colectivul 
conducere stat cinci cadre 
specialitate...

Iată-ne la punctul terminus 
raidului, tabăra din Predeal.

nlerl, Împreună cu cadrele
oe, excursie care continua 
ruta Rlșnov — Bran,

orientare tu-

de 
<ta

al 
_______._________________ W 
aici liniște desăvtrșltă. întregiri 
efectiv. 212 pionieri din Năvo
dari șl Medgidia, manea lor ma
joritate luînd ocxntact pentru pri
ma oară cu... muntele adevărat, 
a plecat în această dimineață cu 
trenul spre Bușteni șl de acolo... 
în Bucegl. Se poate Imagina ușor 
oe amintiri au rămas acestor 
pionieri din județul Constanța 
despre frumusețile Bucegllor. Cu 
același entuziasm se participă la 
activitatea culturală, ca șl la în
trecerile sportive: tenis de masă, 
șah, orientare turistică, cros șl. 
jos tn poieniță, fotbal.

Carol GRUIA, coresp.

La sfîrșitul săptăminii, in Capitală

BOGAT PROGRAM DE COMPETIȚII Șl DEMONSTRAȚII SPORTIVE
Un bogat program de acțiuni sportive, cu par

ticiparea unora dintre cele mal puternice clu
buri, a asigurat Iubitorilor sportului din Capi
tală, pentru zilele de 21, 22 șl 24 august. Con
siliul Municipal București pentru Educație Fi
zică șl Sport.

Astfel, numai tn Parcul Herăstrău 
ganlzate Ia 22 și 24 
tlțll șl demonstrații,
DUMINICA » august

vor fi or- 
august numeroase compe- 
dupâ următorul program:

August" la canotaj.— ora 8,30 „Cupa 23__ _ ___________
oipă sportivii cluburilor Steaua, Dlnamo. 
nr, 1 șl C.S.ș, nr. 2.

— ora 8,00 „Cupa 23 August" la tenis de 
care se va încheia în ziua de 24 august.

Partl-
C.S.Ș.
clmp,

— ____________________ _________ Parti
cipă tineri ș! tinere din sectoarele 1 șl 1.
MARȚI 24 august

— ora 8,30. „Cupa 23 August" la calac-canoe

(seniori șl juniori), eu participarea sportivilor 
cluburilor C.N.-A.S.E.. Dtaamo, Olimpia, Meta
lul, Steaua, C.S.Ș. nr. 2.

— ora 9.30 „Cupa 23 August" la yachting. Par
ticipă sportivi din cluburile Electra, Proiectan
tul, C.N.-AJS.E.

— ora 
de box 
giliștlloc 
Steaua.

— ora ____ __ __
modelism. Participă sportivi de _ 
turllor tehnlco-apllcatlve. din asociații sportive 
sindicale, casele pionierilor șl șoimilor patriei.

Asemenea oompetițll șl demonstrații, tot att- 
tea invitații adresate tineretului șl celorlalți a- 
matorl de sport, vor avea loc, în aceleași zile, 
în Parcul Tineretului, pe Stadionul Republicii 
(atletism, 21 șl 22 august, de la era 9.00) la 
Bazinul Tineretului, sala Dlnamo. sala Steaua, 
Baza sportivă Băneasa a C.S. Dlnamo, ca șl 
pe bazele sportive ale sectoarelor.

0,30. la Teatrul de vară, demonstrație 
(seniori șl juniori), cu 
de la cluburile Rapid,

parttclparea pu- 
Metalul. Dinamo,

10,00, la Expo-Flora, demonstrație de 
la Centrul spor-



„Este necesar să se acorde o atenție mult mai g
mare ridicării nivelului general al sportului de

SUB SOARELE LUMINOS AL LU
performanță, promovării și afirmării pe scară tot 

mai largă a noi și noi talente din rîndul tinerilor 

care obțin rezultate de valoare in întrecerile spor*  

tive pe plan național și internațional".

N/COLAE CEAUSESCU
(din Mesajul adresat Conferinței 
pe țară a mișcării sportive)

g

CRESC NOI GENERAȚII DE SPO
Perspectiva - care e un „miine" proiectat, sperat, așteptat, azi 

•e abia o scinteie, un semn. Gindul trimis în viitor nu poate trăi 
decit pe temeiul zilei prezente, lată de ce, important devine să 
sesizezi la timp apariția mugurelui și să-i creezi din timp condi
țiile necesare înfloririi.

In sport, cuvintul perspectivă a devenit sinonim cu lotul speran
țelor, cu grupul tinerelor elemente de talent de la care se aș
teaptă saltul spre înalta performanță. In acest sens, se poate 
spune că juniorul, tînărul de azi, e campionul, recordmanul de 
miine.

Intre acești doi termeni, Intre adolescentul cu har și bărbatul 
cu medalii, se așează un răstimp de extremă importanță, care tre

buie valorificat cu răbdare, cu exigență, cu i 
siune.

Intr-un asemenea moment ne aflăm, acuir 
lui olimpic, cind hu e cazul unui bilanț ger 
nierii forțelor, al evaluării potențialului, al pi 
In astfel de clipe, să știi „cu cine defilezi**,  | 
in stabilirea strategică a obiectivelor și in re> 
in marile competiții viitoare.

lată, tocmai, ceea ce-și propune să facă 
printr-o sugestivă trecere in revistă a tinerilor 
cu tot mai multă încredere, hotărire și indr 
marii performanțe, dindu-ne nădejdi in bune

ÎNALTA MĂIESTRIE LA TINEREȚE
DEFINITORIE A ȘCOLII ROMÂNEȘTI

-0 TRĂSĂTURĂ

In mal 1975, cind Nadia Co
măneci cucerea, în Norvegia, 
titlul de campioană absolută 
a Europei specialiștii și ziariș
tii de specialitate exclamau 
entuziasmați : „România a dat 
lumii pe cea mai tînără cam
pioană de gimnastică a Euro
pei", „Școala românească de 
gimnastică lansează mari cam
pioane la vîrste fragede". A- 
firmații pe deplin întemeiate, 
dacă avem în vedere că Nadia 
Comăneci devenea lidera gim
nasticii europene la virsta de 
13 ani și jumătate, fiind cea 
mai tînără medaliată cu aur 
din istoria competiției. Un an 
mai tlrziu, la Jocurile Olim
pice de la Montreal, gimnas
tica românească a susținut cu 
deosebit succes un nou și foar
te Însemnat examen competi- 
țional, rezultatele fiind și mai 
strălucite și probînd, o dată In 
plus, forța deosebită a gim
nasticii tinere din România 
socialistă. După cum se știe, 
Nadia Comăneci a fost adevă
rata eroină a Jocurilor Olim
pice de la Montreal, cucerind 
titlul de campioană olimpică 
absolută, precum și alte două 
medalii de aur în finalele pe 
aparate. Dar echipa României 
— medaliată cu argint — ■ 
fost cea mai tînără din com
petiție. Era aceasta cea mai 
elocventă probă a valorii in
contestabile a școlii românești

de gimnastică a potențialului 
său de a lansa mereu noi și 
noi gimnaste de valoare in
ternațională, campioane care 
să onoreze această frumoasă 
disciplină.

Succesele repurtate apoi, la 
primele trei ediții ale campio
natelor europene de junioare, 
au venit să confirme, cu noi 
dovezi, această caracteristică a 
gimnasticii românești și ce 
poate fi mai elocvent în a- 
ceastă privință decît faptul că 
la Milano, în 1978, la Lyon, 
în 1980, și la Ankara, în 1982, 
titlurile de campioane absolu
te ale continentului au fost 
cucerite de gimnaste românce. 
Mai intîi Emilia Eberle, iar 
apoi Ecaterina Szabo la ulti
mele două ediții ale întrece
rilor, au dominat cu autorita
te disputa în care erau anga
jate cele mai bune tinere gim
naste ale continentului, făcînd 
din plin dovada talentului lor 
deosebit, dar și a forței com- 
petiționale a gimnasticii noas
tre. Și spunem aceasta bazîn- 
du-ne pe faptul că, de fiecare 
dată, învingătoarele s-au im
pus atît la individual compus, 
cit și în întrecerile pe apara
te, ceea ce constituie o măr
turie autoritară a nivelului ri
dicat la care reprezentantele 
gimnasticii noastre s-au pre
zentat în disputele cu gimnas
te valoroase din celelalte țări

DE GIMNASTICĂ
ale Europei. Dacă adăugăm la 
prestigioasele afirmări ale fe
telor și succesele repurtate de 
băieți (îi avem în vedere pe 
Emilian Nicula șl Dan Odor- 
hean — medaliați cu bronz la 
Lyon, în 1980, ca și pe Levente 
Molnar, dublu medaliat la ul
tima ediție a Campionatelor 
europene de juniori de la 
Ankara) precum și rezultatele 
bune obținute în alte competi
ții rezervate tineretului, avem 
un tablou aproape complet al 
prestigiosului bilanț cu care 
gimnastica tînără românească 
s-a impus în ultimii ani în 
arena internațională.

El reflectă, în ultimă Ins
tanță, eforturile continue pe 
care le depun specialiștii noș
tri, antrenori tineri și mal 
vîrstnici, In toate secțiile 
fruntașe din țară, pentru de
pistarea și formarea din fra
gedă vîrstă a unor sportivi și 
sportive de real talent, com
petitivi, la cel mai Înalt ni
vel, pe plan Internațional, pa
siunea și competența cu care 
se lucrează, dorința vie de a 
afirma mereu școala româ
nească de gimnastică In elita 
mondială cu gimnaste șl gim- 
naști care să continue fru
moasa tradiție a Nadiei Co
măneci.

Constantin Tițoiu in timpul unui antrenament...

IOAN TOMAN, DIN CODRII TIMIȘULUI
J

PE MARILE POLIGOANE ALE LUMII
Cu vreo 6 ani in urmă, antrenorul timișorean 

loan Neamțu, unul dintre pivoții ultimelor 3 de
cenii in talerele noastre, descoperea un tinăr 
care promitea cu adevărat. Atracția înnăscută 
pentru armă ti tirul din mișcare au fost prin
cipalele argumente ale selecției. De fapt, pușca 
de vinătoare nu prezenta o noutate pentru a- 
dolescentul Ioan Toman: fiu de om al pădurii, 
iți petr.ecuse copilăria in preajma tatălui, In 
mijlocul codrilor Timișului. Speranțele se îm
plinesc. La mai puțin de un an. stupefacție pe 
poligonul din Timișoara: 196 talere sparte de un 
începător! Dar, deși realitate, antrenorul știa că 
recordul era încă o pură intimplare...

A început munca. Eforturile, cizelarea, amă
nuntele. „Trebuia să învățăm — spune antreno
rul Neamțu — că un rezultat mare nu are va
loare dacă nu e repetat". Greu de atins scopul 
inimosului antrenor. De ce se temea, așa se in- 
tîmpla: S ani la rind, cite un rezultat bun, de 
la 195 talere in sus și... gata! De-abia anul 1982 
avea să aducă cu sine repetarea: in 8 din 10 
concursuri — peste 192 de talere, o medie de 
194,5 t, salt substanțial fată de media sezonu
lui precedent, 190,6 t. Tot acum, cel mai bun 
rezultat internațional (195 t), un nou record

Constantin MACOVE1

personal, același cu recordul țării (198 t), titlul 
de campion (197 t).

La cei 22 de ani nelmpliniți ai săi, Ioan To
man știe insă ciT, asemenea unui rezultat bun 
rămas solitar, ți un an bun devine o oarecare 
amintire dacă nu e... repetat! Prima parte a lui 
1982 a fost bună. Urmează semestrul doi. cu 
campionatele europene in program. Apoi? Alți 
doi ani de muncă, și mai susținută, și mai grea. 
Pentru că numai astfel va fi posibil ca in de
legația olimpică a României să poată figura și 
un talerist. Și nu unul oarecare, ci un candidat 
autorizat la medalii...

Radu TIMOFTE

O SPERANȚA
Constantin Tițoiu este deja 

unul dintre cel mai apreciați 
boxeri al țării noastre, deși a 
Început să strălucească doar cu 
2 ani în urmă. Campion națio
nal al României. medaliat 
mondial ți european, ciștigător 
al unor prestigioase turnee In
ternaționale, iată, în cîteva cu
vinte. cartea de vizită a tînă- 
rului sportiv de care se leagă, 
trebuie să mărturisim, speran
țele noastre la viitoarele mari 
confruntări pugilistice ale ani
lor viitori.

