
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
HUNEDOARA

rurgiștil hunedoreni pentru 
realizările obținute, îi îndeam
nă să facă totul pentru a da 
țării oțeluri da calitate supe
rioară, pentru a valorifica la 
maximum dotarea 
de care dispun. 

Coloana oficială 
tai apoi spre zona de est • 
orașului, unde au fost vizitate 
două 
nele 
ușoare

IN JUDEȚUL
Vineri, 3 septembrie, s-a în

cheiat vizita de lucru pe care 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
a efectuat-o, timp de două 
zile, în unul djntre cele mal 
industrializate județe ale țării 
— Hunedoara. Ultima zi a 
fost consacrată analizei pro
gramelor de dezvoltare și mo
dernizare a importantelor u- 
nități metalurgice amplasate In 
acest puternic centru siderur
gic al țării, modului în care 
furnaliștii, oțelarii, cocsoril, 
organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor 
muncii acționează pentru în
deplinirea planului anual la 
toți indicatorii.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Cons
tantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Petru Enache, 
precum și de Radu Bălan, 
prim-secretar ai Comitetului 
județean de partid Hunedoara 
al P.C.R., a sosit, dimineață, la 

In 
de-

tehnică bună

s-a Indr ep-

ntOLEIARI DIM IOATE (AHILE, UNtftVâ I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

| ANUL XXXVIII - Nr. 10 183 | 8 PAGINI - 50 BANI | Simbătâ 4 septembrie 1982I.

Călan, centru siderurgic 
plină dezvoltare, situat »u 
parte de Hunedoara.

In întîmpinare au venit 
de metalurgiști, precum și 
cuitori ai localităților înveci
nate pentru a exprima direct, 
cu deosebită căldură, dragos
tea și prețuirea sinceră pentru 
cel maj iubit fiu al națiunii 
noastre, pentru grija sa sta
tornică de a da noi dimensiuni 
și perspective siderurgiei ro
mânești, ce deține un rol deo
sebit in dezvoltarea economică 
generală a țării, în asigurarea 
independenței patriei.

în prezența tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, cronica 
muncii și vieții acestui tinăr 
și important centru siderurgic 
al țării a înregistrat două mo
mente importante ; secretarul 
general al partidului a inau
gurat, în aplauzele miilor da 
constructori și siderurgiști, a 
tovarășilor din conducerea 
partidului și statului nostru, 
probele tehnologice la furnalul 
nr. IV de pe noua platformă, 
avind o capacitate de 1 000 me
tri cubl, șl amplasarea a ineă 
două cocserii, III și IV.

La plecare, siderurgiștii an 
făcut tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o manifestare deose
bit de caldă, dînd expresie, 
încă o dată, bucuriei lor de a-i 
avea ca oaspeți dragi.

In această atmosferă vibran
tă, elicopterul prezidențial de
colează îndreptîndu-se spre 
vechea vatră a siderurgiei ro
mânești — Hunedoara.

Aici este vizitată Oțelărla e- 
lectrică nr. 2 a combinatului.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu vi
zitează, în continuare, Uzina 
de laminoare.

în încheierea vizitei la 
grupul de laminoare al Com
binatului siderurgic de la Hu
nedoara, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu îl felicită pe side-

ni ii 
lo-

dln noile și moder- 
uniiăți ale industriei 

___  — întreprinderea de 
încălțăminte Și cea de trico
taje tip lină, construite din 
inițiativa tovarășului Nieolae 
Ceaușescu.

De Ia 
tricotaje, 
Ceaușescu 
Ceaușescu _ .
tr-o mașină deschisă, spre sta
dionul „Corvinul", unde s-a 
desfășurat marea adunare 
populară.

Fe stadionul municipal, unde 
s-a desfășurat marea adunare 
populară, domnea o atmosferă 
sărbătorească, " împrejurimile 
vibrau de uraiele și ovațiile 
mulțimii — o maro de oameni 
fluturind stegulețs șl eșarfe ro
șii d tricolore, scandind pen
tru partid și secretarul său ge
neral.

Apariția 1 
varășulul 
a tovarășei 
a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului 
a fost salutată cu Îndelungi a- 
plauze și ovații.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de primul secre
tar al Comitetului județean 
Hunedoara al r.C.R., tovarășul 
Radu Bălan,

Exprimind dorința celor pre
zinți. a tuturor locuitorilor Ju
dețului, primul secretar al Co
mitetului județean de 
a adresat tovarășului 
Ceaușescu rugămintea de a 
cuvlntul.

Primit eu vii și îndelungi 
plauze, cu puternice urale 
aclamații, a luat cuvlntul 
varâșul Nieolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 
munisi Român, președintele 
public» Socialiste România.

Cuvlntarea secretarului 
neral al partidului a fost 
mărită ou deosebită atenție șl 
cu deplină aprobare de toți cel 
prezent!, fiind subliniată ta 
repetate rindurl cu vii aplauze 
șl ovații.

Această grandioasă 
populară a Încheiat 
lucru a secretarului 
partidului.

Pe platforma din 
dionulul a avut loc 
tea plecării din județ a 
varășulul Nieolae Ceaușescu. 
Mii de oameni ai muncii ova
ționează eu însuflețire, scan
dează cu putere „Ceaușescu 
— P.CJLI", „Ceaușescu șl po
porul !*, „Ceaușescu — Facet" 

în aclamațiile șl uratele mul
țimii, elicopterul prezidențial 
a decolat, tndreptlnda-se spre 
Snagov.

întreprinderea de 
tovarășul Nieolae 

și tovarășa Elena 
s-au îndreptat, in-

la tribună a to- 
Nicolae Ceaușescu, 

i Elena Ceaușescu,

partid 
Nieolae 
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9-12 septembrie, C. M. de lupte greco-romane

ECHIPA ROMÂNIEI-CU CONSACRAȚI
ESTE HOTĂRlTĂ SĂ SE

Pests otteva zile, elita mon
dială a luptătorilor de greco- 
romane se va Intîlni la startul 
unei noi ediții a campionate
lor lumii, competiție care, In 
acest an, capătă un substan
țial plus de importanță prin 
programarea ei la jumătatea 
ciclului olimpic, etapă — am 
spune — decisivă pentru ob-

ținerea unor rezultate supe
rioare la J.O. de la Los An- 
goles. Tocmai Intr-o asemenea 
perspectivă vom privi și noi 
componența și obligațiile de 
reprezentare ale echipei noas
tre, aflată acum la ora ulti
melor pregătiri pentru cam
pionatele mondiale de la Ka
towice (9—12 septembrie).

Campionatele naționale de tir ale seniorilor

ROMUEUS NICOTESCU CIȘTIGĂ
DATORITĂ... „MUȘTELOR ‘!

Romulus Nlcolescu, campion național la pușcă liberă 60 f.c.t 
pretendent autorizat la titlu fi ta proba celor 3 poziții 

Foto : Vasile BAGEAC 
darului do moment. Lucru 
care, dealtfel, s-a și petre
cut : ta ultimele două decade, 
Nlcolescu a slăbit (99 P Ji 
chiar 98 pî). speriat parcă de 
posibilitatea de a realiza un 
nou record personal... Florin 
Cristofor a căzut și el (98 p, 
în decada penultimă), în 
schimb Mihai Dumitrescu a 
recuperat (99—100 p). egalîn- 
du-I pe cel ce condusese in-

Iată, așadar, că se poate : 
proba de pușcă liberă 60 f.c. 
din cadrul campionatelor na
ționale de tir ale seniorilor, 
desfășurată la poligonul Tu
nari, ■ fost nu numai intere
santă, ci șl Încununată cu 
multe rezultate bune. încă de 
la primele decade, cei mai au
torizați pretendent! Ia titlu 
s-au arătat a fi doi steliștl 
(R. Nicoles cu șl F. Cristofor) 
și un dlnamovist (M. Dumi
trescu). Cel 3 au mers 4 de- 
cade „cap la cap", dar cel 
mal constant a fost experi
mentatul Nlcolescu. cu punc
taj maxim (400 p) șl. mal cu 
seamă, cu perspectiva unui re
zultat da răsunet Ceilalți doi 
tineri trăgători se aflau tn 
apropiere, așteptlnd... să spe
culeze orice inexactitate a 11-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag, a T-a)

MECIUL DE RUGBY

ROMÂNIA —ȚARA GALILOR
12 noiembrie 1983,

la București

Joi s-a anunțat oifcial la Car
diff, de către M. Williams, se
cretar al federației de rugby 
din Țara Galilor, că reprezen
tativa acestei țări va juca la 12 
noiembrie 1983, la București, cu 
echipa națională a României.

Reamintim că primul med 
amical Intre echipele Țării Ga
lilor șl României (13—12) a a- 
vut loc în octombrie 1979. pe 
celebrul stadion Arma Parte, 
din Cardiff, șl că el a lăsat o 
amintire de neuitat, constituin- 
du-se intr-un spectacol sportiv 
de înalță ținută.

Vestea unul nou meci cu re
dutabilii rugbyștl galezl (de ne
numărate ori cîștigători al Tur
neului celor 5 națiuni) nu poa
te decît să-i bucure pe toți iu
bitorii balonului oval, aceasta 
fiind o nouă dovadă a presti
giului de care se bucură rug- 
byul românesc in lume.

Șl DEBUTANȚ1
AFIRME

Ne-am obișnuit cu absența 
din lot a unora 
campioni români 
tin Alexandru, 
Mihai Boțilă, Ion 
ghe Ciobotaru —, 
tă și-a spus, în 
mă, cuvlntul. Dar, din 
pa de aur'' .. ’ .
performeri de certă valoare, 
sportivi CONSACRAȚI, meda- 
liați ai celor mai importante 
competiții oficiale internațio
nale. I-am aminti, de exem
plu, pe Ștefan Rusu (acum la 
cat. 74 kg). Ion Draica (cat. 
90 kg), Vasile Andrei (cat. 100 
kg), luptători care au datoria 
să-și onoreze „cartea de vi
zita" cu noi rezultate de pres
tigiu, să demonstreze că — așa 
cum doresc — au dreptul să 
aspire și la podiumul olim
pic l Ceilalți componenți al e- 
Qhlpel alcătuiesc, desigur ca 
unele diferențe ae virată, va
loare și experiență, grupul 
„SPERANȚELOR-, în care 
marea majoritate sînt debn- 
tanțl Ia campionatele mondia-

Dan GARLEȘTEANU

din marii 
— Constan- 

Nicu Gingă, 
Păun, Gheor. 
a căror virs- 
cele din ur- 

„echi- 
au rămas clțlva

(Continuat» ta pag. a S-a)

BOXERII JUNIORI
AU PLECAT

LA „EUROPENE"
Boxeril juniori români, cana 

vor participa, lnceptnd de azi, 
la campionatele europene, au 
plecat ieri la Schwerin (R. D. 
Germană), locul de desfășurare 
a prestigioasei competiții. An 
făcut deplasarea Marian Rota
ru (semimuscă), Sandu Leoi 
(muscă), Dorel Jianu (cocoș), 
Dănllă Bumbac . (semimijlocie), 
Doru Maricescu (mijlocie mi
că) șl Ilarie Petrescu (mijlo
cie). Antrenor, Teodor Nicu- 
lescu ; arbitru. Constantin Chl- 
rlac.

START IN campionatele
BALCANICE DE CĂLĂRIE

SIBIU, I (prin telefon). Tra
diționala Întrecere n color mai 
buni călăreți <fln țările balca
nice ee află ta față celei de a 
XlH-a ediții, care va tocepe, 
milne, la Sibiu. Ecte pentru a 
doua oară cînd acestui vechi 
centru al echitațlei românești 
îi revine cinstea de a Dl gaz
da Campionatelor balcanice. 
Pentru acest eveniment, Înscris 
printre competițiile importan
te In calendarul federației in
ternaționale, s-au făcut Lntenaa 
pregătiri, astfel eă baza hipică 
este gata să ofere cele mal 
bune condiții do concurs.