Lui Constantin Tițoiu de 
mic i-a plăcut mișcarea, jocul 
În aer liber — născut la Mă- 
dulari — Vîlcea — ți, normal, 
a fost îndrăgostit de fotbal pe 
care l-a practicat cu pasiune. 
In anul 1974 s-a înscris la o 
școală profesională din Sibiu, 
s-a specializat ca strungar și 
a uitat de... fotbal. Fiind mai 
firav dar destul de înalt, an
trenorul Dumitru Negrea l-a 
atras spre sala de antrenament 
a... boxerilor. Calitățile native, 
viteza și îndemînarea au făcut 
în scurt timp, din tînărul doar 
„piele și os", un boxer de care 
colegii de sală au început să 
țină seama. Antrenorul l-a în
scris și Ia primele meciuri o- 
ficiale. încet. încet. Constantin 
Tițoiu a Început Bă fie remar
cat în reuniunile juniorilor. 
Apoi primul mare succes in
ternațional. La „Memorialul 
Feliks Stamm" de la Varșovia,

PUGILISTICA
din anul 1979 tînărul necunos
cut a cîștigat locul I la ca
tegoria muscă după ce a în
vins în finală pe campionul 
mondial al categoriei. H. Sred- 
nicki. Iată-1 din anul 1980 în 
secția de box a clubului Dina
mo București, unde începe o 
susținută muncă cu antreno
rul emerit Constantin Dumi
trescu și secundul acestuia. Ion 
Dumitru. Reputații tehnicieni 
au văzut în Constantin Tițoiu 
un element de excepție și nu 
s-au înșelat. în scurtă vreme 
el confirmă speranțele. în anul 
1981 a fost finalist al campio
natelor europene și a cucerit 
medalia de argint, apoi a ciști- 
gat și titlul de campion națio
nal. precum și „Centura de 
aur". Anul 1982 îi confirmă va
loarea. La campionatele mon
diale de la Koln intră în po
sesia medaliei de bronz, dar în 
semifinale a pierdut pe ne
drept în fața americanului M. 
Collins... Acum așteaptă cu în
credere campionatele naționale, 
apoi europenele de anul viitor 
ți. după cum spun antrenorii 
lui. are șanse și pentru meda
liile olimpice din 1984 și... 1988!

Virsta. puterea de muncă ți 
dragostea pentru sportul care 
l-a consacrat, fac din Constan
tin Tițoiu un pugilist de viitor.

Paul IOVAN

$TA
Parcă ieri 

despre ispr 
isprăvi spor 
Balaș și Mi 
Vioricăj Visi 
Manoiiu, cel 
olimpice ale 
mânesc. deși 
te și atleți r 
strălucit în 
internaționali 
aparțin de-a 
dar fiecare ! 
Ia un loc co 
referi n« p 
atleților de ; 
de miine.

în această 
este viața, 
s-au perindai 
de atleți au 
dinainte... Ac 
la Vall Iones 
Cușmir, la 
Doina Melini 
toarele cele i 
speranțelor ni 
tele oampiona 
la Atena, dai 
rile întreceri 
diat următori, 
nate mondiale 
1983 și Jocul 
la Los Angele

Actuala gen 
meri ai atle 
este formată 
tați, cu mari 
progres. Recor 
săritura în lrr 
nescu nu a I: 
de ani (îi va

A HA]
Ca reporter, 

murile țării pe 
Intimplă uneor. 
cu... „neobișnv 
tocmai atunci 
mai puțin... lat 
dez-vous“-urile 
tul Ieșit din m 
ltulul cotidian.

Era In miez 
Caniculă mare 
• recunosc, fă 
entuziasm — 
urmăresc tumei 
pionatuluj de t

„VACANTA ACTIVĂ'' A FLORETISTEI ELISABETA G

TITLURI, MEDALII ȘI...
De multă vreme așteptam 

afirmarea luptătorilor noștri 
JUNIORI la campionatele eu
ropene. De 4 ani la greco-ro- 
mane. de 10 ani la „libere"... 
A venit, spre satisfacția tu
turor iubitorilor de sport, luna 
trecută, la Leipzig, gazda în
trecerilor continentale ale edi
ției din acest an. Gheorghe 
Savu (cat. 57 kg) și Nicu Hîn- 
cu (cat. 48 kg) — CAMPIONI 
AI EUROPEI ! Dai tineri ta- 
lentați, bine pregătiți. dornici 
de victorie. Tineri pasionați 
de sportul celor voinici. „Savu 
— ne spune cunoscutul antre
nor Ion Cernea — poate de
veni un foarte bun luptător. 
Ii dorim succes și il aștep
tăm in echipa... seniorilor*.  
Luca Rădoj (C.S.Ș. Steaua), u- 
ziul dintre antrenorii care i-au 
îndrumat, o bună bucată de 
vreme, pașii spre performanță 
lui Nicu Hîncu este țj el fe
ricit 9 „E mare lucru să știi

că ai avut și tu, ca antrenor 
tinăr. o contribuție la pregă
tirea unui campion european 
pe care nu demult «îl bătea 
sacoșa in călcii...» de mic și 
firav ce era".

în această vară a afirmării 
„schimbului dc miine", domina
tă, desigur, de cele două me
dalii de aur, sportul luptelor 
a avut, însă, și alte satisfacții, 
Tot la „europene" : medalia
de argint a Iui Laszio Ger- 
gely (cat. 68 kg), cele de 
bronz cucerite de Mihai Cîș- 
maș (cat. 52 kg) și Claudiu 
Tămăduianu (cat. 74 kg), com
portările remarcabile ale altor 
juniori : Sorin Herțea (cat. 
82 kg). Ion Grigoraș (cat. 100 
kg), Radu Ciprian (cat. 90 
kg)... Specialiștii vor recu
noaște cu ușurință că această 
enumerare nu respectă. de 
data aceasta, „împărțirea" in
tre cele două stiluri, „greco- 
romane" și „libere". O facem

ASPIRAȚII I 
insă intenționat tocmai pentru 
a sublinia AFIRMAREA DE 
ANSAMBLU a juniorilor noș
tri, eșalon la care, după cil 
vedem cu satisfacție, nu exis
tă decalajul valoric pe cared 
întîlnim (încă) la seniori.

Un alt argument, de „ulti
mă oră" : rezultatele bune și 
foarte bune de la cele două 
turnee dotate cu „Cupa Prie
tenia" (juniori pînă la 18 ani), 
desfășurate. In august, la Le
ningrad și Tallin.

Este, într-adevăr, vara In 
care tinerii luptători și-au 
spus un frumos cuvînt în în
trecerile continentale. De aici 
insă abia începe drumul spre 
podiumul de onoare al marilor 
corn net iții de seniori. Și cel 
care poate duce spre... meda
liile olimpice de la Los An. 
geles I

Dan GÂRLEȘTEANU

Dintr-un trio de speranțe o- 
limplce ale scrimei românești, 
floretistele Csila Ruparcsics (19 
ani). Elisabeta Guzganu (18 
ani) și Monica Weber (16 ani, 
mezina „noului val"). ne-am 
oprit acum la Elisabeta Guz
ganu. De ce? Pentru că in a- 
ceste zile de vară toridă cind, 
după un sezon Încărcat. cu

multe ore de pregătire intensă 
pentru sport ți școală, ar fi 
putut să-și permită — ca. de
altfel. multe din colegele ei — 
o binemeritată vacanță. Elisa
beta Guzganu a preferat tabă
ra de la Brașov, unde. Împre
ună cu cele mai bune jumoare 
din întreaga țară, iși desăvîr- 
șește pregătirea sportivă. Ș‘ 
ne-am reamintit cu acest pri
lej de ceea ce tinăra sportivă 
consideră a fi in anul următor 
obiectivul major al performan
ței: campionatul mondial de 
tineret. „Pentru că o asemenea 
etapă intermediară pe drumul 
performanței care duce spre 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles 1984, parcursă cu suc
ces înseamnă pentru mine și, 
mai ales pentru cei care se 
ocupă de pregătirea noastră, 
un etalon al muncii depuse, al 
acumulării de noi cunoștin<e, 
al maturizării competiționale" 
— ne-a spus recent Elisabeta 
Guzganu.

Și totuși. In toamna anului 
1975, atunci cind profesoara 
Maria Teodoru începuse acți
unea de depistare a micilor 
aspirante la performanță in 
scrimă, la Școala generală 113 
din cartierul Berceni puțini 
erau acela care intrevedeau în 
micuța (la propriu și la figu
rat) Eliza (atunci în virstă de

11 ani) pe titu 
reprezentativ di 
dacă curînd di 
avea să dobîndi 
campioană la 
semne ale taler 
de muncă aveat 
ră în anul 1977. 
Guzganu a pi 
pentru cea mal 
tlstă a campion: 
ori mari, chiar < 
încă la categorii 
a devenit titular 
vizionară „A" S 
campioană națio 
Împlinise Încă II 
trecut, cu ocazia 
tițil Internaționa 
da" de la Bucur 
In echipa națiom 

în acest an. < 
locului I Ia eoni 
naționale de la 
niori) și Leipzig 
sabeta Guzganu 
tru prima dată 
campionatelor m 
nînd Ia Roma vii 
țațele floretiste 
și Tagaraeva (U„ 
în fața colegelor 
Meygret (Franța 
(R.F.G.). susținli 
candidatura pe: 
competiții ale an

Paui



AUGUST, AN DE AN CANDIDAȚI LA PODIUMUL OLIMPIC
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drumul 
viitoare,

MOI PERFORMERI
pe arenele internaționale, la înălțimea prestigiului ciștigat in lume 
de mișcarea sportivă românească.

Semne încurajatoare ne-au dat numeroasele campionate mon
diale și europene, campionatele balcanice și mai ales întrecerile cu
noscute sub numele simbolic „Prietenia" disputate pînă acum. 
Din palmaresele acestor competiții se pot extrage liste de nume 
purtate de cei mai talentați tineri sportivi, cei de la care se 

așteaptă împlinirea in vigoare, in elan, in entuziasm a loturilor 
mature pentru J.O. din 1984 și din 1988.

Ne bucurăm să constatăm și să putem consemna faptul că 
an de an au crescut tineri dotați, distinși prin excelente calități fi
zice și morale cultivate in anii luminoși inaugurați la 23 August 1944.

1 GENERAȚIILOR ATLETICE
scriam 

nuna tele 
Iolandci 

:Ș, ale 
îi Liei 
mpioane 
ui ro
ite atle- 
care au 

ompetiții 
acestea 

țintirilor, 
i toate 
ancte de 
;zu’*nWe  
ale celor

iașă care 
himburi" 
generații 

:ul celor 
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Anișoara 
Puică, 

a purtă- 
rizate ale 

apropia- 
>ene de 
.ru ma- 
ilor ime- 
i campio-
sink! 
npice 
14.

in 
de

e perfor-
nostru

eri talen-
lități de
lumii la

Vali Io-
încă 22

sa la 31

august) iar marea sa rivală 
Anișoara Cușmir a împlinit 21 
de ani la 29 iunie 1 Este inte
resantă de urmărit evoluția 
Performanțelor celor mai bune 
săritoare în lungime din lume: 
1976 : Vall — 5,52 m, Anișoara
— 5,02 m, 1977 : 5,49 m — 
5,56 m 1978 : 5,58 m — 5,98 m, 
1979 : 6,07 m — 5,99 m, 1980: 
6,51 m — 6,53 m, 1981 : 6,72 m
— 6,91 m. 1982 — 7,20 m — 
7,15 m.

Doina Melinte are câțiva ani 
în plus, dar ca performeră este 
la fel de tinără ca și celelalte. 
Chiar dacă în 1980 s-a nu
mărat printre competitoarele 
J.O. de la Moscova, abia de 
anul trecut, din iulie, de la U- 
niversiada bicureșteană, s-a 
impus în lumea atletismului, 
anul acesta ea fiind campioa
nă europeană de sală la 800
m și prima clasată în bilan
țul mondial al acestei probe
cu recordul său de 1:55,05.
Din 1978 șj pînă astăzi lată cum 
a evoluat ca performeră : 1978
— 2:06,1. 1979 — 2:04,4, 1980 — 
2:00.5. 1981 — 1:57,81 și acum, 
anul acesta, 1:55,05 1

Campionatele naționale și 
apoi, zilele trecute, a 41-a Bal
caniadă, au evidențiat două ti
nere alergătoare, Natalia Va- 
sile-Caraiosifoglu (n. la 12,10. 
1961) și Daniela Matei (n. la 
27.5.1962). Prima l-a avut ca 
Îndrumător. în primii săi pași 
în atletism, pe antrenorii Ion 
Puică, cealaltă este elevă a

antrenorului Romeo Buzoianu. 
Este interesantă și în ceea ce 
le privește evoluția rezultate
lor : Natalia Caraiosifoglu : 
1978 : 100 m — 12,5, 200 m — 
25.60 ; 1979 : 11,98 — 24,70,
1980 : 11,9 — 24,7, 1981 : 12,29
— 25,03, 1982 : 11,79 — 23,46
(record national de senioare) ; 
Daniela Matei : 1979 : 100 m
— : 200 m — 24,76, 400 m — 
54.85. 1980 : 12,0 — 24,5 — 54,9
1981 : 12,17 — 24,34 — 55,06
1982 : — 23,86 — 52,10. Și să 
reținem că la naționale, ca și 
la Balcaniadă ele au cîștigat 
100 m. 200 m și, respectiv, 
400 m.