La startul întrecerilor se vor 
prezenta călăreți (seniori, ju
niori, fete), specialiști In pro
bele de obstacole, din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turda șl 
România, unii dintre d cu o 
frumoasă carte de vizită. Prin
tre participant! se află Boris 
Pavlov, Jifko Borisov (Bulga
ria), Milan Mllutinovicl (Iugo
slavia), Georges Frangogianls 
(Grecia), Feyzy Atabek, Ata 
Zorin (Turda), dar șl repre
zentanții noștri Dumitru Velea 
(campion tn 1977, 1980 și 1981), 
Alexandru Bozan (cîștigător ta 
1978 și 1978), alături de mat ti
nerii Mircea Neagu sau Florin 
Stoica. Va fi o dispută echlll-

beată la seniori, avind ta ve
dere attț potențialul de care 
dispus toți concurențil. precum 
șl de experiența lor competl- 
țlonalâ. Dar, același echilibru 
ee anunță Șt pentru întrecerile 
fetelor șt juniorilor, dintre con
curent! detașindu-se Teodora 
Btoianova, Plamen Peinov (Bul
garia), Rajka Juricl, Dragan 
Mudrial (Iugoslavia), Elizabeta 
Logoihetl, Georges Gratzios 
(Grecia), Emine Silan (Turcia). 
Desigur, fetele și juniorii noș
tri au un cuvlnt greu de spus, 
valoarea Daniei Popescu, Ma
rianei Moisei. Ioanei David, Ru- 
xandrei Bădulescu sau a junio
rilor Ionel Bucur, Horațiu Mar- 
ehtș, Marian Feraru ș.a.. ofe- 
rlndu-ne speranțe intr-o com
portare de un foarte bun ni
vel.

în urmă cu 5 ani, spectato
rii din Sibiu au asistat la fru
moasele victorii ale sportivilor 
noștri, care trebuie să se com
porte și de această dată la fel 
de bina, pentru a demonstra că 
echitațla românească se află pe 
un drum ascendent

întrecerile debutează milne, 
la ora 14, cu probele de deschi
dere.

Emanuel FANTANEANU

GALA IN FINALELE 
CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILflR

Cursele finale ale campio
natelor naționale de calac-ca- 
noe desfășurate ieri la Snagov, 
ta mijlocul unul interes deose
bit — oarecum neobișnuit pen
tru lumea acestui sport 
— au oferit un spectacol 
toată frumusețea.

Tonul spectacolului l-a 
chiar prima finală, cea de 
iac simplu 1000 m. In 
Ion Geantă (Dinamo) l-a 
trecut pe Ion Bîrlădeanu (Stea
ua), după ce a condus tot tim
pul, întrerupînd o supremație 
de 3—4 nnl a stelistului. La 
canoe simplu, Gheorghe Titu 
și Costică Olaru au vîslit u- 
măr la umăr trei sferturi din 
distanță, după care Titu aluat 
un avans de aproape o jumă
tate de barcă, pe care l-a păs
trat pînă la sfîrșit. La caiac 
fete, Maria Ștefan a condus-o 
pe Agafia Buhaev 490 de metri 
din cei 500 ai distanței, prima 
favorită cîști^înd la ultimele 
3—4 lovituri* de padelă. Res- 
pectînd calculele hîrtiei, Ni- 
cușor Eșeanu și Ionel Lețcaie 
au terminat învingători proba 
de caiac dublu cu un avans 
confortabil, de peste trei se
cunde. La fel de clară a fost 
victoria dinamoviștilor Dumi
tru Bețiu — Feodor Gurei la 
canoe dublu în fața unui echi
paj creditat a priori cu șan
să egală, Toma Simionov — 
Dobre Nenciu. în sfîrșit, ul
tima cuqsă a dimineții, caiac 
4, a revenit primului echipaj 
dlnamovist.

A doua reuniune a început

de
dat 
ca-* 

care 
în-

cu mult așteptatul duel Dibe
— Bîrlădeanu. DIba a condus 
tot timpul șl a cîștlgat — ta 
ciuda diferenței relativ mici — 
mal clar decît se aștepta, poate, 
chiar el, ta fața unui Bîrtă- 
deanu care nu mal este — Bfr- 
lădeanu cel pe care U știam. 
La canoe simplu, Costică Ola
ru s-a revanșat în fața Iul 
Titu, confirmînd pronosticu
rile, In timp ce probele de ca
iac dublu și canoe dublu au 
consemnat reeditarea victo
riilor campionilor de diminea
ță, Eșeanu — Lețcaie și BețlU
— Gurei. Logică, ținînd sea
ma de componența echipajelor, 
victoria ambarcațiunii stellate 
tn proba feminină de caiac 4. 
In sfîrșit, ultima probă a 
campionatelor, caiac 4 — îna
intea căreia Steaua și Dinamo 
aveau același număr de suc
cese, cîte 6 — a revenit echi
pajului „tînăr" de la Steaua, 
în timp ce barca dinamovista 
condusă de Dîba, ce părea pri
ma favorită, nu a urcat pe po
dium. .. /

rezultate! ki — 1 000 m: 
Ion Geantă (Dinamo) 3:47,2, L 
Bîrlădeanu (Steaua) 3:47,7, I. Ml- 
loșolu (C.S.M. Pitești) 3:51,5, L 
Milașcu (D) 3:52,4, Gli. lacob (S) 
3:53,5, C. Livadariu (D) 3:58,4)
Cl — 1 000 m: Gheorghe Tltu 
(D) 4:0«,S, C. Olaru (S) 4:07,2, M. 
Tlmofte (S) 4:10,7, N. MIM eseu 
(S) 4:11,4, Gh. Slmtoncencs (S) 
6:13.1, P. Sgurschl (Delta Tulcea) 
4:13,6; Kl F: Agafia Buhaev (S)

Vladimir MORARU

(Continuat» ta pag. a T-a)



SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE
VESTI DIN TURISMUL

• VOINȚIADA 1982 LA O- 
RIENTARE TURISTICA. Co- 
misia sportivă a UCECOM, 
împrenuâ cu federația de spe
cialitate si Comisia județeană 
de turism-alpinism Mureș, au 
organizat în pădurea Stejeriș 
Vatman etapele finale ale 
Campionatului asociației spor
tive „Voința" și „Voințiada" 
la orientare turistică.

Traseele, vremea propice 
pentru alergare, harta reambu- 
lată în 1981 (de nivel inter
național) și organizarea exce
lentă asigurată de asociația 
sportivă Voința Mureș au fă
cut ca aceste concursuri să se 
desfășoare în condiții foarte 
bune.

Cîștigătorii : feminin — cat. 
1 : 1. DAVID MARTHA (A- 
rad). 2. Clara Fey (Cluj). 3. 
Onița Nechiti (Bistrița-Nă- 
săud) ; masculin : 1. G. Pa
vel (Cluj). 2. Z. Fazekaș (Tg. 
Mureș), 3. M. Vereș (Zalău) ; 
feminin — cat. a H-a : 1- Ele- 
na Prisecaru (Bacău), 2. Vic
toria Oprea (Tg. Jiu), 3. Dori
na Nimigean (București); mas
culin : 1. Z. Szocs (Tg. Mureș). 
1 Gh. Nimiștean (Bistrița-Nă-

COMPETIȚIONAL
săud). 3. M. Buda (Arad). (P. 
SIMIONESCU).

• CAMPIONATELE REPU
BLICANE DE ORIENTARE 
TURISTICA. Intre 7 și 11 sep
tembrie vor avea loc finalele 
Campionatelor republicane (in
dividual și ștafetă) și fina
lele concursurilor republicane 
(pentru categoriile 35 și 43 
ani) la orientare turistică. 
Competițiile, organizate de 
Federația română de turism- 
alpinism. cu sprijinul C.J.E.F.S. 
Dolj și al asociațiilor sportive 
„Chimia" și „Voința" Craiova, 
se vor desfășura in zona Pă
durea Arginești (Dolj) și Bu- 
covăț.

• ȘTAFETA MUNȚILOR, 
in acest an. finala pe țară a 
turismului de masă. cunoscu
tă sub denumirea de „Ștafeta 
munților" (ediția a IX-a), va 
avea loc la Bușteni. între 6 și 
8 septembrie. în zona cabanei 
„Căminul Alpin".

Ziarul „Sportul" va oferi o 
cupă pentru „Cea mai eficace 
propagandă turistică", desfășu
rată de reprezentativa unui 
județ sau a unei asociații 
sportive.

„CUPA U. T. C.“ 
LA KARTING, 
UN SUCCES!

Timp de două zile, karto- 
dromul din Cluj-Napoca a găz
duit o interesantă întrecere de 
karting dotată cu „Cupa 
U.T.C.".

Iată pe primii 3 clasați la 
cele cinci categorii de concurs: 
fete. 14—20 de ani — 1. Ga
briela Schefler (Satu Mare), 2. 
Daniela Nechifor (Suceava). 3. 
Siomona Tatin (Bistrița Nă- 
săud) ; băieți 14—16 ani — 1. 
S. Balint (Neamț), 2. Z. Flecsh 
(S. Mare), 3. L. Dioran (Mu
reș) ; 17—18 ani — 1. Al. Șzan- 
to (Alba), 2. G. Szasz (Mureș), 
3. M. Avram (Dîmbovița) ; 19— 
20 ani — 1. M. Man (Alba), 2. 
I. Macakcs (Cluj), 3. A. Caucaș 
(Mehedinți) ; sportivi cu li
cență — 1. M. Lazăr (Bucu
rești), 2, L. Demeter (Harghi
ta). 3. I. Gondoș (Cluj).

Pe primele 6 locuri s-au cla
sat reprezentativele județelor : 
1. Satu Mare, 2. Cluj, 3. Su
ceava, 4. Neamț, 5. Mureș, 6. 
Dîmbovița.

în Aeroclubul „Mureșul44

ZI OBIȘNUITA DE ZBOR“
în peisajul sportiv al muni

cipiului Tg. Mureș, pe lingă 
Zilnicele întreceri de masă din 
zonele de agrement ale ștran
durilor. pe lingă șirul de com
petiții ce atrag pe stadion și 
in Sala sporturilor o mare a- 
fluență de public, se 
11 un spectacol inedit, 
derulează între cer și 
avînd ca decor buclele 
de vară : planoare 
în volte largi, parașutiști oo- 
borînd undeva. spre 
orașului sub cupole 
lore, motoplanoare 
văzduhul. „Sînț băieții noștri, 
de la „Mureșul", de la aero
club — îți va răspunde orice 
localnic. Zboară

Zboară și. de acolo, 
privesc cu o anume 
Orașul. Cu mulți ani 
mă, viram cu planorul

înscrie 
ce se 
pământ, 
norilor 

rotindu-se

liziera 
multico- 
săgetind

mereu...'
de sus. 
mîndrie 
în ur- 
pe o 

aripă și priveam, la fel ca ei. 
•pre piața Trandafirilor. Pe 
atunci orașul n-avea marile 
cartiere de azi...

în ziua vizitei noastre 
găsit... „o zi obișnuită 
zbor" — după cum ne spunea 
Francisc Bardaș, instructor de 
planorism, de mulți ani „legat"

am 
de

cu sufletul de acest 
aerodrom. Tînărul 
comandant Eugen 
Opraia evolua ,.în 
zonă" cu autopla- 
norul — cu elev 
la bord. Cîțiva 
performeri de la 
planorism, printre 
care 
trate, 
drei 
rar, 
luat 
„C“-ul de 
erau „plecați" la 
distanță, pe tra
seu dus-întors. 
AN 2-ul. avi nd la 
manșă pe Andri 
Petbo, urca greoi 
cu parașutiștii
spre „trambulina" 
nevăzută de la 
1 000 m. „Vremea 
a fost destul de 
capricioasă pină 
acum — ne dă a- 
mănunte vechea 
noastră cunoștință 
—, dar am reușit totuși să ne 
îndeplinim toate obiectivele 
propuse. La planorism, de pil
dă, avem' peste 2 000 de km

Cristian Is- 
Maria Men- 
Marian Mo- 
care și-au 
de curind 

argint.

Aproape 100 de tineri din formațiile 
pregătire „Pentru apărarea patriei" au 

cut primii pași in aviație

de 
fă-

DE UN SFERT DE SECOL
IN CURSELE MOTOCICLISTE!

După ce a ocupat locul se
cund la clasa 500 cmc în reu
niunea inaugurală a campio
natului republican de viteză 
pe șosea, ediția 1982, și a ob
ținut victoria in următoarea 
cursă, antren orul-motociclist 
Ion Lăzărescu (Rapid Arad) a 
fost nevoit să abandoneze în 
etapa a treia a competiției, 
desfășurată la Reșița, cînd, în 
frunte fiind, a derapat într-un 
viraj și s-a acci
dentat la mfcna
stingă. Apoi l-am
reîntîlnit numai în 
postură de antrenor, 
dlnd sfaturi tinerilor
săi elevi, dintre care Andrei 
Faur, Cornel Botofan, Mihai 
Bencic și Valeriu Furdui se 
anunță ca vlteziști de nădej
de.

La cea de-a 6-a etapă a 
campionatului național, găz
duită recent de municipiul O- 
radea, l-am văzut din nou pe 
Ion Lăzărescu la startul celor 
mai grele mașini din pro
gram. Ne-a atras atenția ma
șina lui, un C.Z. vechi, re
condiționat, fără carenă, cu 
care a dștigat, în stilul unui 
as al curajului și îndemînării, 
duelul cu localnicul Arpad 
Viktor, liderul clasamentului 
general la 500 cmc. După so
sire, învingătorul ne-a mărtu
risit că și-a pregătit temeinic

mașina pentru acest concurs, 
aducîndu-i modificări la cu
tia de viteză, am biela j și ci
lindru, de natură să-i spo
rească viteza. „Dar, a conti
nuat zîmbind interlocutorul, 
să nu ...desconspirăm totul. 
Vă pot spune că în această 
mașină am pus toate cunoș
tințele acumulate de-a lungul 
a 25 de ani de cînd practic 
sportul cu motor**.

Ion Lăzărescu n 
debutat in arena 
competițională în 
1957, la Lipova, în 
întreceri de obsta
cole, iar luna tre

cută a fost sărbătorit în ca
drul unui concurs de viteză 
organizat în localitatea nata
lă. „După un sfert de 
secol prezent în cursele 
moto cicliste, ce vă doriți 
pentru anii viitori ?- „Aș 
vrea să iau cu mine tot... 
elanul care ml-a fost „profe
sor de sport**. Dacă voi reuși 
să-1 păstrez alături de expe
riența căpătată în acești ani, 
vă asigur că în curînd Aradul 
va deveni unul dintre cele mai 
puternice centre moto, iar cu 
sprijinul organelor locale, 
care ne-au stimulat întotdeau
na Inițiativele, vom avea și 
primul motodrom din țară**.

Traian IOANIȚESCU

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII

LA PATINAJ PE ROTILE

Parcurși. parașu- 
tiștii instructorilor 
Remus Pop și Eva 
Lutsch și-au 
deplinit 
rile de 
Asta ne-a 
desigur, 
muncă, 
dar întregul colec
tiv lucrează cu

în- 
baremu- 

salturi. 
cerut, 

eforturi, 
disciplină.

11-umbra
deslușit 

despre a- 
un mare

pasiune, așa că... Ce să 
spunem ? Zj obișnuită 
zbor !“

Și totuși. Dinspre 
zierei de pomi am 
melodia unui cîntec 
viatori cîntată de
grup de băieți și fete în uni
formă de culoarea cerului.
Gazdele ne-au ghicit pe dată
gindul. „Sînt elevii taberei de 
pregătire pentru apărarea pa
triei. Azi este ultima zi. Tră
iesc emoțiile apropiatei des
părțiri".

Viorel TONCEANU

Peste 100 <te patinatori (vlte
ziști) s-au întrecut la Suceava» 
pe pista circulară de asfalt de 
la Complexul Ștrand, în campio
natul republican de patinaj pe 
rotile (juniori — seniori), ediția 
din im. Ced mai mulți con cu-
renți au fost de la Sibiu (29), Tg. 
Mureș (26) șl Cluj-Napoca (25), 
în schimb au absentat patinatorii 
de la Miercurea Ciuc. Primele 
locuri în clasamente au revenit 
reprezentanților cluburilor Petro
lul Ploiești (6), Mureșul Tg. Mu
reș (3), C.S.Ș. Sibiu, Voința Si
biu și C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napo
ca (2). Dar lată clasamentele : 
categoria speranțe (concurs re
publican) — fete 500 m : Irina 
Engelelter (Voința Sibiu) ; băieți 
1. Marius Valda (Petrolul Plo
iești) ; copii II — fete - 500 m : 
1. Emese Antal (Mureșul Tg. Mu
reș) ; băieți : 1. Tibor Mathe 
(Mureșul Tg. Mureș) ; copil I — 
fete — 1 000 m : 1. Cerasela Hor- 
dobețiu (C.S.Ș. Sibiu) ; băieți ! 
1. Eugen Popa (Petrolul Ploiești); 
junioare II — fete — 1 500 m : 1. 
Liliana Coman (Petrolul Ploiești); 
juniori II — băieți : 1. Nicolae 
Sandu (Petrolul Ploiești) ; ju
nioare I — 1 500 m : 1.- Mihaela 
Timiș (C.S.Ș. Viitorul Cluj-Nap.) 
198,0, 2. Aurelia Velțian (C.S.Ș. 
Sibiu) 201,1, 3. Enlko Kolozsi
(C.S.M. Cluj-N.) 217,1 ; juniori I 
— 3 000 m : 1. Marian Țigău (Pe
trolul Ploiești) 236,0, 
Lang (C.S.Ș. Viitorul 
247,6, 3. Laszlo Szasz 
Tg. Mureș) 249,2 ; senioare — 
1 5W1 m : 1. Simona Todoruț
(C.S.Ș. Viitorul Cluj-N.) 202,4, 2. 
Llvia Barbu (C.S.Ș. Sibiu) 205,8,

1. Gabriela Szenkovics (C.S.M. 
Cluj-N.) 210,5 ; seniori — 3 000 m:
1. Attila Bakos (Mureșul Tg. Mu
reș) 225,9, 2. Ion Opincariu (Pe
trolul Ploiești) 231,8, 3. Mircea 
Vrlnceanu (Petrolul Ploiești) 
343,7.

Astăzi șl mline. la Brăila

FINALA CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE PESCUIT

STAȚIONAR

3.

I. Carol 
Cluj-N.) 
(Mureșul

4 CURSE

ÎN „RADĂ“ LA AMARA
Tabăra de vacanță de la Amara a găzduit de cu

rînd aproape 200 de oaspeți neobișnuiți, care, prin 
activitatea lor, au constituit timp de două săptă- 
mini punctul de atracție al cunoscutei stațiuni din 
Bărăganul ialomițean. Este vorba de „seria" navo- 
modeliștilor, organizată de C.N.O.P. pentru cel mai 
„mari" 
lor. Timp 
prea avut 
tru joacă 
sport i-a . 
au făcut schimb de experiență, au organizat 
cursuri și, la sfîrșit, o mare și spectaculoasă paradă 
navală. (V. T, M.)

constructori de nave din rîndurile pionieri- 
de două săptămîni, micii marinari n-au 

timp de joacă — nici n-au venit doar pen- 
—, pentru că pasiunea lor pentru 
ținut mereu... pe punte, cum se

acest 
spune : 

con-

In imagine : zecile de nave gata de... marș.

Din nefericire, deficiențe de or
din organizatoric au afectat buna 
desfășurare a reuniunii hipice de 
joi, mașina pentru personal a- 
junglnd cu mare lntlrzlere la 
locul Inițial de plecare, râml- 
nlnd apot în pană pe parcurs, 
motiv din care reuniunea a Înce
put cu o oră mal tîrziu șl s-a 
terminat in nocturnă, fără des
fășurarea ultimelor două probe. 
Din același motiv, personalul de 
la casele de joc a fost redus, 
pariul mutual avlnd de suferit.

Păcat, deoarece se anunța un 
program atractiv, care venea 
după o frumoasă reuniune, cea 
de duminică, cu sosiri strtnse șl 
reușite hipice deosebite.

Reuniunea de jal a confirmat 
faptul că Ion Oană e un antre
nor conștiincios, care-și dozează 
bine efortul cailor, cursa de aș
teptare făcută cu Realista dove
dind certele perspective ale aces
tui trăpaș.

Minjll arată progres de la o 
reuniune la alta, fiind programați

iDMIMSIRATIA DI STAI LOTO PP0A0SP0D1 INfORi'ltAlA
PENTRU FIECARE — JOCUL 

PREFERAT...
• După cum s-a mai anunțat, 

tragerea excepțională Loto de 
duminică 5 septembrie 19&2 oferă 
partidpanților posibilități multi
ple de a obține autoturisme „Da
cia 1300“, mari sume de bani și 
excursii peste hotare. Nu uitați 
că numai astăzi se mal pot pro
cura bilete cu numerele dv. pre
ferate 1 (Tragerea va avea loc la 
ora 16 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovlcl nr. 42 ; numerele ctști- 
fătoare urmează a fi transmise în 
cursul serii la televiziune și ra
dio). • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de depunere a buleti
nelor pentru concursul Prono
sport de mîine, care cuprinde 
partide din campionatul divizio
nar B al țării noastre. (în aten
ția partldpanțllor la concursul

din 12 septembrie 1982 : întrucît 
echipa F. C. Bala Mare a obți
nut de la F.R.F. o decalare de 
program pentru a-și pregăti mai 
bine participarea la „Cupa cupe
lor", meciul IX. F. C. Baia Ma
re — Olimpia Satu Mare se înlo
cuiește cu meciul IX. oțelul Ga
lați — Dunărea Galați pe flutu- 
rașll de concurs).
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO" DIN 
3 SEPTEMBRIE 1982

EXTRAGEREA I : 34 5 89
56 80 90 48 72 22

EXTRAGEREA a Il-a
49 24 43 81 67 82 47. 

FOND TOTAL DE
GURI : 878.348 lei din 
137.645 lei. report la 
ria 1.

: 87 25

CÎȘTI- 
eare 

catego-

ASTĂZI - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

5 SEPTEMBRIE 1982 
tragere excepțională 

im i

UN NOU PRILEJ 
DE MARI SUCCESE!

In cadrul a 5 ex
trageri totalizlnd 42 
de numere, ORICI
NE JOACA POATE 
CÎȘTIGA : • auto
turisme „Dacia 1300“ • 
• importante eume 
de bani, variabile șl 
fixe 
peste 
URSS 
gară. 
DE 13 
ANTA
LA TOATE EXTRA
GERILE.

• excursii 
hotare, in 

sau R. P. Un-
BILETELE 

LEI VARI- 
PARTICIPA

La Brăila va avea loc astăzi și 
mîine finala celei de a 24-a edi
ții a campionatului republican 
individual .de pescuit staționar 
pentru seniori. Peste 600 de' pe
scari amatori din întreaga țară 
și-au Încercat șansele în etapele 
județene, interj udețene, semifi
nale șl numai 28 dintre ei au a- 
juns în finală. Cei mai mulți (16) 
sînt din București, ceilalți repre
zintă județele Arad (3), Bihor 
(3), Prahova (2), Cluj (1), Iași 
(1), Suceava (1) și Vîlcea (1). 
Printre competitori se află Cris
tian Romașcanu — campionul 
republican de anul trecut —. Mi
hai Ambrozie, Ghcorghe Timoli- 
on și Ion Pană din București, 
Doru Hîrșan (Arad) și Zoltan 
Coșa (Bihor).

DIN 6!

să alerge la zece zile, ceea ce e 
bine.

Sugerăm să se revină la pro
gramul de 7 curse joia și 9 du
minica, pentru a-1 face mal echi
librat șl mal atractiv (încă 3—5 
cal In cursele celelalte) perml- 
țînd un antrenament rațional 
„pensionarilor" cabalini, ca să nu 
mai vorbim că pariul mutual din 
cursa a VIH-a de joi șl oel din 

a X-a de duminică nu prezintă 
un Interes deosebit, din motive 
cunoscute. REZULTATE TEHNI
CE : Cursa I : 1. Vtnga (I. Oană) 
rec. 1:31, 2. Jder. închis, ordinea 
25. Cursa a II-a : 1. Trucaj (G. 
Tănase) rec. 1:26,5, 2. Frecvența, 
3. Rural, simplu 7, ordinea 20, e- 
vent 17, ordine triplă 98. Cursa a 
in-a : 1. Florida (Al. Vasile) 
rec. 1:30, 2. Client. Simplu 4,' 
ordine 5, event 11. Cursa a IV-a: 
1. Sunduc (G. Grigore) rec. 1:30.2, 
3. Vlgu, 3. Dorobanțu. Simplu 8, 
ordine 35, event 22, ordine triplă 
432. Cursa a V-a : 1. Realista (I. 
Oană) rec. 1:30,1, 2. Stația. Sim
plu 1,40, ordine 8, event 50, tri
plu clștlgător 124. Cursa a Vl-a : 
1. Strehala (I. Oană) rec. 1:38.7, 
3. Humor, 3. Repetiția. Simplu 3, 
ordine 20. event 6, ordinea tri
plă 170. Retrageri : Răstimp si 
Roxana.

TALAZ

PROMOȚIILE S.M.T.C.F. 
CRAIOVA, 1951—1935, se lntll- 
nesc în zilele de 18 șl 19 sep
tembrie 1982, pentru aniversa
rea a trei decenii de la ab
solvire. Prezența se va face 
în ziua de 18 septembrie 1982 
ora 9, Ia Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova.

Relații la clubul școlar spor
tiv Craiova, prof. Chimoiu 
Constantin (tel. 941/33448).