Alți tineri talentatl ai atle
tismului nostru în care se pun 
mari speranțe sînt Sorin Ma
tei 2,28 m la înălțime (el este 
încă junior). Ion Oltean (22 
ani) 13,80 la 110 mg, Gheorghe 
Drăgoescu (20 ani) 1:48,25 la 
800 m, Ion Buligă (junior) 7597 
p la decatlon. Margareta Ke- 
»zeg (n. 1965) recentă câștigă
toare la 1500 m la Concursul 
Prietenia. Cristina Orbetu (n. 
1964) campioană balcanică de 
junioare la 1500 m etc. Din 
fericire, atletismul nostru nu 
duce, iată, lipsă de elemente 
tinere, talentate. De fiecare în 
parte, antrenorul său, de clu
bul din care face parte și nu 
în cele din urmă chiar de că
tre organele sportive locale 
depinde Insă ca el să devină 
performeri autentici.

Romeo VILARA

La jumătatea ciclului olimpic ni se oferă 
icel mai bun prilej de a inventaria forțele ti

nere pe care ne putem bizui pentru marile 
competiții ce vin. fie ele Jocurile din 1984 

Isau din 1988. Experiența arată că, indubitabil, 
cu doi ani înaintea ediției următoare a Jocu
rilor Olimpice se poate aprecia dacă direcția 
de înaintare este ascendentă. Etalon la această 

I operație de evaluare devin juniorii, tinerii pe 
care se sprijină rezervorul nostru de talente.

1 Pornim de la următoarea realitate: la ince- 
i putui anului 1982. erau luați In evidență

(pentru J.O. din 1984) 164 de sportivi care 
au confirmat o anumită valoare pe plan in- 

Itemațional in ramurile programului de vară.
Alături de aceștia figurau 538 de sportivi de 
perspectivă, adică tocmai juniorii care pol 

Ida, cu doi ani inainte de soroc, măsura pro
gresului realizat. Și se mai înregistrau 1150 
de juniori incluși in pregătirile pentru Jocu
rile Olimpice din 1988. in cadrul a 335 de 

I secții din toată țara.
Din aceste contingente de tinere talente 

trebuia să vedem cum răsar stelele de miine, 
I viitorii campioni. In primele 7 luni ale anu

lui, juniorii noștri au participat la un apre
ciabil număr de campionate continentale, 

(Jocuri balcanice fi mai ales la întrecerile 
tradiționale ale concursurilor „Prietenia" (nu 
de puține ori comparate cu veritabile cam
pionate mondiale de juniori, prin tăria con- 

Icurenților proveniți din țările socialiste). Ce 
spun rezultatele juniorilor noștri la competițiile 
de anul acesta? Dacă In tot cursul anului 

11981 ei obținuseră la campionatele europene 
7 medalii de aur, 7 de argint și 7 de bronz, 
anul acesta intr-un singur semestru ei au și 

(cumulat 7 medalii de aur, 3 de argint și 4 
de bronz, urmind pînă la sftrfltul anului să 
mai participe la judo, natație, polo etc. Com
parația este și mai elocventă in domeniul 

I campionatelor balcanice rezervate juniorilor.
ți la probele concursurilor „Prietenia" care 
reunesc — după cum se știe — speranțele 

(olimpice autentice ale mai multor țări cu un 
sport avansat, cum slnt U.R.S.S. sau R. D. 
Germană. In aceste condiții, a clștiga medalii 

I înseamnă a dovedi o valoare cu adevărat 
competitivă, promițătoare pentru viitorul a- 
propiat. Spre deosebire de anii trecuți, in 
1982, la majoritatea concursurilor „Prietenia" 

| — în special la atletism. înot, sărituri, gim

nastică, box, canotaj (dar nu și la judo sau 
caiac-canoe) — tinerii noștri sportivi au ob
ținut un buchet frumos de medalii.

Asemenea circumstanțe ne determină să 
privim viitorul cu încredere. Deși nu este o 
lege, tinărul campion de juniori (continen
tal sau zonal) de astăzi poate deveni cam
pionul olimpic de miine (dacă nu de poimii- 
ne)t Cu acest glnd — parcurgind lista spe
ranțelor noastre — constatăm că grupele 
sportivilor consacrați (adesea ei înșiși tineri!) 
sint încadrate, însoțite de grupele de nădejde 
ale aspiranților la gloria sportivă. Cind ai în 
lotul atletic pe Vali Ionescu (22 ani) șl Ani
șoara Cușmir (21 ani), e plăcut să-i știi în 
arier-gardă pe alți tineri de 19—20 de ani ca 
Daniela Matei (la 400 m), Sorin Matei (înăl
țime), Liviu Giurgian (110 mg), Cristina Co- 
jocaru (1500 m) fi alții. Cit de bine e să știi 
că, la înot, pe lingă Carmen Bunaciu, acum 
candidează la medalii și adolescenți de 14—15 
ani ca Anca Pătrășcoiu. Teodora Haupțricht, 
Robert Pinter Cristian Ponta sau Gabriela 
Baka — de pe acum campioni balcanici de 
juniori. Fără a mai pomeni de speranțele 
de... 12 ani Tamara Costache sau lulia Mate- 
escu. Și pentru că sintem la sporturile de 
apă. să mărturisim plăcerea de a avea o nouă 
echipă de polo în care vedetele (Vlad Hagiu, 
Cătălin Moiceanu. Florin Ardeleanu sau Doru 
Ciobăniuc) au 19—20 de ani! La aceeași vir
stă sint noii campioni balcanici de tir Dorina 
Guler (pistol standard) sau Gabriel Cristache 
(pistol viteză). Mai jos coboară ștacheta la 
etate — in mod firesc — cind e vorba de 
gimnastele noastre consacrate la 16 ani (Cris
tina Grigoraș, Ecaterina Szabo. Lavinia 
Agache) și mai puțin firesc (dar promițător!) 
cind e vorba de scrimă, unde o avem pe flo- 
retista Monica Weber, la 16 ani în echipa 
pentru campionatele mondiale! Exemplele pot 
fi multiplicate la box, lupte, canotaj, sărituri 
in apă, ciclism dar intenția noastră a fost 
doar de a sublinia o realitate încurajatoare 
(care trebuie dublată de multe strădanii, pen
tru ca rezultatele finale, nu doar cele parți
ale, in timp, si ajungă la nivelul așteptă
rilor). Avem tineri talentați cu care speran
țele sint îngăduite!

Victor BANCIULESCU

TINERELE SPERANȚE ALE ÎNOTULUI PRIND ARIPI...

„ȘEFA DE PROMOȚIE4* 
•BALISTELOR, MARIANA OACĂ
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1 SLAVESCU

mai mici junioare (15—16 ani). 
Mi-am zis că poate-poate... Și 
n-am greșit. Un turneu ani
mat, care m-a „prins" din pri
ma zi, jocuri frumoase, agrea
bile și peste toate, un verita
bil „val" de noi și tinere ta
lente. care mai de care cu 
atribute mal promițătoare. Se 
numeau Mariana Oacă (CI. op. 
șc. Făgăraș), Nicoleta Pleșola- 
nu și Ileana Bălăci (CI. sp. șc. 
Craiova), Rita Popăilă (CI sp. 
sc. Universitatea Timișoara), 
Hajnal Palfi (CI. sp. șc. Sibiu) 
șl încă multe altele pe care nu 
le citez din cauza festelor pe 
care ni le joacă uneori memo
ria. Dintre ele. „șefă de pro
moție" indiscutabilă — Mariana 
Oacă. înaltă, cu o remarcabilă 
forță de șut, cu multă abilitate 
tehnică și, peste toate, arun- 
cînd cu mîna stingă ceea ce 
pentru un inter în handbal în
seamnă foarte mult — iată 
prin ce se impunea eleva pro
fesorului Nicolae Marian din 
Făgăraș. Născută în 1 octom
brie 1962 la Șercaia. fiică de 
tractorist (pasionat de sport, 
care-și aducea singur fata la 
Făgăraș, la antrenament!) Ma
riana Oacă a progresat rapid, 
a „sărit" peste lotul de juni
oare direct la ..tineret" și de 
acolo, de anul trecut la seni
oare. După un scurt „pasați" 
la divizionara B, Nitramonia 
Făgăraș. Mariana Oacă a ajuns 
la Rulmentul Brașov, pe atunci 
campioană a țării. Totul s-a 
petrecut repede. Parcă prea 
repede Și Mariana a pierdut... 
„cadența" un timp, a ciștigat 
în greutate (acum: 1,76 in și 
74 kg) făcind pe unii. mal 
sceptici, să spună că speranțe
le puse în ea s-au risipit.

Dar tăcută, fără să afișeze 
explozia și volubilitatea unora, 
Mariana Oacă a lucrat cu răb
dare și perseverență, a revenit 
și acum iat-o titulară in prima 
reprezentativă a țării, cu obli
gații mari, cu o răspundere 
deosebită. Am discutat cu a- 
ceastă tinără cu vorba agale, 
de ardeleancă și ne-am con

vins că știe ce se așteaptă de 
la ea. Dar liniștită, fără pri
peală, merge înainte fiind si
gură că va izbîndi. Să-i urăm 
— din toată inima — succes!

Călin ANTONESCU

P.S. Din „generația" de la... 
Vaslui, alături de Mariana 
Oacă in lotul reprezentativ este 
și Hajnal Palfi, precum și Ni
coleta Pleșoianu. La „tineret" 
slnt incluse Rita Popăilă, Ilea
na Bălăci fi altele.

1982 nu va fi un an de re
ferință pentru istoria înotului 
românesc doar prin acea pri
mă medalie dobîndită de Car
men Bunaclu la un campionat 
mondial. 1982 — și sezonul este 
aproape de final — va însemna 
(și poate că la rfîrșltul lunii, 
la Innsbruck, vom avea con- 
ffcmarea deplină) șl anul lan
sării pe orbita performanțelor 
competitive pe plan interna
țional a unul grup (mai nu
meros ca oricînd) de tineri ta
lentați, între 12 și 15 ani, care 
promit, evident, scoaterea de
finitivă a Înotului românesc din 
anonimat. Sau. mai bine spus, 
angajarea sa mai puternică în 
complexul' competițiilor de ma
re amploare.

De mal multă vreme afir
mam că la Baia Marei, acolo 
unde Gh. Dimeca și colegii săi 
muncesc cu devoțiune pentru 
a depista Și crește recordmani 
șl campioni, au apărut ele
mente de certă valoare. Anca 
Pătrășcoiu, Teodora Hauptricht. 
Noeml Lung. Robert Pinter, 
Jilrgen Barth ne-au întărit în

crederea în eficacitatea „școlii 
băimărene". Progresul lor con
tinuu. rezultatele superioare ob
ținute la întrecerile balcanice 
șl „Concursul Prietenia" slnt 
■1 o promisiune că la campio
natele europene de juniori de 
la Innsbruck, tinerii noștri îno
tători se vor remarca.

Stimulați parcă de tot mai 
desele reușite ale antrenorilor 
băimărenl și specialiștii unui 
alt centru cu tradiții In Înotul 
românesc — este vorba de 
orașul Ploiești — ne-au sur
prins plăcut în acest sezon cu 
mai mulțl tineri performeri. 
Flriații Eugen și Bogdan Nan 
(abia au depășit vîrsta junio
ratului), Cristian Ponta — tri
plu campion șl recordman bal
canic de juniori și mai ales 
micuța lulia Maieescu. care 
la 12 ani « ajuns să înoate 
200 m spate In mai puțin de 
2:23,0, se apropie cu pași re
pezi de elita Înotului continen
tal. _ .

în fine, la Reșița. Ioan Schus
ter — decanul de vîrstă al an
trenorilor români — ne-a de

monstrat că încă nu se gîn- 
dește la... pensio:iane, pregă
tind-o în acest an pe Gabriela 
Baka pentru a înota 200 m flu
ture în mai puțin de 2:20,0, iar 
proba de 400 m mixt — sub 5 
minute. Si să n-o uităm nici 
pe micuța Cornelia Gherman 
(încă n-a împlinit 14 ani), în
vingătoare anul acesta în 
proba de 100 m fluture la 
„Concursul Prietenia", apărută 
în grupa Doinei Sava, la Liceul 
nr. 2 din București.

Tabloul viitorilor performeri 
este în mod sigur mult mai 
larg, și el dovedește că rezer
vorul nostru de tinere talen
te este bogat. Campionii de 
miine ai înotului românesc tre
buiesc însă depistați cu cea 
mai mare atenție, crescuți cu 
grijă și pregătiți la cel mai 
Înalt nivel. Este singura po
sibilitate de afirmare a spor
tivilor noștri și în această im
portantă disciplină din progra
mul olimpic.