ANCHETA Sportul PE TEMA

FETELE OBȚIN PERFORMANTE
SUPERIOARE BĂIEȚILOR ! DE CE ?

Ați remarcat, desigur, că intr-o serie de sporturi de mare audiență și cu 
evidentă pondere în programul Jocurilor Olimpica, fetele sînt - in ceea co 
t privește nivelul valoric, performanța - net superioare băieților. Șl aceasta

Ș- in ciuda faptului că numărul probelor feminine este - in aceleași discipline - 
C mai mic decit al celor masculine I Astfel, atletismul programează la J.O. 17 
( probe feminine și 24 masculine, gimnastica 6—8, iar inotul 14—15. In total, la 
j- cele trei sporturi sînt 37 probe feminine și 47 masculine...
> Ei bine, atunci cum se explică faptul că în atletism, de pildă, de la lolanda 
C Balaș pînâ la Vali lonescu, pe un „traseu" pe care le întîlnim pe Mihaela Pe- 
j. neș, Viorica Viscopoleanu, Lia Manoliu, Argentina Menis, Valeria Ștefă- 
< nescu, Dorina Câtineanu, Natalia Betini, Maricica Puică ș.a. s-a aflat - 
J- cu un titlu continental - doar Carol Corbu t Sau că in gimnastică, de la Berta 
i Corobeanu, Lenuța Leuștean șl Sonia lovan pină la Ecaterina Szabo, „via" Nadia 
r. Comăneci, doar un singur gimnast, Dan Grecu, a contat printre performeri î Ca 
S să nu mai vorbim de înot, unde după Cristina Balaban a urmat Carmen Bunaclu, 
ț apoi, Irinel Pânulescu și, acum, Anca Pâtrășcoiu et comp.

Ce se intimplă de fapt ? Sint cauze obiective sau subiective ? Pentru a ex-
< plica acest fenomen - curios, fără îndoială - am întreprins o anchetă, purtînd 
C discuții cu mai mulți factori ale căror opinii pot aduce lumină In această pro- 
, blemă. Cu amabilitate și - mai ales - cu interes, cei solicitați au răspuns invi-

tației noastre și au dezbătut cu obiectivitate cauzele pentru care fetele sint 
£ înaintea băieților. Am avut impresia însă că problema pusă în discuție a surprins, 
!■ că oamenii sportului nu și-au pus-o pină qcum, mulțumindu-se cu starea de 
’ fapt. Firește, n-am solicitat numai explicații, ci și opinii privind mijloacele de a-i 
’ aduce pe băieți la nivelul tovarășelor lor de sport. Pagina de față nu-și propune 
<• insă să epuizeze acest vast subiect, ci 
f incit, discuția râmine deschisă...

Dr. ION DRAGAN - directorul 
< Centrului de medicină sportivă: ..îmi 
? face plăcere să oarticip la această in- 
C teresantă discuție. Am să încep prin 
f a oreciza că există unele cercetări in 
C domeniul biologiei si randamentului 
f ființei umane cercetări care arată că 
< femeile au aptitudini care, antrenate 
■■ corespunzător, se pot transforma in 
C randament superior, in cazul nostru 
> în performante sportive superioare, 
f în ceea ce privește rezistenta și in- 
> dominarea. Cele trei sporturi ales» 
C de dv. reclamă aceste calități: gim- 
ț nastica — îndemînare. înotul — re- 
f zistentă. atletismul — îndemînare. re- 
> zistentă. Deci, s-ar narea că orga- 
£ nismul feminin are unele înclinații 
> către efortul de rezistent* si inde- 
£ minare, superioare organismului ma»- 
>■ culin. 
ț In susținerea' opiniei, amintesc că 
> în favoarea acestei idei pledează st 
L o lucrare a cercetătorului american 
f E. Jockl, care — urmărind evoluția 
ț performantelor olimpice postbelice si 
ț incercind o explicație a acestei dina- 
L mici — arată o evoluție ta sporturile 
> caracterizate prin cele două calități 
ț amintite, rezistentă si îndemînare. In 
f favoarea sexului feminin. Argumen- 
i tele autorului lucrării ar consta in: 
> a) înclinația sexului feminin către e- 
ț forturile de tip rezistentă si îndemi- 
> nare; b) extinderea mal mare, în ul- 
> timil ani. a sportului în rindurile fe- 
► lelor decit in cele ale băieților; c) 
> unele achiziții științifice de ordin me- 
■ todic, medico-biologic și psihologic in- 
> troduse în procesul de antrenament 
> al sportivelor.
> Din cele amintite Si exemplificate
> cu date obiective rezultă că si pers-
> pectiva in aceste discipline sportiva 
► — in ceea ce privește dinamica per- 
► formantei — este în favoarea sexului 
► feminin Cu atit mai mult cu cât nu 
► se admite azi o limită biologică a •- 
► cestor performante, organismul uman 
► vădind resurse nebănuite in această 
► luptă continuă de adaptare la factori 
► noi. cu care este confruntat contl- 
► nuu sl din care iese învingător.
► N-as Încheia aceste eiteva conside- 
► rații fără o opinie din sfera psiholo- 
” giet si a comportamentului femeii in 
► sport. Fetele ee atașează mal ușor de 
; un idol sportiv, sint mai perseverente 
> In dorința de a-i reedita si Întrece 

performanta, tar virsta ia care pot 
obține rezultate superioare fiind mai 
mici deci in afara unor dominante 
profesionale vi soeio-familiare, ti per
mite o modelare mal adecvat*. cel 
puțin pe Plan motivational.

; Desigur, pe planul tuturor acestor 
cauze se poate action*. Totul nete s* 
vrem si st Învățăm cum s* Înrâurim

■ creșterea si dezvoltarea generațiilor 
; de tineri sportivi, si avem știința de 

a-i selecta oe cei cu perspective reale 
; si răbdarea de a-i însoți DÎnă la de

săvârșire”.

doar să-i stimuleze pe cei interesați. Așa

dinal si nu aptitudinal. în nid un 
caz tranșante, care dispar 
depășirea acestei vîrste.

Sportul este un fenomen 
nat biologic, psihologic, dar 
Aceasta determină orientarea specia
liștilor spre acele elemente capabile 
să obțină cit mai repede performan
ța. Deci decalajul virstei intre fete 
Si băieți este accentuat de tehnicienii 
sportului printr-o conduită impusă de 
necesități. O altă cauză ar fi concep
ția specialiștilor despre vlrstă spor
tivă — performantă sportivă, care de
termină o acțiune de selecție de pers
pectivă apropiată (în cane tetele re
levă maii multe șanae). făcind să dis
pară uneori veritabile valori (îndeo
sebi din rândurile băieților) tinlnd de 
o perspectivă mai Îndepărtată.

Este necesar. în primul rlnd. 
efort susținut nsiho-pedagogie. 
să tină seama de diferentele de re
acție comportamental* dintre băieți 
Si tete. Procesul de individualizare a 
pregătirii se impune a fi accentuat, 
astfel incit să sa alb* in vedere di
ferentele de nivel aptitudinal si struc
tura personalității sportivului. Stabi
lirea obiectivelor de performant* 
de-a lungul carierei snortive să se 
facă in funcție de posibilitățile bio
medicale si psihologice evitlndu-se, 
pe cit posibil, antitezarea rezultate
lor fetelor eu cele ale băieților, deoa
rece are o rezonantă psihică negativă, 
nestimulativă Trebuie, de asemenea, 
să se întreprindă măsuri pentru fri- 
narea exodului antrenorilor de mare 
profesionalltate spre sportul feminin, 
recreîndu-se echilibrul necesar. Se 
Impune, de asemenea. accentuarea 
pregătirii psihologice a băieților In 
perioada pregătitoare si In cea com- 
petitională. pregătire psihologică caro 
poate preveni apariția unor răspun
suri neadaptative ta solicitările psi
hice maximale. Depășirea acestei ba
riere psihice conduce sigur spre dimi
nuarea decalatului dintre rezultatele 
fetelor si cele ale băieților”.

odată eu

conditio-
81 social.

«■ 
eara

VICTOR FIREA, secretar responsa
bil al F.R. Atletism: „Avantajul In 
favoarea fetelor este real, tntr-adevăr. 
Nivelul valoric mai ridicat 
lor se explică prin eiteva 
ușurința relativă a lucrului 
care accept* privațiunile.
mari si prelungite: pătrunderea mal 
ușoară In elita internațională a aner 
probe feminine, spre deosebire de 
probele similare ale băieților, răsptn- 
dite. cu bune rezultate, ta mal multe

al atlete- 
realități, i 
eu fetele, 
eforturile

zeci de țări; pină 
■e dezvoltă psihie

13—15 ani, fetele 
fizic mai repede 
acestea, explicații

la 
—---------- --------- si
decit băieții. Sînt, 
obiective ale situației de fapt.

Există. Ins*, șl cauze subiective. 
La fete, am avut, de-a lungul anilor, 
antrenori mai buni decit la băieți, 
printre ei numărlndu-se T. Tatu, D. 
Serafim, L. Pândele, L Puică. L Săter, 
N. Mărășescu. »Spne deosebire de toți 
aceștia, tehnicienii atletilor au fă
cut deseori rabat la disciplină, fără 
să ia măsuri de sancționare la timpul 
potrivit La fel secțiile, cluburile șl, 
deseori, chiar federația. S-au pierdut 
astfel o serie de talente care, ca ju
niori. s-au clasat ne poziții fruntașe 
in atletismul european, dar care s-au 
plafonat ca seniori sau au dispărut 
pur sl simplu din aria performantei. 
Pe de altă parte, după ce si-au atins 
unele scopuri personale, multi atleti 
n-au mai manifestat interesul de pină 
atunci In pregătire. Din păcate si 
acum există În unele cluburi o serie 
de sportivi tolerați care sînt menți
nuți oe baza rezultatelor realizate cu 
ani si ani in urmă. Aceleași cluburi 
se zbat chiar să-I trlmjtă peste hota
re!... Sportivii, in special băieții, pro
fită de aceste slăbiciuni ale cluburi
lor și ale antrenorilor lor. Pe de altă 
carte, sînt si cauze pentru care Între
gul nostru atletism nu progresează 
asa cum trebuie, dar cărora, parcă, 
băieții le cad în mai mare măsură 
victime. Iată-le: aportul minor al me
dicine! sportive la mărirea capacități! 
de efort ; contribuția scăzută a orga
nizațiilor centrale si locale eu atri
buții în mișcarea sportivă ta dezvol
tarea unul sport care ar trebui să 
fie CU ADEVARAT PRIORITAR și 
care nu este tratat ca atare; inefici
enta competițiilor de masă, sporadice 
in general și neurmărite de tehnicie
nii atletismului; ponderea 
scăzută, a acestui sport 
șjum.d.”

mai mult* responsabilitate; d) nu am 
reușit să avem o aparatură specifică 
pentru dezvoltarea pe uscat a tortei 
specifice sl. din acest punct de vede
re. cel mai mult au de 
ietii. pentru că probele 
o pregătire fizică sporită.

Fără a avea pretenția 
puizat un subiect deosebit de intere
sant. as vrea să menționez că aspec
tele discutate si. în general, problema 
pusă pe tapet de ziarul .Sportul” 
trebuie să formeze tot atltea subiecte 
de meditație pentru specialiștii care 
lucrează In domeniul sportului de 
performantă, pentru părinții tinerilor 
Înotători, pentru cadrele didactice din 
școlile unde aceștia învață, pentru fe
derație. Cred că pentru eradicarea 
unora dintre aceste lipsuri ce conduc 
la o afirmare mai slabă a băieților 
noștri In competiții internaționale fe
derația trebuie să reconsidere chiar 
sistemul competitlonal. In sensul or
ganizării de concursuri numai pentru 
o singură virată, ta așa fel Incit să 
se întreacă intr-o probă numai băieții 
născuțl in același an. Mal există, eu 
siguranță, sl alte rezolvări ta care ne 
vom glndi in viitor”.

pierdut bă- 
lor necesit*

de a fi •“
• -
«•
«•

::

extrem de 
in scoli

antrenorTIBERIU MUNTEANU, ______
de Înot : .Intr-adevăr, natațta noas
tră feminin* are rezultate mal bune. 
La originea acestei inegalități se află 
o serie de factori ce țin de :

1. Selecție *1 orientare: a) chiar da 
la abordarea performantei, băieții se 
simt atrași si de doIo. care este un 
loc cu mingea. mal atractiv si. ori
cum. competitiv In timp ce fetele, 
care au Început Înotul, nu au un a- 
semenea... refugiu: b) privitor la se
lecția. probabil că nu găsim tipul so
matic cel mai potrivit pentru băieții 
actualmente luăm in considerare un 
tip somatic comun si pentru fete st 
pentru băieți, care s-a dovedit bun, 
in timp, centru fete, dar nu si... pen
tru băieți-

2. metodica pregătirii: a) antrenorii 
lucrează cu băieții mai puțin ded* 
cu fetele, deși alcătuiesc cu toții o 
singură gruoă: specialiștii noștri nu 
reușesc să dea și nici să ceară de ta 
băieții lor ce si cit trebuie: b) În
trucât fetele o iau înaintea băieților, 
ca dezvoltare multilaterală, ta vlrstale 
mici, ele realizează mal devreme da- 
cit partenerii lor de grupă rezultate 
bune si. intrecindu-i. ti demobilizează 
si îi determină, nu arareori, să re
nunțe la sportul de performantă (n.n. 
de ce nn se lucrează pa grupe sepa
rate T) ; c) înotul este o disciplină de 
răbdare, de tenacitate, eu antrena
mente lipsite de spectaculozitate ri 
fetele ae supun mai ușor pregătirii 
decit băieții, muncesc mal mult, eu

ADRIAN STOICA, antrenor federal 
la gimnastică masculină: „Există atit 
de mari diferențieri între gimnastica 
feminină sl cea masculină tncît aș 
îndrăzni să spun că e vorba despre 
două sporturi... diferite! Bunăoară, 
fetele se afirmă ta virate fragede. 
13—17 ani. și încep să se gîndeasc* 
ta momentul renunțării Ia 18. adică 
tocmai atunci cînd băieții Încep, prac
tic. marea performantă si se apropie 
de-abia de cota maximă a posibilită
ților lor. De aici derivă primul mare 
dezavantaj al antrenorului de gim- 
ziastică masculină : el trebuie să lu
creze, la parametrii cel mai inalți eu 
tlnerf ce traversează perioade difici
le ale vietil lor. din punct de vedere 
fiziologic, biologic, social. Problemele 
de rezolvat sânt multiple si poate că 
nu găsim cele mal potrivite soluții. 
De aici, lipsă de progres ta băieți, 
renunțări, pierderi de elemente valo
roase pentru înalta performantă. Tot 
diferențierile de vîrstă determină un 
nou dezavantaj pentru gimnaști: dacă 
fetele parcurg In 10 ani perioada de 
creștere si afirmare, băieților le tre
buie 10 ani pină încep marea perfor
manță! Vă dati seama că. in aceste 
condiții, multi dintre antrenorii noș
tri se orientează spre lucrul eu fe
tele, unde rezultatele apar mai repe
de si ciclul formării unei generații 
este mai scurt...

Pe de alt* parte, gimnastica femi
nină este mult mal bine organizat*, 
beneficiind de centre mad puternic» 
asa cum sint Onestiul. Deva. Sibiul, 
Baia Mare șl. implicit, de maj mulțl 
specialiști care lucrează în acest do
meniu. ta un antrenor de băieți, lu
crează doi pentru fete ; teoretic, ded, 
fiecare antrenor de ta băieți trebuie 
să scoat*. in condiții mult mai difici
le. rezultate cit doi antrenori de ta 
fete. Si cum nu se tntîmplă asa. fe
tele sînt unde sînt. iar băieții progre
sează, dar mai greu. Sigur, însă, că 
ne-am glndit la micșorarea decalaju
lui. Printre măsurile luate se numără 
reducerea virstei de atingere a per
formantei maxime ta băieți, punin- 
du-se accent pe pregătirea ta virsta 
fragede, domeniu in care efectuăm o 
activitate de pionierat in lume. Ca 
urmare, cu excepția luniorilor sovie
tici și a celor din R.D. Germană, re
cunoscut! pentru valoarea lor. am 
învins In ultima perioadă pe toți tine
rii gimnast! pe care i-am întîlnit. Ne 
glndim. de asemenea, s* organizăm 
mai bine clteva centre puternice ale 
gimnasticii masculine, la C.S.Ș. Re
șița. Dinamo București. C.S.J. de 
gimnastică Timișoara. C.S.Ș. Bistrița, 
C.S.Ș. Sibiu si chiar în anumite sec
ții în care s-au obținut rezultate bu
ne. in ciuda unor condiții materiale 
mai puțin satisfăcătoare, la C.S.Ș. 
„Brasovta” Brașov, in primul rlnd”.

antrenorului federal Adrian Stoica im-NOTA REDACȚIEI. Opiniile 
pun eiteva precizări. Altfel, aceleafi dificultăți tint intlmpinate pi ta 
alte firi, dar «tnt rezolvate, pregătlndu-ie limultan puternice garni
turi atit de fete cit ți de băieți. Organizarea mai bună a gimnaiticii 
feminine, la noi, a foit impusă de performanțele obținute ta marile 
competiții, iar „fuga* antrenorilor tpre lecțiile feminine ette din vi
na... antrenorilor Înșiși. Așadar.»

«•••

::

- ►

::
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OVIDIU SMADOIU — psiholog ta 
C.S.M. : „Există, evident, o cauză obi
ectivă Există o diferență de dezvol
tare biologică șl psihologică in favoa
rea fetelor la virsta pubertății: 11—14 
ani. virată care corespunde selecției 
secundare in sport. N-aș dori să se 
înțeleagă că — la această vlrstă — 
băieții ar fi aptitudinal handicapați 
din punct de vedere psihologic. ci 
doar că fetele au o mai mare stabili
tate psihică în activitățile în care 
sint angrenate în general, sînt mai 
ordonate. Băieții sînt în mai mare 
măsură înclinați să adopte o atitudine 
negativistă (de neacceptare necondi
ționată a imixtiunii adultului in cre
area unei opinii) față de rigorile unei 
activități. Sînt deosebiri de ordin atitu-

După cum m vede, problema pusă in discuție este mai 
complexă decit părea la prima vedere. Dar, evident, 
este rezolvabilă. Dacă fetele sînt mai receptive, mai 

harnice și mal ambițioase, băieții le pot ajunge prfntr-o pre
gătire psihologică minuțioasă, pe care trebuie s-o reali
zeze, in primul rind, antrenorii. (In multe cazuri, tehnicienii 
au nevoie ei inșiși de cunoștințe in acest domeniu, astfel 
că se impun cursuri de reciclare in cadrul cărora să asi
mileze cunoștințe de specialitate sau să și le reîmprospă
teze pe cele învățate in facultate). Este, de asemenea, ne
voie de mai multă răbdare, atit din partea antrenorilor 
cit și a federațiilor de specialitate, de perseverență in 
pregătirea unor “talente care se pot realiza intr-un timp 
mai îndelungat, dar pot ajunge la performanțe de excep
ție.

Poate că „punctul nevralgic", de fapt sursa unui mare 
procent din nereușita sportivilor in aceste discipline cu 
multe probe și mare pondere olimpică, se află in minima 
rezistență a antrenorilor. Exodul înregistrat spre grupele 
feminine este generat de ușurința cu care aceștia iși pri
vesc meseria, de dorința lor de a ajunge rapid și fără 
eforturi mari la performanțe care să Ie ridice cota în lu
mea sportului și să le aducă grabnic foloase. Greșeala sa

produce încă de ta selecție, moment in care sint pierdute ; 
numeroase talente, de ta băieți in special, dar și la fete.

Avind exemplul altor țâri, care pregătesc simultan - ; 
ta cel mai inalt nivel - și atlete și atleți, gimnaste și ; 
gimnaști, inotâtoare și înotători, este evident câ problema ! 
se poate soluționa. Ea necesită insâ eforturi mari, continui
tate, o reunire a forțelor aleâtuite din tehnicieni, medici șl ; 
psihologi, un sprijin material și moral substanțial al fada- < 
rațiilor. Am pus accentul pe forurile de resort pentru că X 
AVEM IMPRESIA CA Șl ELE S-AU LASAT DUSE DE CU- < 
RENTUL GENERAL și, in goana după rezultate imediate, 
au acceptat și stimulat situația actuală.

FETELE SINT MAI BUNE DECIT BĂIEȚII I Este o consta- j 
tare fondată pe date reale. Dar BĂIEȚII POT AJUNGE - ; 
Șl, DE CE NU ?, ÎNTRECE - NIVELUL ACTUAL AL TOVA
RĂȘELOR LOR DE SPORT. Argumentele pentru realizarea a- ;; 
cestui salt sint cele arătate de specialiști, ceea ce râmine y 
este numai începerea unei acțiuni permanente de reconsi- ■■ 
derare a șanselor și de afirmare a potențialului băieților 
în atletism, înot și gimnastică, in alte sporturi individuale,

Pagină realizată de Hristache NAUM și Radu TIMOFTE



La sfirșitul sâpfăminii

BOGAT PROGRAM

L

CADRUL
Sfirșitul de săptămînă este marcat de o se

rie de importante manifestații sportive în 
cadrul marii competiții naționale „Daciada". 
Intre acestea, cîteva finale pe țară ale unor 
competiții de tradiție. Astfel, la Codlea, este 
in plină desfășurare faza finală a întrecerilor 
de oină din cadrul competiției dotate cu 
„Cupa U.N.C.A.P.", care se va încheia du
minică. La Galați, astăzi și mîine. au loc fi
nalele celei de a 6-a ediții a „Ceferiadei" 
la care vor lua parte 350 de concurenți (femei 
și bărbați) calificați în faza pe țară în urma 
concursurilor organizate pe cele 8 Regionale 
de cale ferată. Programul cuprinde întreceri

PORȚI LARG DESCHISE 
COPIILOR LA TENIS CLUB

SLOBOZIA
Vizitînd cîteva baze sportive 

ale Sloboziei (de remarcat e- 
forturile depuse de C.J.E.F.Ș., 
președinte Gherghe Nica, 
a le gospodări și folosi

de 
_ ____ , cît
mai bine, mai eficient și a le 
extinde) reporterul a zăbovit 
mai mult la Tenis Club, 
oprit cu îneîntare și 
pentru ce-au reușit 
oamenii de sport ai 
piului într-o zonă a 
tineretului unde pînă 
era o groapă năpădită de bă
lării. Tenis Clubul, care n-are 
o biografie mai lungă de un 
an, adună aici mulțime de co
pii al cartierului impunind — 
se pare — o disciplină de 
care nu se știa mare lucru 
— tenisul. Vă invităm să în
chideți ochii și să vă imagi
nați : zece terenuri înfrățite, 
nouă cu zgură și unul de bi
tum, toate trasate proaspăt, 
vestiare, grup sanitar și, la 
cîteva, instalații pentru noc
turnă. Și pe toate aceste te
renuri se joacă. Marea majo
ritate o formează copiii sub 15 
ani. Nu putem intra pe teren, 
nu avem ținuta cerută de pa
noul de la intrare, dar ne iese 
în întîmpinare președintele Co
misiei județene de tenis, Iosif 
Duhovnicu, unul din oamenii 
cărora baza le datorează exis
tența. De fapt, aici își petrece 
tot timpul liber.

„Da, merge bine treaba — 
ne spune privind spre cei an
gajați în joc. _Antrenorii_ Călin 
Ionescu și 
de la Clubul 
sînt la datorie, 
Să înțelegem că 
sînt aspiranții la 
formanță 7 „Toți 
ma-urmei, la performanță, dar 
majoritatea copiilor pe care ii 
vedeți abia se deprind cu te
nisul.

Și gospodarii acestei baze 
străduiesc să o întrețină ca 
carte. Frumos gestul lor — 
a deschide larg porțile, gratuit, 
copiilor. Dintre aceștia vor 
crește performerii de mîine. 
„Am vrea să vă spunem că 
pentru tot ceea ce am reali
zat aici — ținea să precizeze 
Iosif Duhovnicu, director la 
I.T.F.S. — federația de spe
cialitate ne-a promis că ne va 
da în organizare, in primăvara 
viitoare, prima competiție re. 
publicană de tenis la Slobo
zia". Sîntem siguri că federa
ția își va onora promisiunea. 
Acești oameni o merită.

S-a 
prețuire 

să facă 
munici- 

Parcului 
mai ieri

Gheorghe Șerban, 
sportiv școlar, 

ca de obicei". 
pe terenuri 
marea per- 

aspiră, la ur-

se 
la 
de

„DACIADEI"

TOTUL ESTE GATA PENTRU

la volei, pbpice. șah, tenis de masă și atle
tism. Tot sîmbătă și duminică, la Caracal, se 
vor desfășura finalele competiției dotate cu 
„Cupa Metalurgistul", la volei, iar de dumi
nică pînă marți, la Ploiești, sînt programate 
„întrecerile sportive ale cooperativelor de in
valizi" la atletism, tenis de masă și popice.