Ad. VASILIU

VLAD HAGIU - GOLGETERUL, 
SIMBOL AL RENAȘTERII 
POLO ULUI ROMÂNESC

lntr-o discuție cu antrenorul federal Anatol 
Grințescu despre excelentele rezultate ale noii 
echipe naționale din acest sezon — 5 turnee și 
tot atitea victorii dar mai ales cele două „re
mize" obținute in fața campionilor olimpici ți 
mondiali, poloiștii sovietici, la Tbilisi ți Bucu
rești — am putut conchide că la baza acestei 
performanțe unice in istoria polo-ului românesc 
stă, printre altele, noua orientare tactică. „Mi
zăm totul pe atac și dacă reușim de fiecare 
dată să înscriem un gol mal mult decît adver
sarul nostru este bine — (punea A. Grințescu. 
Ne ajută foarte mult la punerea In aplicare a 
Ideii tactice și faptul că avem. In fine, un gol- 
geter de renume, de care — fără exagerare — 
ar trebui să se teamă șl cei mai buni portari 
din lume!"

La numai 19 ani, dlnamovistul bucureștean 
Vlad Hagiu, descoperit și pregătit de antrenorul 
Iuliu Capșa, a devenit un jucător de certă va
loare. care conduce, în egală măsură, atacul na
ționalelor de juniori fi seniori ale țării. Poloist 
rapid, capabil să înoate „suta" in aproximativ 
56—57 de secunde, cu un deosebit simț al pla
samentului în zona defensivei adverse și un șut, 
de cele mai multe ori, necruțător, purtătorul 
caschetei tricolore cu nr. 7 s-a impus puternic 
nu numai pe plan intern dar a stimit fi admi
rația specialiștilor de peste hotare. Nu puțini au 
fost aceia care anul acesta au încercat si-l com
pare cu spaniolul Manole Estiarte, poloistul nr. 1 
al lumii în 1981. Ambițiile sale: să devină ool-

geter și la campionatele europene de juniori de 
la Varna (sfirșitul acestei luni), la „europenele" 
de seniori de la Roma (în 1983) și să ajungă, fi
rește, cu echipa României' la Olimpiada din 
1984. Și, așa cum o afirmă de fiecare dală „tu
narul" naționalei noastre, ,aș vrea ca și de aici 
încolo titlurile mele de golgeter să folosească 
efectiv fermației noastre aflată pe drumul reve
nirii sale în rindul marilor echipe ale lumii!"

V. ADRIAN



ASTĂZI, ODATĂ CU NOUL CAMPIONAT,
REÎNTlLNIRE CU RUGBYUL

După amiază, In „Parcul Copilului", 
ultimul meci al XV-lui Cambridge University

ECHIPA DE VOLEI A ROMÂNIEI
A CÎȘTIGAT TROFEUL 

„PIETROASA BUZĂU '82"
Sexagenar, campionatul de 

rugby pleacă astăzi în cursa 
cu nr. 66. Anticipăm o între
cere dintre cele mai disputate, 
în care — după opinia noas
tră — trei echipe (Dinamo,

Astăzi, îi va fl înmlnat 
jucătorului Adrian Plloțs- 
chl, de la Farul, „Trofeul 
eficacității", oferit de zia
rul „Sportul", pentru clș- 
tigarea întrecerii realiza
torilor de eseuri In edi
ția de campionat 1981/82.

Steaua, Farul) pleacă cu șan
se aproximativ egale în cursa 
spre podiumul anului 1983. 
Ați făcut cunoștință în ziarul 
nostru de ieri cu loturile ce
lor 14 echipe care participă la 
competiția de elită a balonului 
nostru oval și, lesne de obser
vat, ați putut constata o oa
recare echilibrare a forțelor, 
multe echipe părînd acum în 
măsură a practica un rugby 
de calitate. Ne gîndim — în 
afara celor trei formații frun
tașe citate — Ia reprezentan
tele celor două cluburi de

PROGRAMUL Și ARBITRU
Ieși : POLITEHNICA - ȘTIINȚA CEMIN «AIA MARI

Stodlsn „28 August", ora 15; O. lonesu (ComtanȘM
Bucuroșii I SPORTUL STUD. - ȘTMNȚA PETROȘANI

Siod ion Tal, om 10; M, VMul (Sue.)
Bucura?»! : GRIVIȚA ROȘIE - RAPID BUC.

Stadion Parcul oopIMul, ora 1; fl- Tudorache (Buc.) 
Cluj-Napoca : POCIT. 14 FEBRUARIE - RULMENTUL BIRiAD

Stadion V. Bab»?, ora 17,80; Șt Crâciunucu (Buc.) 
Constanța : FARUL - C.S.M. SIBIU

Stadion Farul, ora 14; Gh. HujtS» (Buc.) •
Arad : GLORIA P.T.T. - STEAUA

Stadion Gloria, ora 17,30; Gh. Volnea (Buzău}
• Moclul „U*  Timișoara — Dinamo m dlsptaă la I roptembrăo.

• S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRE
CERILE „CUPEI ELECTRICA", 
competiție rezervată echipelor
(m. și f.) care activează în di
vizia „A". Au fost prezenți 38 
de jucători șl 26 de jucătoare. 
Cîștigători. Simplu mase. : O. 
Vîlcioiu — M. Mîrza (ambii Di
namo Brașov) 3—6, 7—5. 7—6 ; 
simplu fem. : Nadia Becherescu 
(Electrica Timișoara) — Came
lia Chiriac (Metalul Tîrgoviște) 
7—5, 1—1 ab. ; dublu mase. : B. 
Almăjan (Jiul Petroșani), Gh. 
Copăceanu (Electrica) . — Vîl
cioiu. Mîrza 6—1, 3—6. 6—2, 
duflu fem. : Nadia Becherescu, 
Dorina Brăștin (UTA) — Ca
melia Chiriac, Sanda Proca 
(Dacia Galați) 1—6. 6—3. 6—2 
• LA „CUPA BRAȘOV1A" au 
participat peste 200 de copii sl 
iuniori din 27 de secții de te-

• Stadionul „Parcul Copilu
lui" din Capitală găzduiește 
astăzi, cu începere de la or» 
18, un interesant meci inter
național de rugby. Se vor tn- 
tUni Dinamo, campioana țării 
noastre, și echipa engleză 
Cambridge University, care-și 
va încheia astfel turneul de 4

A Început „Turneul Prietenia” la handbal junioare

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE IN FAȚA BULGARIEI
Aii, reprezentativa

Junioare din 7 țări — schim
bul de inline al handbalului, 
cîteva dintre participante fiind 
deja titulare în primele echi
pe ale țărilor lor — au luat, 
ieri. în sala Rapid, din Capi
tală. startul în cea de a IX-a 
ediție a .Turneului Prietenia**,  
competiție găzduită de tara 
noastră. Sînt prezente repre
zentativele Bulgariei, Ceho- 
slovaciei, R. D. Germane, Po
loniei. Ungariei. Uniunii Sovie
tice si României (cu două er 
chipe).

UNGARIA — ROMANIA 
„B“ (seria I) 21—23 (11—11). 
După 10 minute de echilibru 
in ioc si ne tabela de scor, 
prima reprezentativă a Unga
riei s-a detașat la 3 goluri 
(10—7 în min. 23), pentru _ ca 
în min. 30 diferența să ajun
gă la 5 goluri: 14—9. în a- 
ceastă perioadă handbalistele 
din echipa secundă a tării 
noastre nu s-au regăsit, au co
mis foarte multe greșeli (din
tre care cele mai flagrante la 
pasarea mingii si la intercep
ții). . si nu au avut o gîndire 
tactică clară. Ele si'au reve
nii către sfirsitul partidei 
cînd — ocazie foarte bună, 
dar nevalorificată — au trecut 
pe lingă victorie.

Beneficiind de forma foarte 
bună în atac a Danielei Tudor 
(de la 23—20 pentru Ungaria) 
care a adus egalarea : 23—23, 
formația română » cedat în 
cele din urmă, doar la un 
gol. Au înscris : Kiss 8, 
Erdfis 7. Szilagyj 4. Elekes 2, 
Szabo 2, Kovacs 1 — pentru 
Ungaria ; Tudor 8. Romete 4. 
Morar 3, Chirilă 3, Nisipeanu
2. Topea 2, Bartas 1 — pentru 
România „B“. Au arbitrat 

Sportul

rugby din Capitală, R.C. Gri- 
vița Koșie și K.C. Sportul Stu
dențesc, la echipele studen
țești din provincie, Știința 
CEMIN Baia Mare, mai ales, 
dar și la Știința Petroșani, Po
litehnica Iași sau Universita
tea Timișoara, care și în tre
cutul nu prea îndepărtat au 
probat, nu o dată, frumoase 
posibilități de exprimare.

Avem convingerea că rug- 
byștii noștri fruntași (și nu 
numai ei I) vor ști să profite 
de contactele tot mai nume
roase cu sportivi de elită de 
peste hotare șl vor transpune, 
în consecință, în jocurile din 
campionat experiența acumu
lată în ultimii ani, ridicînd 
permanent calitatea partidelor. 
Nutrim în aceiași timp spe
ranța că vor aborda întrece
rea animați de un spirit de 
deplină onestitate șl sportivi
tate, ajutați, firește, în această 
direcție și de arbitraje com
petente.

Să urăm, așadar, noului 
campionat succes deplin, suc
ces care să confirme bunul 
renume de care st bucuri 
rugbyul nostru tn lume (D.C.).

jocuri întreprins la România. 
Mulți internațional! ta oele 
două echipe (Stoica, Faraschlv, 
Dărăban, Constantin, Caragea 
ș.a. — la Dinamo ț Rose, Da
vies, Clark — la Cambridge), 
eeea ee ne tace să anticipăm 
an meci interesant

țflrll noastre Intlincțte pe
bine ; J. Gulaș și R, RlUcr 
(Cehoslovacia).

CEHOSLOVACIA — POLO
NIA (seri» • U-») 29-18
(10—8). Echipa Cehoslovaciei 
sra aflai permanent 1» condu*  
cere, cu exceotl» rituaUel din 
min. 49 cînd scorul era de 
16—18.

Au arbitrat : 8. Anderka fi 
O. Schober (Ungaria).

ROMANIA — BULGARIA 
(seri» a Ii-a) 23—18 (11-9). 
Echipa României a avut o 
prestație mai bună în repriza 
secundă (exceptînd finalul I). 
cînd s-a impus, asa cum era 
normal. Să menționăm că In 
min. 50 scorul era de 20—15 in 
favoarea handbalistelor noas
tre. Diferența ar fl putut fi si 
mai măre dacă echipa noastră 
n-ar fi comis inexactități in 
apărare șl nu ar fi ratat des
tul de mult. Au înscris : 
Tbrok 7, Laszlo 5. Barzu 4, 
Mineu 2. Kibedi 2, Tincu 1, 
Moise 1, Curea 1 — pentru
România; Eneva 10, Rusinova
3. Alexieva 2, Slmionova 1, 
Marinova 1. Samokolîeva 1 — 
pentru Bulgaria. Au arbitrat : 
M. Sirotenko si M- Zhukov 
(U.R.S.S.).

U.R.S.S. — R. D. GERMANA 
(seri» D 27—17 (15—10). Vic
torie pe deplin meritată a 
handbalistelor sovietice. Au 
înscris: Gorb 8, Zabolotnîa 7, 
Slmionova 4, Salova 2. Vaset- 
kala 1, Nanova 2, Meahkîn 1, 
Hamaz» 1. Au arbitrat : A. 
Isop st G. Mihalașcu (Româ
nia).
• PROGRAM, AZI DE LA 

ORA 15: Uniunea Sovietică — 
România II-A; Polonia — Bul
garia — B; Ungaria — R. D. 
Germană — A; România I — 
Cehoslovacia — B; DUMINICĂ 
22 AUGUST, tot de la ora 15: 
R.D. Germană — România II 
— A; Cehoslovacia — Bulgaria

EUZ.AU, 20 (prin telefon). 
Reprezentativa masculină de 
volei a României a cîștîgat cea 
de a 21-a ediție a turneului in
ternațional al țării noastre, do
tată în acest an cu trofeul 
„Pietroasa-Buzău ’82" și des
fășurată în sala „Dacia" din lo
calitate. Este o victorie meri
tată a voleibaliștilor români, 
previzibilă dealtfel, nu numai 
pentru că echipa a evoluat pe 
teren propriu, ci și datorită 
experienței superioare de con
curs. In ultima partidă susți
nută aici, în fața a peste 3 000 
da spectatori, reprezentativa 
României a dispus cu 3—1 (8, 
13, —9, 15) de formația secundă 
a U.R.S.S. care, la rîndul ei, 
nu cunoscuse înfrîngerea în 
primele patru zile.