Firește. Daciada va fi prezentă pe bazele 
sportive din toate localitățile, în locurile de 
agrement sau pe cărări de munte prin nume
roasele acțiuni și competiții locale, sau jude
țene cum este, de pildă „Festivalul sportiv al 
sindicatelor", organizat azi și miine la Tg. Jiu.

Primul clopoțel - rămas simbol al în
ceperii unui nou an școlar chiar și in 
epoca unor semnale mai moderne - se 

sa auzi peste puține zile. Cu certitudinea unui 
viitor senin, șoimii patriei, pionierii sau uteciș- 
tii se vor prezenta la întilnirea sau reintîl- 
nirea cu Școala, după zilele frumoase de 
vacanță, mai proaspeți, mai voioși, mai dor
nici de acumulări. Ei pregătesc cu emoție 
momentul încărcat de semnificații al începerii 
anului școlar. In același timp, și... Școala 
se pregătește 1

Prin grija celer mari, noul ciclu de invăță-

mint va fi desfășurat I 
baza materială - inclu 
tivitatea de educație fi 
mai bogată. Este ceea ci 
pajul nostru, in care a 
pecie ale unei problerr 
importanță, cum este cr 
armonios dezvoltate, ci 
trupuri sănătoase. Totod> 
exemplele mai puțin I 
măcar in parte, situațiil 
mediate in timpul răma 
brie...

INITIATIVE
»

dialogul nostru cu prof. Ion PĂTRAȘCU. inspector general al Inspectoratului

$1 de ia pcrlormanjâ

Este binecunoscut principiul 
că o largă bază de masă asi
gură o bogată posibilitate de 
selecție pentru performanță. 
Așadar, de la masă la perfor
manță. Dar consiliul asociației 
sportive Mecanică fină din 
Capitală este de 
performanța are 
ajute masa, fie 
asigura un bogat 
lecție, fie — pur 
pentru a stimula 
membrilor asociației, a tuturor 
oamenilor muncii din între
prindere la practicarea siste
matică a sporturilor preferate. 
Astfel, secțiile de performanță 
la fotbal (campionatul republi
can Divizia ,,B“), tenis de ma
să (Divizia „A") și șah (,,B“) 
au primit sarcina să asigure 
asistența tehnică — organiza
rea concursurilor, îndrumarea 
de specialitate, arbitrajul — 
întrecerilor celui de al doilea 
campionat al asociației din ca
drul etapei de vară a „Dacia
dei".

Consiliul asociației ne asi
gură că prezenta membrilor 
secțiilor de performantă ai a- 
sociatiei la întrecerile de masă 
va deveni un 
că fină. *
„Festivalul

părere că și 
datoria să 

pentru a-și 
izvor de se- 
și simplu — 

angrenarea

obicei la Mecani-

cobâdincan
de oină"

școlar dinLa Grupul 
din există doi profesori 
ducație fizică pasionați 
oină : Omer 
Vasile Siteavu. Nimic neobiș
nuit, la prima vedere. Și to
tuși... De cînd lucrează la Co- 
badin, cei doi au reușit să 
transmită pasiunea lor pentru 
sportul național la aproape 
toți cei peste 1000 de elevi. Nu 
există clasă care să nu aibă 
echipă de oină, se organizează 
concursuri intre clase, campio
nate ale școlilor, înscrise sub 
genericul „Daciadei". De cu- 
rînd. cel doi animatori al 
sportului de masă au organi
zat un reușit „Festival cobădi- 
nean de oină", la care au par
ticipat 
pentru 
gostea 
depășit 
planuri 
deschiderea noului an 
să formeze și trei echipe de 
oină — fete. Succes 1

Dintr-un fost hangar,

Coba- 
de e- 

pentru 
Ăxeiț Ismet și

și satele învecinate, 
că, trebuie spus, dra- 
pentru acest sport a 
limitele localității. Ce 
de viitor au 7 Pînă la 

școlar

o cabana
In plină vacanță de vară, de 

odihnă activă prin sport, prin 
drumeții și excursii, reprezen- 'Viorel TONCEANU

tanții Clubului sportiv școlar 
ȘOIMII din Sibiu sînt autorii 
unei lăudabile inițiative. Prin 
muncă patriotică, ei iși amena
jează la Găujoara, In masivul 
Cibinului. la aproape 1700 de 
metri altitudine, o cabană. A- 
mănuntele ni le oferă prof. Ște
fan Ocneanu, care răspunde de 
secția de atletism a acestui 
club sibian, aflat în plină ac
tivitate împreună cu „ateliere
le" sale de aruncători și sări
tori : „Aici, la Găujoara, vom 
amenaja de fapt cea de a doua 
cabană a „Șoimilor*— Prima se 
află la Păltiniș, In spatele te
lefericului. dar nu mai făcea 
față tuturor secțiilor clubului. 
Și atunci, cu sprijinul consiliu
lui popular județean, am pre
luat la Găujoara un fost han
gar pe care, pină la mijlocul 
lunii decembrie, il vom trans
forma in cabană. Aici vor lu
cra schiorii avansați, in timp 
ce la Păltiniș vor face popas 
schiorii Începători, ceilalți re
prezentanți ai clubului nos
tru..."

Operația de amenajare a noii 
cabane se desfășoară metodic, 
cu participarea tuturor „Șoimi
lor": atleții — cum am amin
tit — sub îndrumarea prof. 
Ocneanu, halterofilii conduși 
de prof. Dan Paraschivescu, 
micii judoka de prof. Ovldlu 
Bucur și prof. Nicolâe Petrl- 
șor, fotbaliștii în frunte cu 
prof. Pompiliu Niculescu șl 
Eugen Boru, iar schiorii cu 
prof. Ana Vernescu, Dan Lași- 
ță și Nicolae Ungureanu. Spor 
la muncă !

Cum s-a ajuns Ia zccc mil...
In apropierea vechiului cen

tru siderurgic Hunedoara exis
tă o binecunoscută zonă de a- 
grement, Cinciș. dispunînd de 
un lac cu ambarcațiuni, de 
multiple terenuri de sport, 
mult apreciate de numeroșii a- 
matori de mișcare și destinde
re. Factorii cu atribuții în 
mișcarea sportivă s-au gîndit 
că organizarea unor activități 
la sfîrșit de săptămînă în a- 
ceastă zonă de agrement ar 
putea duce la sporirea numă
rului de vizitatori. Și s-a por
nit la treabă, organizîndu-se 
diverse acțiuni. Rezultatul a 
fost de-a dreptul deosebit, 
mulți oameni fiind atrași 
de competițiile sportive, 
drumețiile sau excursiile 
bicicletă care se fac in 
(iar la capăt de drum se 
ganizează șl alte concursuri 
sportive). Astfel, a crescut ver
tiginos numărul celor ce bene
ficiază acum de condițiile de 
recreare de la Cinciș. Exem
plul cel mai convingător 11 
constituie șl prezența la baza 
de agrement, cu prilejul acti
vităților organizate de , 
minerului", a peste 10 000 
oameni ai muncii. Avînd •- 
cest exemplu, organele sporti
ve hunedorene au hotărît să 
organizeze acolo, odată pe lu
nă, o astfel de ieșire de am
ploare, creînd un program 
sportiv și de distracție care să 
atragă cît mal multă lume 
spre... sănătate și voie bună.

— Tovarășe inspector gene
ral, am vizitat citeva unități 
de invățămlnt din județul Olt 
și putem afirma că pulsul 
pregătirilor pentru noul an 
școlar este In creștere...

— La drept vorbind, pregă
tirile n-au încetat nici o si, 
oil a fost de snare vacanța de 
vară. Sigur, vd interesează 
pregătirile vixlnd lecțiile de 
educație fisied, activitățile 
sporttv-edueative cu elevii...

— Bineînțeles I Dacă doriți 
să faceți unele referiri...

— Aș vrea să subliniez ci
teva aspecte de fond. De pil
dă, noul an școlar va începe 
in condițiile In care in toate 
unitățile de invățămint din ju
deț au fost create spatii mi
nime pentru buna desfășurare 
a lecțiilor de educație fizică.

— Ne-au impresionat plăcut 
cele constatate, de pildă, la 
Osica și Radomirești, unde 
lecțiile ar putea începe chiar 
mîine ! .

— Firește, pentru că acolo 
spiritul gospodăresc este spe
cific nu numai profesorilor de 
specialitate ci și întregului co
lectiv didactic. Mai puteți com
pleta : situafii similare exiftă 
și la Coteana, Teslui, Comănifa 
și Tătulești. ■ ■ -
generale din 
și nr. 5, la 
și pedagogic . 
nerale nr. S și I 
din Slatina. Lucruri 
luat In seamă veți 
peste tot, 
spectaculoase ca la 
de invăfămint menționate...

— Prin urmare, In școlile 
din județ,. o primă preocupare 
vizează baza materială a acti
vității de educație fizică șl 
sportivă, completarea, îmbună
tățirea ei...

in

— Indiscutabil ! Pentru ci 
asigurind condiții de lucru vor 
exista premise pentru o mun
că eu roade bogate. Înțeleg 
prin aceasta eficientă, intensi
tate a lecțiilor de educație fi
zică — aspect care nu ne-a 
satisfăcut integral In anul șco
lar precedent — participarea 
elevilor la cit mai multe acti
vități sportive de masă.

— Aceasta în condițiile
care toate școlile din județ be
neficiază de cadre didactice de 
specialitate...

— Problemă rezolvată, In 
cazul județului nostru, in toa
te cele peste 300 de unități 
de invățămint. Avem, deci, 
motive temeinice să cerem ca
drelor didactice de educație fi
zică să-și facă datoria, să 
muncească bine, cu pasiune și 
cu competență, mai ales 
obiectul specialității lor 
află

Apoi, la 
Caracal 
liceele 
fi la

școlile 
nr. 1 

metalurgic 
școlile ge- 
— toate 
demne de 

găsi insă 
poate nu atit de 

unitățile

ci 
se 

cum se spune — lingi 
inima elevilor. Care copil, care 
tlnăr nu așteaptă cu 
lecțiile de sport ?

— Unii profesori ni 
plîns că nu întotdeauna 
sprijin la conducerile ț 
11 se fac greutăți, și lor șl co
piilor, solicitați în același timp 
și în alte activități...

— Nu contest faptul că

interes

i s-au 
i găsesc 
școlilor,

tu 
județ apar ți asemenea necon- 
cordanțe, inși marea majori
tate a directorilor de școli rlni 
receptivi la fenomenul sportiv 
— in care includ și lecțiile de 
educație fizică — acordă asis
tente la ore, iau parte la con
cursurile și competițiile orga
nizate de elevi, cîteodati fac 
fi deplasări cu echipele școli
lor respective, ceea ce stimu
lează pe copii. Iată, cazul lui 
Ion Nicolescu — liceul textil 
și Gheorghe Șerban — școala
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REALIZĂRI DAR Șl UNELE RESTi
Pe tema pregătirilor pentru noul an școlar se impunea. In mod 

sondaj In București, care este, printre altele, șl capital» lnvăț&mintuli 
Am ales pentru investigația noastră două sectoare, constatările fiind, 
valabile și pentru alte unități școlare din alte colțuri ale metropolei...
SECTORUL 4. Aici sînt gru

pate unitățile de invățămint dSn 
zone de sud-est care se află șl 
ele In febra pregătirilor pentru 
noul an școlar. în unele, aceas
tă acțiune a demarat încă din 
luna august, in altele abia a- 
cum a Început...

Ne-a Impresionat, de pildă, fe
lul cum arată bazele sportive ale 
Școlii generale nr. 93. acolo 
unde trei profesori de sport de.- 
nota 10 (Victor Georgescu, Ale
xandru Paulescu șl Felix Pas
cal) au creat elevilor condiții 
optime pentru „jocuri" 
cbet, handbal sl velei 
perspectivă (adică Îs 

ocol- I pentru patinaj.
„Ziua I la „93", știind 

I de I sport sînt
rugby, ar dori 
He creat șl un 
tulul eu balonul . _ 
dl* aeeast* poslbiltate 1" 
asigurat prof. Georgescu, 
ieri jucător ‘
studențesc-.

Lucruri frumoase șl Îs Școala 
general* nr. IM. Prot. Vasile 
Schults a ridicat eu Mend* două 
ziduri de antrenament pentru te
nis țl handbal, un prim pas pen
tru Înfăptuirea unul proiect eare 
datează din anii precedențl. s- 
cela os „IM" să ajung* printre 
fruntașe M cele deu* ramuri de 
aport I Opiii, eare au și înce
put să apar* în școală, atnt gata 
s* dea curs acestei inițiative a 
profesorului lor 1

La Școala general* nr. M 
tpcot. Marin Savu), accent pe 
atletism (cîteva culoare pe ci
ment), tenia șl volei. Condițiile 
obiective nu sfnt de invidiat, dar 
cînd vrei să fact treabă... Mode
lul, în materie de bază sportiv*, 
rămlne, pentru acest sector, 
Școala generală nr. 190 din

aici 
de 
pe 

Jur 
or-

Sigur,
c* dascălii lor 
specializați la 

ca In școală să 
centru al spor- 
ovaL „Vom stu- 
---- -- “ ne-a 

pta* 
titular la Sportul

Aerul ozonat al munților, 
exercițiile fizice și sportul, 
drumețiile și excursiile, 
toate acestea „au încărcat 
acumulatorii" In zilele de 
vacantă. In vederea noului 
an școlar care se va des

chide In curînd
Foto : Ion MiHĂICA
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SĂLI MAI NOI
N-am pășit chiar cu dreptul 

ta raidul nostru brăilean. Pen
tru că am mers mai tatii — 
împreună cu prof. Elena Dor- 
neanu, inspector metodist de 
specialitate, ghid amabil, avînd 
fi competența a 25 de ani ta 
învățămint — la cea maj nouă 
școală din municipiul de la 
Dunăre, .generală 13“, acolo, 
unde, prin munca voluntară a 
cadrelor didactice fi a elevilor 
din alte unități, se făcea cu
rățenie, astfel tacit sute de co
pii să poată trece curlnd pra
gul noii clădiri.

Prin construcție s-a prevăzut 
totul, mai puțin... sala de sport 
Situație nefirească, socotim noi, 
ehiar dacă o soluție s-a găsit
— aceeși ea ta alte părți (afec
tarea unei săli de clasă). Va 
mai trece vremea și-alte efor
turi 1 — situația va fi. credem, 
remediată, dar, ne întrebăm, de 
ce nu se face totul de la bun 
început? Problema aceasta fi-a 
găsit in schimb rezolvarea >- 
cum, deci, după ani fi ani — 
la o unitate mai veche, din 
apropiere, la Liceul Industrial 
.Progresul". Sala are o supra
față de 30/15 metri, dispunlnd 
de anexe, fi .urmind să fie uti
lată — ne spune prof. Cons
tantin Condrea — cu tot ceea 
ee e necesar unei bune activi
tăți". în curtea liceului, un te
ren bltuminat de handbal, al
tul de fotbal fiind ta curs de 
amenajare. Iar din masa ele
vilor de aid numeroși stat ar 
ceia care fac, anual, pasul spre 
performanță. Așa cum a făcut 
nu prea de mult atleta Danie
la Matei. în noul an școlar ?™

La Liceul metalurgic «Panalt 
Cerna" există o sală de sport 
ceva mal veche (a Împlinit trei 
ani de funcționare), de 28/17,5 
m, aid — unde voleiul e... bn- 
za — venind să-și desfășoare 
competițiile fi elevii unor uni
tă» Învecinate, lipsite de o *- 
semenea necesară dotare. Sala 
nu dispune de vestiare, însă am 
notat promisiunea constructoru
lui : ptaă la 15 septembrie, «le 
vor fi amenajate. Următorul 
popas l-am făcut la Școala ge
nerală 30. în clădirea acesteia
— situată ta inima sportivă a 
Brăilei — se află fi sediul 
C.S.S. teritorial, și al celuilalt 
club școlar, de Înot, de pe lin- 
gA unitatea amintită. în cabi
netul directorului școlii, profe
sorul de educație fizică Lucillu

SAU MAI VECHI
Zaharia, o mulțime de trofee, 
elocvente mărturii ta ce pri
vește priceperea profesorilor 
Viorica Predescu, a soților Clln- 
oiu Stoicescu, talentul unor Io
nel Dumitrof. Lucian Voiculeț, 
Aniela Cotigă, Mălina Bădică 
(pe aceasta directorul o .vede" 
o nouă Anca Pătrășcoiu). Am 
amintit de înotători, obligați de 
realitate, care înseamnă — în 
privința bazei materiale — un 
bazin olimpic de 50 m, eu tri
bune, un altul de sărituri (25 
m) și încă unul acoperit, de *- 
ceeași dimensiune. 6-a rldicăt 
fi construcția unui Internat, 
fiind necesară asigurarea dotă
rii sale, ta cel mai scurt timp, 
cu mobilier. Sala de forță este, 
In schimb, improprie — Insufi
cient dotată. Cum s-ar spune,
• sală mult prea mică pentru
• activitate atlt de mare, de 
bogată...

La -generală 28", la ora rai
dului nostru, toate cele fapte 
mese de ping-pong instalate, la 
solicitarea elevilor, ta spațioa
sa sală, erau folosite din plin. 
Unitatea dispune, totodată, de o 
curte mare (în fapt, prin așe
zare. stat., două curți), cu a- 
menajări numeroase, ta special 
pentru handbal, marea pasiune 
a profesorului Dragoș Criță. La 
fel de mult spațiu au la dispo
ziție, ta curte, șl școlarii de la 
„numărul 29", însă s-ar impune 
instalarea unui panou-două de 
baschet, ta afara terenurilor de 
handbal și fotbal... Ar merita 
urmat exemplul celor de la 
„27", unde flecare palmă de 
pămint este exploatată, ptaă șl 
gardul interior devenind bun Ia 
ceva — pe el au fost așternute, 
cu pensula, chemări la sport. 
Profesorul Ștefan Stănculescu 
ere o mare pasiune — mode- 
Usmul — dar el se dovedește 
bun la toate, stlnd ta școală 
„ri-lumiaă*, găsind totdeauna 
ceva de făcut Acum, a pregă
tit materialele (apropo de aces
tea : ta toate locurile, ni s-s 
spus că materialul sportiv este 
îndestulător, mai puțin saltele
le), a verificat Instalația de 
nocturnă, a început amenaja
rea unui colț al tenisului de 
masă pe un culoar, a realizat 
un fotomontaj al evoluției 
gimnasticii românești. Șl Încă 
un amănunt : ta pasionata sa 
activitate, profesorul Stăncu
lescu Iși recrutează ajutoare de 
nădejde din rfndul elevilor...

SAU... DELOC!?
Am aflat că și ta unele co

mune de pe raza județului 
Brăila există unele amenajări. 
De pildă, la Școala generală 
din Movila Miresii (profesorul 
loan Spulber continulnd buna 
tradiție făurită de predecesorul 
său Remus Buzoianu), la a- 
ceea din comuna Spini Haret 
— unde director este un cadru 
de specialitate, Gheorghe Fa- 
raschiv — sau la .numărul 2“ 
din însurățel, localitate ta care 
funcționează insă un lioeu •- 
gro-industrial lipsit șl de sală 
șl de teren I

La finele fiecărui an școlar se 
alcătuiește, pe baza rezultatei 
Iar obținute ta diferite com
petiții, un clasament al unită
ților școlare brăilene. Se afirmă 
e» anul acesta va fi luptă ma
re, Inclusiv între școlile — une
le dintre ele, desigur — cu
prinse fl ta raidul nostru...

lntr-o comună din Județul

Buzău, to Ziduri

;Cbl 
iste 
im

ului 
asl-

O imagine din sala de sport a Liceului industrial 20, din Sectorul S al 
Capitalei, care poate fi intilnită, ta aceste zile, ta numeroase alte locuri 
din întreaga țară : sălile de sport, ca fi 
reîntilnirea cu Școala...

terenurile, tint pregătite pentru 
Foto : Ion MIHAICĂ

țenlcl baze! sportive. Material a- 
vem din belșug, procurat tnci 
din Iunie sau, In vară, etteva 
nșlngi, cotizațiile adunate de a- 
•ociație dovedlndu-șl toată utili
tatea*. Aid activează si C.S.Ș. B. 
cu majoritatea elevilor de la 
„generală ZM*. pasiunea șt ap
titudinile lor pentru sport oen- 
duetnd la rezultate foarte bone 
ta ultimul an („abia am trans
portat trofeele primite la festi
vitatea de Închidere a anului 
școlar precedent", ne spunea 
profesorul Roșu). Ele, rezultatele, 
pat U superioare fl pe mal de
parte, mal ou seamă eă — •- 
vtad concursul unei conduceri 
ea Înțelege pe deplin rosturile 
•portului — an fost efectuate a- 
menajări sau completări da 
dată recentă : prelungirea pistei 
de atletism, oare acum. In Hale 
dreaptă are IM m, față de M, 
montarea spalier doc la sală, e- 
feotuarea de marcaje in curte.

Șl vizavi de activitatea de la 
Liceul Industrial M se poate pa
rafraza a vorbăt omul Înno
bilează lacul. Inoeptad cu con
ducerea unității, eenUnutad eu 
entuziaștii profesori de spectaH- 
taee, Ioana Dese șl Doru Beu- 
ran, dar șl eu cadre de alte spe
cialități. toată lumea a făcut e- 
forturi concretizate lntr-o plat
formă mare, cu multiple amena
jări, lntr-o sală multifuncțională,

de oare vor beneficia, ca și ptaă 
acum, nu numai elevii liceului, 
dar șl eet din alte școli.

Școala genera» Ui este tocă 
un șantier. Un nou local va a- 
slgure un proces de instruire 
superior. Scala do sport, ta 
schimb, se află abia la fundație, 
ea urmind să fie gata ta toamna 
viitoare. Așa eă, deocamdată, 
-baza* o vor reprezenta terenu
rile de handbal șl banchet, eeă 
de rugby șl pista PTAP. Profe
sor* de aid (o curiozitate : 
numele tuturor Începe cu litera 
D, da ta dăruire ta muncă ni 
se spune — Danciu Zamfirlța, 
Dirjan Luda, Drtaceanu Elena, 
Dtaulescn Doru) au... probleme 
eu echipamentul, insuficient la 
o attt do apreciabilă masă de e- 
lervl — peste 16M 1 Tot In car
tierul Militari, ea fi „117*. func
ționează Liceul Industrial >0. 
Curte mal mică, ce va fl aco
perită la primăvară eu gazon, 
dar „flecare palmă de teren va 
fl folosită din pl'n t", no asigură 
directorul unității, lng. Eugen 
Trandafir. Va fl inaugurată, ta 
schimb, sala, spațioasă, cu În
treaga aparatură. Ea a fost gata
ceva 
noul 
Radu 
putea
condiții optime...

ElEVII
ÎȘI ÎNFRUMUSEȚEAZĂ 

VIITOARELE „ATELIERE" 
DE SPORT...

Ziduri — una din comunei* 
județului Buzău — este cunoscu
tă pe aceste meleaguri nu numai 
pentru rezultatele bune obținute 
ta agricultură, d fl pe linie de 
•port. „Atlt ta comună, rit șl ta 
<**e I sate ale sale — ae «punea 
M. Kisltag, secretar al C.J.EJJS. 
Buzău — aportul s-a Integrat te
meinic ta viața oamenilor. O vi
zită acolo vă poate convinge de 
adevărul afirmației".

Gazdă, rind este vorba de 
«port, nu-țl poate fl altcineva ta 
comună deeft Gheorghe Dragos- 
tta, profesor de educație fizică, 
•tel de... S3 de ani, de fapt el 
tasășl născut ta această așezare. 
La dispoziția elevilor, tinerilor și 
•dulțller din „Ziduri* stă, ta pri
mul rînd, o frumoasă bază spor
tivă, complet tatuminlzată, eu ci
ta două terenuri de volei «1 
handbal, unul de tenia, un sector 
de atletism, portic de gimnastică. 
Toate școlile generale din Ziduri 
sau din cele 5 sate aparținătoare 
(Lanuri, Hellade Rădulescu, Co- 
■Henl, Zeița, Cuculeasa), ca fl 
Itceul din comună au terenuri 
sportive pe care se desfășoară 
diferite activități, Nu-1 de mirare, 
așadar, faptul că la toate compe
tițiile organizate pe plan județean 
aau la Buzău, sătenii din Ziduri 
stat mereu pnezențl. Iată, de pil
dă, la recenta competiție adresa
tă locuitorilor din mediul rural, 
— „Cupa Consiliului unic agroin
dustrial* — se calificaseră pentru 
finale circa 50 de sportivi.