Jocul a început în nota de 
dominare a românilor care 
șl-au adjudecat primul set cu 
o oarecare detașare, dar de la 
începutul setului doi (la 5—0) 
tinerii voleibaliști sovietici au 
avut o puternică revenire si au 
echilibrat întîlnirea care avea 
să devină de aici înainte ex
trem de pasionantă. S-a jucat 
de ambele părți la nivel net 
superior meciurilor de pînă a- 
cum. După ce echipa lui N. 
Sotlr si V. Dumitrescu și-a ad
judecat într-un final tensionat 
cel de-al doilea set, în urmă
torul omogenitatea sextetului

TINERI LUPTĂTORI ROMĂNI 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

La Tallin s-au desfășurat în
trecerile din cadrul „Turneu
lui Frietenla‘i la lupte areco- 
romane (juniori oină la 18 ani), 
la care au luat parte sportivi 
din 8 țări — 88 de concurentL 
Cele mai bune rezultate ale 
juniorilor noștri au fost obtl*  
nute d« Sorta Ilerțe» (61 kg), 
clasat pa locul 2 si Mlree» 
Constantinescu (cat. 87 kg) —
3. Comportări meritorii (locul 
4) au mal avut: Die Mluți (cat. 
a kg). Llviu Butnari (cat. 58 
kg) si Iulian Mavle» (cat. 70

cea a Cehoslovaciei
— B; Uniunea Sovietici — 
Ungaria — A; Români» I — 
Polonia — B; LUNI 23 AU
GUST ESTE ZI LIBERĂ; 
MART! 24 AUGUST, de Ia oca 
15 (primele jocuri din etapa finala): A3 — B4; A 4—B »;A 
2 — B 1; A 1 —B 2. Competi
ția se încheie miercuri 25 au
gust, cînd au Ioc ultimele 
jocuri si festivitatea de închi
dere.

Călin ANTONESCU 
Ion GAVRILESCU

ACTUALITĂȚI DIN TENIS

Numărul următor al ziarului nostru va aPărea miercuri 
25 august. Ia orele obișnuite. Corespondenții noștri sint 
rugați să transmită relatările. Ia numerele de Itle'on cu
noscute, marți 24 august, cu începere de la ora 10.

nostru a slăbit ceea ce a per
mis adversarilor să-l cîștige pe 
cel de-al treilea. Cel mai 
disputat a fost cel de-al pa
trulea set in care sextetul 
nostru, deși condus cu 4—0, 
6—2, 7—3 10—4, a remontat
spectaculos și după două ore 
Si 10 minute a încheiat vic
torios setul si meciul. cîsti- 
gînd astfel trofeul pus în joc. 
In echipa română au evoluat 
următorii jucători : Căta-Chl- 
țiga, Mina (Hînda), Girleanu 
(Spînu), Ioncscu (Manole), Mî- 
țu (Vrîncuț), Stoian (Macavei). 
Din echipa sovietică s-au re
marcat coordonatorul de joc 
Ivancenko și trăgătorii Diml- 
irienko, Belevici, Grantls. Au 
arbitrat cu greșeli : V. Ahnulla 
(Emiratele Arabe Unite) și V. 
Dermendjicv (Bulgaria).

In celelalte meciuri ale zi
lei : Franța — R. F. Germania 
3—1 (6, —13, 6, 15) ; R. D. 
Germană — Ungaria 3—0 (14, 
», î).

CLASAMENT FINAL
1. ROMANIA 5 5 0 ÎS— 1 10
1 U.R.S.S. (B) 5 4 1 13- 4 8
S. R.D.G. 5 3 2 10— 8 8
4. Franța 5 2 8 8-11 f
8. Ungaria 5 1 4 4-12 8
8L R.F.G. 5 0 5 1—IS 1

Aurelian 8REBEANU

kg). Dealtfel, cu excepția Iul 
Dan Iacob. toți aet 8 juniori 
«•mâni rau clasat în primele 
8 locuri la categoriile respecti
ve de greutate.

CICLISTUL DINAMOVIST IONEL CANCLA, 
ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA VOINȚA"

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). La capătul a patru zile 
de întreceri, timp ta care 
participanții Ia competiția ci
cliști internațională „Cupa 
Voința" au luat startul ta 
cinci etape, vineri la amiază 
s-a încheiat, ta localitate, a- 
ceastă mult disputată cursă, 
cu victoria meritată a multi
plului nostru campion. Ionel 
Gancea (24 ani). Valorosul 
sportiv dinamoviot a avut ta 
acest an cel mal bun sezon 
competlțlonal din cariera sa 
sportivă: campion național da 
fond ca șl la contratimp in
dividual, campion — alături 
de echipă — la 100 km contra
timp șl la urmărire echipe pe 
velodrom. Gancea a dorit șl 
a reușit să încheie activitatea 
sportivă internă din acest an 
printr-un nou șl frumos suc
ces — primul loc ta „Cupa 
Voința", competiție In care 
a avut parteneri și valoroși 

nis. Cîștigători. 8—10 ani: Elo- 
riana Stoica (Viitorul Pitești) 
și C. Lepa (CSȘ Reșița): 11—12: 
Laura Birlea (Pitești) si O. 
Trușcă (Brasov); 13—14; Oana 
Hîncu (Iași) și Gh. Cosac 
(Constanta): 15—16: Mihaela 
Răduca (Brașov) șl N. Scare 
(Constanța); 17—18: R. Klug 
(Brașov). (Relatări de la C. 
CRETU si C. GRUIA) • ÎN 
TURNEUL DE LA TENNIS 
CLUB DEAUX (Franța) Jean 
Bîrcu a ocupat primul loc. în- 
vingîndu-1 în finală cu 7—6, 
6—4 pe francezul Michel. Tot 
in Franța, la Ales. Marian 
Mîrza și-a adjudecat finala cu 
Bîrcu, pe care l-a învins cu 
6—0. 6—4. Bîrcu a fost finalist 
în alte două turnee: în Olan
da (la Tilburg), și în Franța 
(la Graudu Rol).

THEODOR GHIȚESCU 
ÎNVINGĂTOR 
ÎN BELGIA

LIEGE. Un frumos succes a 
fost obținut de maestrul inter
național Th. Ghitescu, în ca
drul turneului internațional 
..open" de șah de la Liege, 
unde a obținut victoria cu 7.5 
din 9 posibile, la egalitate cu 
olandezul Kuypers. Locurile 
3—4 au fost împărțite între 
Boey (Belgia) si Messadek (Al
geria). cu cite 7 o. iar urmă
toarele două de Martinovici si 
Barlov (ambii Iugoslavia) — 
8,5 p. Au participat 180 concu
rent! din 20 de țări.

COPENHAGA — în runda a 
6-a a campionatului mondial 
de sah pentru iuniori de la 
Copenhaga tînârul maestru ro
mân Dan Bărbulescu l-a învins 
în 2T de mutări pe Alon Grun- 
feld (Israel). Alte rezultate: 
Murshad — Jeorth 1—0 ; Soko
lov — Hansen 1—0 ; Horvath 
— Gil remiză; Beniamin —
Schnadorf 1—0; Tempone —
Trifunov remiză; Stratos —
Short remiză; Gilberto — Nij-
boer 1—0; Graf — Stohl re
miză.

în clasament conduc Andrei 
Sokolov (URSS) și Niaz Mur- 
shed (Bangladesh) cu cite 8 
puncte, urmați de Dan Bărbu
lescu (România). Tempone (Ar
gentina). Trifunov (Bulgaria). 
Jeorth (Australia) cu cite 4,5 
puncte fiecare.

VARȘOVIA — După consu
mare» a 7 runde în turneul In
ternațional de sah de la Poli- 
anita Zdroj se menține lider 
marele maestru bulgar Ivan Radulov cu 5 p, urmat de 
Pytel (Polonia) 4,5 p (1), Ovi- 
dlu Foișor (România) 4,5 p*  
Byelczlk (Polonia) 4 p. (1). Po
povic! (Iugoslavia) 4 p etc. în 
runda a 7-a Ovidiu Foișor a 
cîștîgat cu piesele negre ta iu
goslavul Nicevski. Sznapik l-a 
tnvtao de Schmidt. Radulov a 
remizat cu Byelczik.

rutieri din Cehoslovacia, Po
lonia șl Ungaria.

Dar iată cîteva aspecte din 
deafășurarea ultimei etape. 
Cluj-Napoca — Apahida — Mo- 
ciu — Crăleștl (punct de în
toarcere) cu sosirea pe Dealul 
Corpadea — 12Q km. Și a- 
ceastă a 5-» secvență a „Cu
pei" s-a desfășurat în același 
tetr^x» susținut cu care am 
fost obișnui ți în alergările dia 
ajun. Animatori, de astă-dată, 
însă, alergătorii oaspeți, car» 
doreau să întoarcă în favoarea 
lor situația din clasamentul 
general. Și iată că tocmai ta 
această conjunctură, Ia km 25 
de la plecare, purtătorul tri
coului galben, Ionel Gancea 
sparge... Fără să lase să sa 
observe ceva rămîne pînă spre 
spatele plutonului, unde un 
coleg de club ridică mina sem- 
nallzlnd mașinii tehnice pană. 
Nimeni nu sesizează că pana 
de cauciuc o avea Gancea. A- 
cesta se oprește, primește roa
ta de schimb și după 30 do 
secunde reia cursa, reintrînd 
cu ușurință In pluton. Trase
ul acestei etape a fost deose
bit de greu, urcușuri prelungi 
și coborîșuri în trombă se 
succed cu o frecvență care 
pun pe sportivi în dificultate. 
Și totuși... se gonește, dar ta 
punctul de întoarcere plutonul 
era compact și așa s-a menți
nut în continuare. Abia cu 
5 km înainte de sosire, eva
dează din pluton Attila Vamoș 
(Ungaria). Dar prin efortul 
urmăritorilor ei a trecut primul 
linia de sosire doar cu un a- 
vans de o... bicicletă! Cîști- 
gatorul a fost cronometrat cu 
31119:58. El a fost urmat în 
ordine de: 2. J. Rakowsky
(Polonia), 3. Z. Lorincz (Tor
pedo Zărnești), 4. J. Toth (Un
garia) — același timp cu în
vingătorul, 5. C. Bonciu (Voin
ța Cluj-Napoca) 3h20:18, 8 M. 
Romașcanu (Dinamo) — ace
lași timp. Clasament general
1. Ionel Gancea llh30:96, 2

„ .„Grokowsky (Polonia)
3- M. Romașcanu 

llh31:52, 4. J. Rakowsky (Po
lonia) llh32:35, 5. J. Tomis
(Cehoslovacia) Îlh34:14, 6 C 
Nicolae (Dinamo) llh35:08.- Cla
samentul cățărătorilor : 1 K. 
Lipowsky (Cehoslovacia) 34 p,
2. S. Grokowsky 19 p 3 l 
Gancea 9 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU



Caravana „speranțelor" la început de drum

CAMPIOANA A AJUNS LANTERNA,
DAR ALTELE SINT PROBLEMELE!

Odată cu campionatul primei 
noastre divizii a pornit la 
drum si caravana celor 18 e- 
chipe de speranțe, cele care-si 
dispută meciurile în deschidere 
la partidele de seniori. Cum 
prevede regulamentul de des
fășurare a competiției. Că nu 
toate cluburile si asociațiile îl 
respectă este un lucru foarte 
adevărat si este greu de accep
tat o astfel de atitudine, mai 
ales acum, în perioada de vară, 
cînd nu poate fi periclitată In 
nici un fel soarta terenurilor 
principale, rezervate, chipurile, 
in exclusivitate formațiilor de 
seniori! Sigur, e bine ca toate 
cluburile să fie grijulii cu ba
zele lor sportive si mai ales 
cu cele pe care se joacă me
ciurile echipelor de seniori. 
Dar. considerăm. Ia fel de bine, 
dacă nu chiar mai bine, ar fi 
ca aceleași cluburi — conduce
rile lor — să fie la fel de gri
julii si cu soarta SCHIMBU
LUI DE MÎINE, cu cei care 
vor trebui să ioace In viitorul 
apropiat pe gazonul acum in
terzis lor. Căci oricite argu
mente vor fi aduse, parcă tot 
mai rational este să avem cit 
mai multi jucători buni decît 
terenuri păstrate bine dar pe 

• care să nu existe cine să joa
ce! Problema aceasta, ridicată 
de campionatul de speranțe in

cele trei etape desfășurate pină 
în prezent, nu este de fapt nici 
nouă si nici necunoscută foru
lui diriguitor al fotbalului, 
este, totuși, mereu actuală 
la nivelul marelui eșalon 
speranțelor (copii-iuniori) 
din păcate. încă 
Deși s-a atras de 
ori atentia 
luat nici o 
că nici nil 
atîta timp 
derali acceptă 
tă să cedeze 
cluburilor. Cu 
este vorba în _. _
aspect moral, etic, pentru că 
spectatorul plătește bilet pen
tru un cuplai, nu doar pentru 
un meci!

Si el. spectatorul, si-a mani
festat- de atitea ori dorința de 
a vedea la lucru si pe acel 
jucători tineri, cei chemați ca 
peste un an. doi sau trei să 
îmbrace tricourile seniorilor.

Cu toate acestea, campiona
tul speranțelor a debutat fur
tunos. După 270 de minute în 
frunte se afla F.C. Constanța 
si ..lanterna" se numește S-C. 
Bacău, campioana de anul tre
cut! Universitatea Craiova, li
dera autoritară a ultimelor 
cinci ediții, intr-un clasament 
sui-generis (urmată de S. C. 
Bacău, Dinamo, F. C. Argeș,

Astăzi In Divizia

EXAMEN DIFICIL PENTRU LIDER 
(F.C. Olt) LA
® Dinamo iși verifică 

tirul pentru Vaalerenyen 
0 „Politehnicile**  între ele, 
au, fiecare, nevoie de 
puncte # Vor dejuca Șt. 
Popa, Cîmpeanu II și co
echipierii strictul marcaj 
băcăuan ? Q Se va în
toarce acasă, din nou, 
F. C. Argeș cu un punct î 
• La Constanța, gazdele 
trebuie să lupte din greu 
pentru a obține victoria O
Sportul studențesc așteaptă, la,.. Ploiești, ofensiva echi
pei lui Mateianu O La Brașov, meciul singurelor for-’ 
mâții cu zero puncte • Va cunoaște și A.S.A. Tg. Mu
reș soarta lui F. C. Constanța ?

HUNEDOARAEa 
și 
al 
și. 

nerezolvată, 
nenumărate 
ei. nu s-a 
Și probabil 
lua măsuri

— cam- 
republi- 
mijloeul 
acestea

cit

asupra
măsură.
se vor 

observatorii fe-
cu mare ușurin- 
la... rugămintea 
toate că mai 
fond, si de un

..Poli" Timișoara, Corvinul si 
Steaua), a fost învinsă, în pri
ma etapă, pe teren propriu (!), 
în timp ce Corvinul 
nioana de Ia juniorii 
câni — ..înoată" pe la 
clasamentului. Toate
sînt adevărate. Mai puțin ne 
vor interesa însă locurile din 
clasamentul campionatului spe
ranțelor. ci mai mult CALITA
TEA MUNCII antrenorilor de 
la aceste echipe. împărtiti în 
două grupe distincte. De o 
parte se vor afla cei cu expe
riență bogată In depistarea si 
instruirea talentelor (D. Pă- 
trascu, L. Ianovschi. Tr. Popa, 
E. Popescu, Gh. Timar, I. Bu- 
koși). De cealaltă. antrenorii 
tineri, foști buni jucători de 
Divizia ..A", ambițioși si dor
nici de afirmare (S. Avram, L. 
Sătmăreanu. C. GySrfi, Gh. 
Dărăban, G. Tonca, E. luhasz). 
Iar cîntarul care va decide în 
această dispută va fi. desigur, 
numărul jucătorilor da(î Iotu
lui de seniori, cit și cum vor 
evolua ei pe prima scenă a 
fotbalului nostru. Acesta este, 
de fapt, si scopul primordial 
al campionatului.

CLASAMENTUL
1. F.C. OLT 3 3 0 0 7-2 4
2. Sportul studențesc 3 3 0 0 5-1 6
3. Dinamo 3 2 1 0 H 5
4. F.C. Bihor 3 2 0 1 9-5 4

9. Chimia Rm. Vilcea 32015-34
6. Petrolul Ploiești 32014-64
7. Corvinul 3 1113-23

S-9. S.C. Bacâu 3 1115-53
Jiul 3 1112-23

fO. Steaua 31114-43
11. Politehnica lași 3 0 3 0 2-2 3
12. A.S.A. Tg. Mure? 3 1113-53
19. Univ. Craiova 3 1 0 2 6-3 2
14. F.C. Argeș 3 0 2 1 2-3 2
19. F.C. Constanța 3 1 0 2 4-10 2

S t li 1-4 1
3 0 0 3 9—8 0
3 0 0 3 1-00

„Poli" Ttmijooro18. .. ,
17. F.C.M. Brașov
18. C.S. Tirgoriște

PROGRAMUL ETAPEI

Laurențiu DUMITRESCU Continui Hunedoaro

Dinamo

ȘTIRI... ȘTIRI...
„Poli' Timișoara 
Steaua

MilNE, ÎN DIVIZIA „
MECIURI AȘTEPTATE CU INTERES

Campionatul eșalonului se
cund a debutat duminica tre
cută cu cîteva rezultate, care 
au sitirnit comentarii aprinse. 
Cazul eșecurilor echipelor Glo
ria Bistrița (0—1. pe teren pro
priu. cu C.S.M. Sf. Gheorghe) 
si Progresul Vulcan (1—5. la 
Tg. Jiu, cu Pandurii). Totodată 
sînt apreciate victoriile reali
zate în deplasare de Rapid 
București si C.S.M. Suceava, 
formații care se anunță pre
tendente la șefia seriilor I si 
a II-a. De aceea, etapa a 2-a 
este așteptată cu interes. Ama
torii de fotbal, care asistă în 
număr mare la partidele Divi-

ziei „B", doresc ca mîine să 
urmărească jocuri de un bun 
nivel tehnic, disputate în spi
ritul fair play-ului. Dealtfel, 
programul etapei cuprinde 
multe meciuri de atracție. Ne 
referim. în primul rind, la 
jocurile C.S.M. Suceava — U- 
nirea Dinamo Focșani 
devărat derby al 
pentru „B“. .
din București. Rapid 
Roșiori si Progresul 
Gaz metan Mediaș 
vizionari „A" doresc i 
biliteze după eșecul _ _ _ 
nlcă). U.T. Arad — Gloria Re
lit»-

e VAALERENYEN OSLO, 
adversara echipei Dinamo 
București In turul preliminar 
al C.C.E., va sosi în Capitală 
marți 24 august.

Pentru această partidă, care 
se va disputa miercuri, de la 
ora 20, pe stadionul „23 Au
gust", U.E.F.A. a delegat o 
brigadă de arbitri din Albania, 
cu Arsen Hoxba la centru.

Chimia Rm. Vilcea 
F.C Constanța 
Petrolul Ploiești 
F.C.M. Brașov 
Univ. Craiova

Toole meciuri!*  vor
Hunedocrra.

- F.C. Olt
10, moc! teteviicl)

- F.C. Bihor 
(riodtenul DlncHno)

— Politehnice foși
- S.C. Bacău

(*toe1ooui  Steaua)
- F.C. Argeș
- Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- C.S. Tîrgoviște
— A.S.A. Tg. Mureș

încep*  Io oro 18, cu excepția celui de k>

PROGRAMUL Șl
SERIA I: Dunărea C.S.U. 

Galati — Minerul Gura Humo
rului: J. Gram» (București), 
C.S. Botoșani — Ceahlăul P. 
Neamț: C. Voicu (București), 
C.S.M. Suceava — Unirea Di
namo Focșani: I. Tărcan (Re
ghin). Gloria Buzău — Otelul 
Galati: P. Balaș (București), 
Viitorul Gheorgheni — C.S.M. 
Borzești: I. Medveg (Oradea), 
Dunărea Călărași — Viitorul 
Mecanica Vaslui: A. Mițaru 
(Rm. Vîlcea), Delta Tulcea — 
Prahova Ploiești: V. Constanti- 
nescu (București). C.S.M. Sf. 
Gheorghe — F.C.M. Progresul 
Brăila: T. Chelu (Giurgiu),
I.M.U. Medgidia — Gloria Bis
trița: M. Ludoșan (Sibiu).

SERIA A Il-a: Rapid Bucu
rești — ROVA Roșiori: Gh. 
Arhire (Suceava). Chimica Tir- 
năveni — Dinamo 
București: M. Dumei 
Luceafărul București 
rul Motru: I. Neagu 
— se dispută la Snagov.
Aluminiu Slatina — Metalul 
București: A. Stoker (Petro
șani) — are loc astăzi, de la 
ora 16,30. Progresul Vulcan

Victoria 
(Roman). 
— Mine- 

(Buzău) 
I.P.

— un a-
„ Moldovei 

precum si la cele 
'l — Rova 

Vulcan — 
(foștii di- 
să se rea- 
de dumi-

• DUMINICA, în Capitală, 
în Div. „B“ : Rapid — Rova 
Roșiori (stad. Republicii), Pro
gresul Vulcan — Gaz Metan 
Mediaș (teren Progresul) Au
tomatica — Șoimii Sibiu (te
ren Automatica), Mecanică 
Fină — Precizia Săcele (teren 
Mecanică Fină).

ARBITRII ETAPEI

• MECIURILE 
mîine în Diviziile 
vor începe la ora 
de Juniori. categoria I si II — 
de la ora 15.

programate 
,.B" si „C" 
17. iar cele

București — Gaz metan Me
diaș: 8. Pantelimonescu (Plo
iești). C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Autobuzul București: 
Gh. Pirvu (Constanta). Auto
matica București — Șoimii IPA 
Sibiu: L. Vescan (Aiud). Car- 
pati Mîrsa — Pandurii Tg. Jiu: 
L Roman (Sighet). Mecanică 
fină București — Precizia Să- 
cele: R. Nlcoară (Tulcea).

SERIA A III-a: U.M. Timi
soara — Ind. sîrmei C. Turzii: 
L Tănase (Tîrgoviste). U. T. 
Arad — Gloria Reșița: Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea). Bo- 
meșul Satu Mare — Armătura 
Zalău: M. Abramluc (Suceava), 
Minerul Cavnic — Aurul Brad: 
M. Berean (Bucuresiti), C.I.L. 
Sighet — Metalurgistul Cugir: 
M. Lîcă (București). C.S.M. 
Resîta — Strungul Arad: P. 
Cadar (Brașov). Înfrățirea O- 
radea — Olimpia Satu Mare: 
L Dima (Sighișoara).- Rapid 
Arad — C.F.R. Timișoara: V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin), 
„U- Cluj-Napoca — F.C. Baia 
Mare — amînat pentru miercuri 
1 septembrie.

• COLEGIUL central de 
arbitri a luat în discuție ar
bitrajul neeorespunzător pres
tat de Cristian Teodorcscu la 
jocul Jiul — Steaua, disputat 
în etapa a III-a a Diviziei 
„A*,  si l-a suspendat ne patru 
etape.

M. Sandu (tricou de culoare închisă) fi Tilihoi, intr-o frumoasă 
luptă aeriană. Moment din meciul Sportul studențesc — Uni

versitatea Craiova, disputat in precedenta etapă.
Foto : I. MIHĂICA

Despre cei 9,15 m de la loviturile libere

0 CA UZĂ (mică) Șl DOUĂ EFECTE (mari)

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO-PRONOSPODT INTORMIAZA
• ASTAZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE! • Numai 
astăzi se mai pot procura bile
te cu numerele preferate de 
participant! pentru tragerea 
excepțională Loto de duminică 
22 august 1982. la care se vor 
atribui ciștiguri In autoturisme 
„Dacia 1300“ mari sume de 
bani si excursii peste hotare. 
(Tragerea va avea loc. începînd 
de la ora 16. în sala Clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42; nu
merele cîștigătoare urmează a 
fi transmise Ia radio si televi
ziune in cursul serii) • De a- 
semenea. astăzi este ultima zi 
de depunere a buletinelor pen
tru concursul Pronosport al a- 
cestei săptămîni. care cuprin
de meciuri atractive din ca
drul etapei a doua a campio
natului divizionar B de fotbal.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 20 
AUGUST 1982. Extragerea I: 
59 1 76 9 3 83 11 15 20 ; Ex
tragerea a Ii-a : 82 5 26 50 75 
79 78 47 
ciștiguri : 
re 255.294 
goria 1.

18. Fond total de
1.011.420 lei, din ca
lei, report la cate-

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ din 15 AUGUST 1982. 
Cat. 1: 1 variantă 25% — autotu
rism Dacia 1300; 
te 100% a 12.097 
25% a 3.024 lei;
1.771 lei; cat. 4: 
cat. 5 : 304,25 a

cat. 2: 5 varian
tei șl 8 variante

* 17,75 a
676 lei; 
cat. 6: 
cat. 1 : 
„Dacia

cat. 3:
125,25 a
200 lei;

1.993 a 100 lei. Report la
14.679 lei. Autoturismul
1300 de la cat. 1, obținut pe un 
bilet jucat 25%, a revenit parti
cipantului NICUL.AE LITCAN din 
București.

In consfătuirea organizată de 
F.R.F. înaintea reluării cam
pionatului cu conducerile sl 
antrenorii divizionarelor „A" 
sl „B“. apoi In zilele cursului 
cu arbitrii din primul lot. lo
tul ,.A“. s-a accentuat, printre 
altele, si asupra necesității 
respectării riguroase a regula
mentului de joc, a anulării ori
căror concesii in privința co
rectei aplicări a acestui regula
ment. între „derogările" destul 
de frecvente observate în arbi
trajele din campionatele noas
tre a fost citată, pe bună drep
tate. si aceea care apare In 
privința păstrării distantei de 
9,15 m la executarea lovituri
lor libere. în adevăr, la mai 
toate categoriile competiționa- 
le. conducătorii de jocuri se 
arată foarte... elastici in apre
cierea acestei distante. Cineva 
observa, mai in glumă mai în 
serios: „Zidul gazdelor stă la 
6 m de locul unde se execută 
lovitura, cel al oaspeților cam 
la... 7 m“. Să recunoaștem că 
această constatare nu este 
foarte departe de adevăr, rare 
fiind situațiile cînd „cavalerii 
fluierului" dovedesc cuvenita 
exigentă pentru ca ..zidul" for
mației în apărare să se fixeze 
la cei 9,15 metri, de locul exe
cutării loviturii. Repetarea în 
timp a acestei greșeli de arbi
trai produce efecte deosebite, 
nebănuit de mari. Să ne expli
căm. ..

Faptul că în campionat, cu 
rare excepții, efectuarea lovi
turilor libere nu se produce în

condiții regulamentare influen
țează în două sensuri (nega
tive): si sub aspect ofensiv ti 
sub cel defensiv.

Sub aspect ofensiv. Oricît de 
mult si de bine s-ar pregăti 
un jucător, dintre cei specia
lizați în executarea loviturilor 
libere, el nu va putea să tran
sforme din asemenea situații, 
daltă fiind distanta neregula- 
mentară la care se plasează 
„zidul". Aspectul acesta, sesi
zat sl de forurile internationa
ls. a constituit dealtfel si obi
ectul unor sesizări ale comisi
ei tehnice F.LF.A. către cea de 
arbitraj. Intervenția acesteia 
din urmă a făcut ca in toate 
marile competiții Internationale 
arbitrii să 
xacti si de 
respectarea 
acest lucru 
rindurile de fată). Deci si așa 
putinii specialiști al noștri In 
executarea loviturilor libere 
nu cunosc reușite dată fiind 
neregulamentara situație în 
care sînt obligați să efectueze 
lovitura în marea majoritate 
a cazurilor.

Sub aspect defensiv. Asigu- 
rîndu-șl un avantaj neregula
mentar, defensivele dau impre
sia că știu să contracareze exe
cutarea loviturilor libere. Dar, 

impre- 
corecta 

buna 
sînt la 

neregula-

internaționale. Se știe cite go
luri importante au primit echi
pele noastre reprezentative sau 
de club din asemenea faze fi
xe! De ce? 
arătam mai 
ternationale duceri" <"

Pentru că. așa cum 
sus. arbitrajele in- 
nu mai- admit .,re

de distanțe. Și atunci 
„zidul" îsi arată vulnerabilita
tea, nemaifiind în stare să pro
tejeze propriile buturi. Iar por
tarii primesc goluri pentru că 
în campionat nu se întîlnesc 
cu mingi asa de dificile. se 
află in fata unor situații noi 

atenția 
de re- 
dinain- 
asupra

fie deosebii de e- 
severi In a eere 
distantei (despre 

va mai fi vorba In

repetăm, este o falsă 
sie pentru că nu 
plasare a „zidului" si 
conlucrare cu portarul 
origina reușitei, ci ___ _—
mentara distanță a plasării a- 
cestui „zid". Și vin meciurile

pentru ei. Atragem 
acum, după ce forurile 
sort au făcut-o în zilele 
tea începerii sezonului.
unui aspect doar aparent se
cundar pentru că ne aflăm în 
preajma unei importante sta
giuni competitionale internațio
nale. Ea va debuta chiar 
miercuri prin partida Dinamo 
— Vaalerenyen Oslo. Tocmai 
de aceea, tocmai pentru a pre
găti prin campionat pe fotba
liștii care ne vor reprezenta 
în Jocurile inter-tări și inter- 
cluburi se pretinde arbitrilor 
exigentă totală, manifestată — 
printre altele — și prin obli
garea respectării distantei re
gulamentare la executarea lo
viturilor libere.

Efiimie IONESCU
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PARTICIPANJI LA
APELUL PENTRU PACE a- 

dresat sportivilor din Întrea
ga lume de către sportivii 
români participant! la Șta
feta Păcii, inițiată în primă
vara acestui an și înche
iată Ia București, la 18 a- 
prilie, cu o emoționantă 
manifestație ce a avut loc 
pe Stadionul Tineretului, s-a 
bucurat de un larg ecou în 
cercurile sportive din toate 
părțile globului. Pe adresa 
Comitetului Olimpic Român 
a sosit o bogată corespon
dență, reflectînd 
cu care forurile 
naționale din 
primit Apelul 
și adeziunea 
exprimate în 
cestuia.

In adresa
Asociația olimpică din Ca
nada, președintele acesteia, 
Roger Jackson, pe lingă a- 
precierea deosebită pe care 
o dă primirii documentului, 
informează că Apelul a fost 
transmis în circulară tuturor 
federațiilor 
ceastă țară. In același sens 
se exprimă și Eduardo Ro
mero Accinelli, președintele 
Comitetului olimpic 
care scrie printre 
„Am luat notă de 
tul emoționant al 
mesaj, pe care-l transmitem 
sportivilor din țara noastră, 
subliniind că impărtâșim a- 
celeași sentimente și credem 
că o înțelegere la nivel 
inalt a concepției sportive 
poate deveni un factor de
terminant in favoarea păcii 
intre toate popoarele lumii", 
lată ce scrie, de asemenea, 
secretarul general al Comi
tetului olimpic din S.U.A., 
F. Don Miller : „...Aprobăm 
cu sinceritate chemarea 
sportivilor dumneavoastră, 
care să ajute la instaurarea 
unei lumi mai pașnice prin 
competițiile sportive interna-

Campionatul mondial de zbor cu motor (acrobație aeriană)

interesul 
olimpice 

alte țări au 
pentru Pace 

lor la ideile 
conținutul a-

transmisă de

sportive din a-

din Peru, 
altele : 

conținu- 
acestui

PIIOIII AMERICANI BETTT STEWART Șl HENRY HAIGH, 
CÎȘTIGĂTORII PROGRAMULUI IMPUS-NECUNOSCUE

In întrecerea pe echipe - reprezentativele sovietice pe primul loc
SPITZEBBERG, 20 (prin te

lex). Cea de-a treia probă a 
campionatului mondial de zbor 
cu motor (acrobație aeriană) 
programul de exerciții lmpuse- 
nțcunoscute, a readus-o In vlr- 
ful Ierarhiei mondiale feminine 
pe Betty Stewart (S.U.A.), ur
măritoarele el fiind Liuba Nem- 
kova șl Halida Makagonova (am
bele U.R.S.S.). In clasamentul pe 
echipe disputa a fost tranșată în 
favoarea sovieticelor, cu un 
punctaj total mal bun: 1. U.R.S.S.,
2. S.U.A., 3. Franța, S. România. 
Fetele noastre, constante In e- 
voluțll, n-au putut sări Insă nld 
de această dată peste echipa 
franceză, păstrîndu-șl locurile ia 
clasamentul individual, Nina !•- 

„ȘTAFETA PĂCII 
ționale, așa cum sint Jocu
rile Olimpice*.

Din partea președintelui 
Comitetului olimpic din Ar
gentina, Antonio Rodriguez, 
au fost primite următoarele 
rînduri : „Conștienți de înal
ta semnificație umanistă 
cuprinsă în frumoasa che
mare la pace, dorim să 
transmitem felicitările noas
tre cele mai sincere pentru 
caldele cuvinte care, fără 
precedent in lume, străbat 
țările pentru a ajunge la 
inimile oamenilor". Emoțio
nante sînt șl rîndurile trans
mise de dr. K. Khayambashi, 
secretarul general al Comi
tetului național olimpic din 
Iran : „Sintem pe deplin de 
acord cu chemarea lansată 
de sportivii români către po
poarele din întreaga lume. 
Lăudăm acțiunea logică a 
sportivilor țării dv. șl spri
jinim opiniile lor, in favoa
rea concepției comune a 
sportivilor pentru supravie
țuirea ființei umane".

Luări de poziție asemă
nătoare sînt cuprinse In 
scrisorile primite de la nu
meroase alte foruri sportive, 
printre care și acelea pro
venind de la Comitetele 
olimpice naționale din Aus
tria, Bolivia, irak și Sene
gal. In aceasta din urmă, 
Cheik Magatte Ndiaye, se
cretarul general al Comite
tului național olimpic și 
sportiv senegalez, notează, 
printre altele : „Atașamen
tul nostru ferm la 
olimpic de pace și înțele
gere este cea mai 
reflectare a poziției 
tre. Vă comunicăm că 
scriem plenar Apelului 
activăm neobosit pentru 
sportul să trăiască șl 
prospere intr-o lume deba
rasată pentru totdeauna de 
război*.

I

f

idealul

sigura 
noas- 

sub- 
f» 

ca 
sâ

I

nițâ — 11. Marla Șulean 13, Lud
mila Avrameacu — 15.

La băieți, Henry Halgk (S.U.A), 
Viktor Smolin (U.R.S.S.) șl Man
fred StrBssenreuther (R.F.G.) an 
ocupat primele locuri ta Indivi
dual, iar pe echipe ordinea este 
următoarea: 1. U.R.S.S., S. S.U.A,,
3. Cehoslovacia. ...». România. Da 
remarcat elștigul da trei locuri 
realizat de piloțll noștri după •- 
voluțla neconvtngătoare din pro
gramul liber ales, el amellortw- 
du-șl totodată pozițiile Individu
ale (Mihai Albu — 32, 51 areal 
Mllu — 37, Mielu Fețeane — >•) 
sltutndu-se astfel ta prima jumă
tate a clasamentului (62 de par
ticipant! din 17 țări).

SURORILE LUCIA Șl MARIA ROMANOV - 
CAMPIOANE DE TENIS ALE EUROPEI 

ÎN PROBA DE DUBLU SENIOARE
NYIREGYHAZA, 80 (prin 

teiefon). Vineri, cu ocazia 
crimei festivități de oremiere 
a celei de a XlV-a ediții a 
C.E. de tenis amator, tenisma- 
nii noștri au urcat de trei ori 
pe podium.

tn primul rind. surorile Lu
cia si Maria Romanov. care 
au evoluat în finala probei de 
dublu senioare. Ele si-au valo
rificat deplin superioritatea si 
experiența internațională, in*  
trind in posesia titlului conti
nental. după o luptă strlnsă, 
de aproape două ore. cu pere
chea cehoslovacă Katerina 
Skronska-Yvon» Brzakova. A 
fost o finală cu multe emoții, 
în cursul căreia gemenele Ro
manov au trecut cu bine peste 
momente dificile, cînd jocul 
părea să se echilibreze. El» 
au jucat mai ofensiv ca nici
odată sl nu au lăsat adversa
relor posibilitatea nici unei 1- 
nitîative. Siguranța Luciei In

De luni, la Lucerna
Azi urmează să plece în El

veția eehipaiale feminine vi 
masculine care. Intre 23 și 29 
august, ne vor reprezenta 1*  
campionatele mondiale de w 
notaj. Marea întrecere, aflată 
la a șaptea ediție, va reuni — 
p» canalul artificial Rotsee d» 
la Lucerna — schitiștl il »chl- 
flste din toate continentele.

Canotoarele noastre, hotărlte 
să Consolideze poziția schitului 
românesc In arena internațio
nală. vor lua startul in toate 
cele șase probe cuprinse ia 
program. Iată echipajele pregă
tite de antrenorii emeriti Via
tor Moelanl, Maria Drăghlel, 
Ion Boicu, Gheorghe Gheor

• ÎNTRE 2 șl 4 SEP
TEMBRIE va avea loc la 
Atena al 33-lea Congres al 
Federației Internationale do 
atletism. In bogata ordin» 
de zl figurează si admiterea 
a două noi membre, federa
țiile de atletism din Nami
bia sl Oman. în acest fel, 
IAAF va ajunge la 171 d» 
țări membre fiind, din acest 
punct de vedere, organiza
ția internațională cea mal 
reprezentativă dintre cele 
existente astăzi In lume. Se 
vor discuta, de asemenea. •- 
mănunte privind organiza
rea primei ediții a C.M. din 
1933 de la Helsinki sl a cu
pei mondiale din 1985 de la 
Canbera • APROPO DE 
CAMPIONATELE MONDI
ALE: organizatorii finlan
dezi au semnat contractele 
pentru televizarea întreceri
lor cu compania americană 
NBC si cu cea iaponeză 
NHK. Contractele sînt 1*  
valoare globală de pest» 1 
milioane de dolari! Organi
zarea acestei competltM. 
despre care se vorbește de 
foarte multă vreme, aduc» 
atletismul printre sporturi
le cu campionate mondiale, 
el fiind unul dintre putinele 
care nu avea o astfel de 
competiție. Trebuie arătat 
Însă că, in realitate, potri
vit însăși regulamentelor 

locul ne fundul terenului, in
tervențiile ei la fileu, m spe
cial în primul set. au fost sus
ținute cu succes de regularita
tea în ioc a Măriei, care s-a 
întrecut pe sine îri multe faze 
ale partidei. Tenismanele noas
tre au condus permanent pe 
tabela de scor : 2—0, 3—1. 5—3 
în primul set. șl cu 2—1. 3—2, 
5—2 în cel de al doilea. Rezul
tat final î 6—3, 6—8 pentru su
rorile Romanov, care devin 
astfel campioane ale Europei, 
după ce au mai fost finaliste 
în 1979. la Sopot, tn Polonia.

Pe treapta a treia a podiu
mului — obtinind medalie de 
bronz — au mal urcat Florin 
Segărceanu și Andrei Dirzn, tn 
proba de dublu bărbați (clști- 
gată de perechea sovietică Bo- 
rlsov-Pugaev). Tot o medalie 
de bronz a obtinut Alice Dănl- 
1& care — făcind pereche eu 
bulgăroalca Adriana Vclceva — 

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
ghiu: 2 vîsle — Anișoara So- 
rohan. Mariana Trașcâ; 8 ra
me — Ana Maria Naghiu, Lumi
nița Furcilă; simplu — Valeria 
Răcilă; 4+1 vlsle — Sofia Cor- 
ban. Marla Macovlcluc. Elisa- 
beta Oleniuc. Title Țăran ■+ 
Ecaterina Oancla ; 4+1 rame : 
Elena Horvat, Rodica Arba, 
Mihaela Armășescu. Aurora 
Darko + Cristina Dinu; 8+1 
— Luciana Drutu. Irina Apoo- 
tol. Florica Lavrie. Paraschlva 
Lizir, Jana Mieilă, Marla Slml- 
on, Marlca Țăran. Rodica Fria- 
tu+Viorlca Vereș.

CanotoriL pregătit! de antre
norul emerit Dumitru Popa, 
vor evolua numai în proba da

■ale. atletismul avea, totuși, 
■1 el campionate mondiale. 
Este vorba de... Jocurile O 
limplee! • DE CÎND A 
DEVENIT RECORDMANĂ 
a lumii la aruncarea suliței 
(72.40 m) finlandeza Tlina 
Liliak n-a mai dstlgat nld 
un singur concura... Să ve
dem ce va face peste cîteva 
zii» la „europenele" de al

Atena, competiție la care, 
oricum, pornește eu prima 
sansă. Fosta reoordmană 
mondială, atleta bulgară An- 
toaneta Todorovs (71.78 m. 
anul trecut, in finala Cupei 
Europei de la Zagreb) nu 
va participa la Întrecerile 
C.E. fiind suferindă • E- 
CHIPA CEHOSLOVACIEI 
pentru Întrecerile de la A- 
tena cuprinde 16 băieți ri 
14 fete. La 400 m băieți d 

a jucat in semifinalele probe! 
de dublu fete tineret.

Simbătă e rindul lui Cristl- 
nel Ștefănescu să arate ce 
poate : el ioacă finala probei 
de simplu tineret cu iugoslavul 
Goran Prpicl. Sînt speranțe ca 
sl el să obțină o medalie de 
aur.

Simbătă se -ioacă ultimele 5 
finale. Printre acestea, la sim
plu bărbați se vor înlilni Na- 
vratil (Cehoslovacia) — Zaitev 
(U.R.S.S.) si Salnikova — Bo
rodina (ambele U.R.S.S.). Au 
mai obtinut titlul continental 
pînă acum Piskacikova (Ceho
slovacia) — la simplu tineret. 
Pimek-Krta (Cehoslovacia) — 
la dublu tineret. Zaițeva-Cer- 
neva (U.R.S.S.) — dublu
fete tineret. In clasament după 
prima zl : 1. Cehoslovacia î 
aur. 3 argint. 2 bronz. X 
U.R.S.S. 2. 1. 3, 3. România
1 0 l'/i.

Victor BANCIULESCU

4 fără cîrmaci: Constantin AI- 
roae. Daniel Voiculescu. Vaier 
Toma. Petre Iosub.

Așadar, luni. În prima zi • 
campionatelor mondiale de ca
notaj Întreceri eliminatorii (di
mineața — fete. după-amiază
— băieți); marți — curse în 
cadrul seriilor (băieți); miercuri
— recalificări (fete, băieți); Joâ
— «1 de odihnă ; vineri — semi
finala (fete, băieți); simbătă
— finale (fete): duminică — 
finale (băieți),

O săptămlnă. deci, de între
ceri așteptate cu viu Interes, 
la capătul cărora vom cunoaș
te noii campioni ai lumii la 
canotaj.

fete si la lungime fete Ce
hoslovacia va Înscrie cite 3 
participant!. Speranțele pen
tru cucerirea medaliilor de 
aur se Îndreaptă către arun
cătorul de disc Imrich Bu- 
gar (locul II la J.O. cu 
66,38 m. care a realizat lu
nea trecută un nou record 
cu 68,60 m) șl alergătoarea 
Jarmila Kratochvilova (48,86 
miercuri seara, la Zilrlch) 
• SPANIOLII VOR DE
PLASA la Atena 18 băieți 
®1 5 fete. Intre aceștia sl 
mărșăluitorul Jorge Llopart, 
campion european la Praga 
*78 ln proba de 50 km cu 
3.53:29.9 • SPRINTERII a- 
mericani Mel Lattany, Stan
ley Floyd. Calvin Smith si 
Cari Lewis au Înregistrat, 
la Ztlrlch. timpul de 38,13 
la 4X100 m, la numai 10 
sutimi de secundă de recor
dul mondial • ACCIDEN
TAT MULTA VREME, fos
tul campion olimpic, polone
zul Jacek VVszola. a rein
trat nu de mult Zilele tre
cut». la Zilrlch. el a sărit 
2.24 m la înălțime ca |i 
conaționalul său Treplzur 
sl vest-germanul MOgenburg 
doi dintre favoritli acestei 
probe la C.E. în acest an 
el au 2.30 m sl. respectiv, 
2.27 m

Romeo VILARA

TELEX o TELEX o TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Intr-un concurs 

desfășurat la Praga, Florența 
Crăcluneseu «-a clasat prima la 
disc cu 68,20 m. Tot pe locul 
întîi au fost Daniel Albu cu 3,24 
m la Înălțime șl Ion Bulac cu 
7.89 m (record personal) la lun
gime.

BASCHET • tn turneul final 
al campionatului mondial mascu
lin reprezentativa Spaniei, una 
dintre candidatele Ia titlu, a În
vins cu 137—84 (75—34) selecțio
nata Columbiei, țara gazdă. In
tr-o altă partidă, foarte atracti
vă, echipa Uniunii Sovietice a 
Întrecut Canada cu 114—83 (45—33).

CICLISM • Turul R.F. Germa
nia a programat- etapa a 4-a pe 
ruta Pforzheim — Hamburg (183 
km). Disputa a fost decisă la 
sprintul final ln favoarea vest- 
germanuluf Henry Rinklin 'cro
nometrat tn 3.52:42 ca șl urmă
torii clasați Hans Hindelang 
(R.F.G.) șl Wayne Hildred (Aus
tralia). Belgianul Guido van Cals- 
ter a sosit al 4-lea în 4.03:05. Cu 
toate acestea van Calster tșl 
menține locul întîi în clasamen
tul general cu 20.39:25.

HANDBAL • tn turneul lnter-

național masculin programat In move — 
orașul Doboj din Iugoslavia, ln 
ziua a doua au fost Înregistrat» 
rezultatele: steaua București — 
Frendesborg Oslo 23—17, T-S.K.A. 
Moscova — Borac Banja Luka 
19—13, Netelstadt Lubek — Meta- 
loplastika Sabac 26—24, Sloga 
Doboj — Skovbacken Aarhus
18—12.

ÎNOT • tn cadrul campionate
lor Statelor Unite oara au loc 
la Indianapolis, Ambrose Gaines 
a cîștlgat proba de 209 m liber 
cu timpul de 1:49,84. Cursa femi
nină de 200 m liber s-a Încheiat 
cu succesul Înotătoarei Sara Lin
ke In 2:01,25. Tracy Caulkins s-a 
clasat pe primul loc la 400 m 
mixt cu timpul de 4:44,26.

PATINAJ • La Saint Gervais. 
In Franța se desfășoară un con
curs internațional de patinaj ar
tistic la care Iau parte cîteva 
dintre marile vedete ale acestei 
frumoase ramuri sportive. Pre- 
ba de perechi s-a Încheiat cu 
victoria cuplului sovietic Ina 
Vollanskaia — Valeri Spiridonov, 
în proba de dans, după execu
tarea programului scurt, conduce 
perechea sovlellcă Marina Kll-

Serghel Ponomarenko.
ȘAH • In turneul de la To

luca (Mexic) după 7 runde con
dus Yasser Selrawan (S.U.A.) șl 
Igor Ivanov (Canada), eu cite 
4,» p, urmați de englezul John 
Nun — 4 p (1), Spasski, Balașov 
(ambii U.R.S.S.) șl Adorjan (Un
garia) — 4 p. L. Portisch (Unga
ria) — 3,5 puncte (1), Yusupov 
(U.R.S.S.) — 3,5 p. în partida în
treruptă din runda a 7-a, Spasski 
a remizat cu Selrawan. egalita
tea fiind consemnată șl tn par
tida Adorjan — Ivanov.

TENIS 0 In cadrul campiona
telor pe zgură ale Canadei, la 
Montreal, în turul al treilea au 
fost înregistrate, Intre altele, re
zultatele: Ruzicl — Tanvier 6—1, 
6—1, Navratilova — Kohde 6—1,
6— 3. Mandlikova — Collins 6—1, 
8—4, Pfaff — Jausovec 6—4, 6—2, 
Sukova — Fairbanks 1—6, 5—1,
7— 9, Simmonds — Minter 7—5, 
7—5.

VOLEI • La Pisek are loc 
competiția pentrjt junioare dotată 
cu „Cupa Prietenia": R.P.D, Co
reeană — Ungaria S—1, U.R.S.S. 
— R.D. Germană 3—1, Cehoslo
vacia — România 3—2.

ANTRENORUL PIECHNICZEK 
REVINE...

După ce șl-a dat demisia din 
funcția de antrenor al reprezen
tativei Poloniei, Antoni Pleehnlc- 
zek a revenit asupra deciziei 
sale șl va rămtne. In csntinuare, 
ln funcție. De fapt, selecționerul 
polonez nici nu avea motive se
rioase pentru a demisiona I Dim
potrivă. Elogiile care 1 s-au adus 
după „El Mundial", unde Polonia 
a ocupat locul HI, i-au răsplătit 
o muncă Încununată de succes. 
Este posibil ca fostul internațio
nal Zientara (numit antrenor 
principal după retragerea provi
zorie a Iul Piechnlzek) să devi
nă antrenor secund.

KEEGAN VA JUCA IN LIGA 
A DOUA I

Celebrul jucător englez Kevin 
Keegan, în vîrstă de 31 de ani, 
a făcut un transfer care a uimit 
pe iubitorii fotbalului britanic. 
După ce a Jucat la Hamburg șl 
apoi la Southampton acum el ur
mează să evolueze la Newcastle, 

In liga • dou», deși a fost so
licitat de mal multe cluburi dîa 
liga lntll 1 Keegan n-a dat ex
plicații asupra deciziei pe car» 
a luat-o.

DOAR DOI JUCĂTORI 
DE VALOARE MONDIALA 

IN R.F.G.
Revista vest-germană „Klckee 

Sportmagazta" alcătuiește le 
sfîrșltul fiecărui sezon un clasa
ment al celor mal buni jucători 
din R.F. Germania. La „clasa de 
valori mondiale" au fost «însem
nați doar doi fotbaliști: Pierre 
Llttbarskl (F.C. KiJLn) șl Kari- 
Helnz Forster (Stuttgart),

ALTE REZULTATE
• în turneul de la Zaragoza,’ 

Manchester United a Învins cu 
3—1 (1—0) pe Honved Budapesta. 
In finală echipa engleză va In- 
tîlni formația locală Zaragoza.
• Juclnd la Santandef (Spa

nia), echipa braziliană Cruzeiro 
a dispus cu 4—1 de Ujpestl 
Dozsa.