— începe un nou an școlar, to
varășe Dragostln, ee ne puteți 
spune despra planurile sportive 
ale elevilor 7

— In primul rind am pus un 
mare accent pe pregătirea terenu
rilor din curțile școlilor, cărora 
noi le facem toaleta de cite două 
ori pe an. De la 1 septembrie, 
elevii vin la școală șl vopsesc 
barele, marchează, ta culori di
ferite, spațiile de joc, curăță te
renurile, împrejurimile. Cum vom 
Începe anul de Învățămint, spor
tul se va include din nou, șl mai 
puternic, ta preocupările cotidie
ne ale elevilor. Vom organiza În
treceri Intre clase, școli, sate, ta 
principal ta cadrul competiției 
naționale „Daciada*.

ÎN ALB ȘI NEGRU |
Elevii fltlcțl din Cluj Napoca lntr-o casa nouu

Bucurie firească pentru elevii din municipiul Cluj-Napoca, pasionați 
al atletismului : unitatea sportivă ta care ae modelează pentru per
formanță — clubul sportiv școlar de atletism — a Intrat tatr-o casă 
■ouă, ta str. loaza Bella nr. 33. Aflată intr-unui din cele mai frumoase 
cartiere ale orașului, sediul C.S.S.A. din Cluj-Napoca oferă — cum 
ae-om dat seama — condiții optime de lucru pentru harnicii profesori 
— antrenori de aici, Petru Nagy, soții Mellntla șl loan Macelaru, 
Ștefan Naghl șl Toma Thell : o pistă de alergare, un sector de sări
turi, sală de forță, saună, multe alte Încăperi auxiliare. Și, bineînțeles 
un sediu administrativ adecvat, o sală de consiliu, un cabinet metodic.
Fericit pentru această realizare, prof. Horia Cobirzan, directorul clubului 

este convins că „prin asigurarea unor condiții mereu mal bune de ac
tivitate, atletismul școlar clujean va fi ta măsură să se exprime mult 
mal convingător, ta raport cu numărul Important de tineri dornici să 
■e dedice unei ramuri sportive atlt de complexe șl ta care municipiul 
fl județul șl-a statornicit o Îndelungată tradiție. Clțlva reprezentanți 
M clubului au șl pornit pe acest drum — Simona Stănescu șl Rodlea 
Mureșan — junioare I. Felicia Irimles șl Ion Naghl — juniori II, Călin 
■tamlhălean șl Paul Pop — juniori UI, exemplul lor de atlețl fruntași 
pe județ șl printre cei mal buni din țară promite să fie urmat de 
mulțt alții, peste B0# dțl aspiră la titlul de campioni școlari ta noul 
aa de învățămint !*.

Așadar, un club școlar lntr-o casă nouă, acum, ta anul 1M2/K da 
al cărui start ne mal despart puține zile. Imbold ta o activitate rod
nică, cum stă bine unul club foarte tinăr, prin ale cărui filtre da 
selecție trec anual (fl, deci, fl ta această toamnă) aproape 5 000 de 
rievl fi eleve 1

Unii lac >1 al(U... strica
Există ta Timișoara fceiU unde, prin stăruința unor oameni cu dra- 

gaste de muncă șl de oopli, au foot amenajate terenuri și săli fru
moase. De pildă, la Șceala generală 3, unde realizările nu pot fl des
părțite de pasiunea șl competența profesorului de educație fizică 
Cornel Oprescu. Stat Insă unele unități (de exemplu, liceele indus
triale 1, 1 aau 0) care, dispuntad de săli corespunzătoare, nu Înțeleg 
Bgeurlle altora, interzicând accesul elevilor din școlile Învecinate, care 
■u au asemenea dotări. Totodată, se impune depunerea unor eforturi 
■porlte pentru realizarea amenajărilor simple (la „38:, „28“ etc.). Sau, 
acolo unde ele există, aă nu fie lăsate ta voia aoartel, cum se Intim- 
plă la Școala generală 13, din Calea Șagului (șl, din păcate nu numai 
Bkoolo).

Materiale aruncate peste tot. la baza de tenis scaunul de arbitru 
fiind rupt, copertina deteriorată, cuierele metalice stricate, grupurile 
anexe neîngrijite.

Cum adică : unii fac — șl tacă cu eforturi — șl alții strică 117 Spe
răm ca nedumerirea noastră să fie risipită (repede) prin... fapte I (C. 
Crețu, coresp.). ,

L.I.A. - un simbol ol pasiunii
înființată ta lâTS, secția de karting de la Liceul industrial auto — 

Timișoara s-a afirmat neașteptat de repede. ,,LIA“, cum este numită 
prescurtat ta lumea acestei discipline, s-a făcut cunoscută imediat 
prin seriozitate, disciplină, preocupare pentru pregătirea minuțioasă 
a mașinilor și, firesc, a alergătorilor. Rezultatele n-au lntlrziat să se 
arate, conducătorii „micilor bolizi" cu patru roți ooupind ta campio
natul republican locuri fruntașe. Două titluri individuale de campioni 
®n 1979 și 1881), două de vicecampioni pe echipe (1980, 1981)...

Liceul din Timișoara (director, Gh. Albu), cu circa 1 200 de elevi* 
Începe un nou an școlar. Evident stat atltea de făcut cu acest prilej, 
dar gindurile multora se îndreaptă spre acest sport Îndrăgit, care a 
adus faimă acestei unități de Învățămint ta Întreaga țară. Antrenorul 
Dom făranu, ei Însuși absolvent al școlii de maiștri din liceu, ne-a 
spus : „Avem acum 15 kartingurl de performanță șl 30 de inițiere. 
Dispunem de «n atelier mecanic de pregătire a mașinilor (deci da 
Instruire a elevilor ta mecanică), unic In țară, foarte bine dotat. Ală
turi de noi, un autodrom pe care facem Încercări și antrenamente. 
Vizăm ta acest an 3 titluri de campioni — Daniela Derban, Ion Hei- 
gel șl subsemnatul —, ba chiar titlul pe echipe deținut, de ani, de 
către Unirea Tricolor din București".

Amănunte privind acest interesant sport tehnlco-aplicativ pentru pe
rioada ce urmează : echipa L.I.A. de karting este compusă numai din 
elevi, cu excepția... antrenorului. De cum va Începe școala, va Începe, 
din septembrie ptaă In decembrie, șl o minuțioasă muncă de selecție. 
Paralel cu munca de perfecționare a „vtafurilor", se vor alege astfel 
alți 50—60 de Slevl, din care, evident, vor apare alte talente. Se va 
merge, In paralel, cu o secție de performanță șl alta de masă, pen
tru inițiere, ta oonducerea kartingulul. j

1
Am lost aslguroji că... ,

..ta unitățile școlare din Galați, vizitate de noi la 1 septembrie (șco
lile generale 7, 8, 10, 11, Liceul V. Alecsandri, Grupul școlar al Com
binatului siderurgic — care au, altfel, bune rezultate ta activitatea 
sportivă) recondiționarea șl curățenia bazelor și sălilor de sport va 
fl efectuată ptaă la 15 septembrie. La ora raidului nostru, spiritul 
gospodăresc se mai afla... in vacanță I Excepție : Grupul școlar ,,A- 
fexandru Ioan Cuza* (director, Ing. Alexandru Vătafu), unde se lucra 
de zor la vopsirea șl curățirea instalațiilor sportive, iar un grup de 
activiști sportivi — format din D. Tomescu, D. Tar pan șl N. Dănăilă 
— munceau la amenajarea unei saune. (T. Slrlopol, coresp.).

In prclațâ io... primele lecții de sport
In multe din școlile generale ale Județului Neamț, preparativele 

pentru startul în noul an de învățămint sînt aproape încliel. ;e. Cel 
mai grăbiți au fost elevii șl dascălii lor de sport din Girov și Roznov,' 
din Bălțățești șl Ghinda o ani, care paralel cu punerea la punct a spa- i 
țiilor de joacă și sport, au definitivat regulamentul primei competiții 
din această toamnă : o Întrecere între școlile din mediul sătesc. Dis
cipline — atletismul (probe de cros), trlnta, fotbalul (mini), handba
lul șl voleiul. Iar Ia iarnă (ca un preambul) sănlușul șl schiul (de 
fond), o inițiativă frumoasă care dovedește că sportul pătrunde tot 
mai adine pe plaiuftle nemțene. Cine le urmează exemplul ? j,

Apâ, bâlârii, prundiș
Cea mai bună bază sportivă școlară din Bacău aparține Liceului 

Industrial 5 : terenuri (bitum sau zgură) pentru handbal, volei, mini- , 
fotbal, cu gard Împrejmuitor din fler forjat, plus o sală frumoasă. Cu 
asemenea dotări se pot lăuda șl elevii Liceului „Vasile Alecsandri*,' 
ai școlilor generale 10, 5, 28, 16 ș.a. Insă nu la fel putem scrie desțpre 
aspectul terenului Școlii generale 3 — plin de apă, de bălării, de prun
diș ; tntT-un cuvlnt neîngrijit ! La ce să folosească porțile de handbal 
ctad terenul este Impracticabil 7 Totodată, credem că ta această spa
țioasă curte se mal pot completa amenajări pentru sport. Dar cine 
Bă le facă 7 — lată Întrebarea. (I. Iancu, coresp.).

mal Înainte, dar abia In 
an școlar. profesorii 
șl Gh. Fodoreann lșl 
desfășura activitatea

N. 
vor 

in

Slntetizind, rezultă că acum, In preajma 
noului an de învățămint, preocuparea pen
tru ca lecțiile de educație fizică, activitățile 

sportive de masă cu elevii să aibă asigurat un 
cadru corespunzător se face simțită in multe 
orașe și județe ale țării. Există, realmente, dorin
ța ca și în acest domeniu să se obțină o nouă 
calitate, așa cum recomandă toate hotărîrile de 
partid și de stat. Timpul care a mai rămas pînă 
la ziua de start în noul an școlar trebuie folosit 
din plin pentru a completa inventarul sportiv al 
unităților de învățămînt — amenajări, terenuri, 
săli etc.

De bună seamă că nu se va aștepta... ajunul 
Iui 15 septembrie pentru a se realiza acest lucru. 
Dimpotrivă, să facem totul ca, de pildă, pînă Io 
consfătuirile județene anuale ale cadrelor di

dactice care predau educația fizică, fixate pentru 
zilele de 10 și 11 septembrie, pregătirile să fie 
Încheiate, astfel ca profesorii de specialitate, în 
cuvîntul lor, să poată raporta, fără excepție : 
„In școala noastră sînt create condiții pentru 
buna desfășurare a lecțiilor de sport, a concursu
rilor și competițiilor cuprinse in calendarul aso
ciației sportive !** Toți copiii din patria noastră, 
întregul tineret studios așteaptă cu legitim intere» 
întîlnirea sau reîntilnirea cu școala. Să nu pre
cupețim nimic pentru a face cit mai frumos acest 
moment deosebit pentru milioane de copii șl 
tineri I

Grupaj redactat de
Tiberiu STAMA, Geo RAEȚCH!

și Modesto FERRARINI



ECHIPA NAȚIONALĂ ESTE A NOASTRĂ, A TUTUROR
• Miercuri, la meciul de fotbal România— 
Suedia, publicul trebuie să fie al 12-lea 
component al formației reprezentative

...A început toamna noastră fotbalistic*. Miercuri, un examen foarte 
dificil pentru „tricolori". La București, meciul cu echipa Suediei, in 
grupa preliminar* nr. 5 a campionatului european. Este, de fapt, me
ciul nostru, al tuturor. Așa am Înțeles aceasta din discuțiile cu an
trenorii șl jucătorii echipei naționale. Așa gin dese cei mal mulțl 
dintre suporterii adevărați, cum reiese șl din opiniile exprimate mal 
jos. Trebuie să ne unim cu toții In jurul echipei naționale, in numele 
unei singure idei : aceea de victorie, de succes, care să relanseze 
fotbalul românesc, tn perioada acelei minunate echipe de la Guada
lajara. publicul a contribuit enorm la sudarea sufletească a unul „li* 
redutabil, ajutindu-1 să treacă peste momentele dificile care apar in 
viața oricărei echipe, mari sau mici. Din păcate, tn ultimul timp, s-au 
găsit șl spectatori fără răbdare șl Înțelegere, care, ultlnd că naționala 
se află tn plin proces de reconstrucție, a Înlocuit imediat Încurajarea 
necesară la greu cu fluierăturile șl huiduielile jenante pentru noi toți, 
cel din tribună. Firește, publicul așteaptă performanțe. Dar el» nu 
pot apărea peste noapte șl ele nu ae pot naște din fluierături. Miercuri, 
de exemplu, la un șut al lui Sameș, șut tare, dar imprecis, ctțlva au 
uitat cite goluri a marcat fundașul steliat eu asemenea „ghiulele" șt 
au huiduit. Atitudinea aceasta l-a inhibat pe Sameș și el n-a mai 
cutezat să șuteze la poarta adversă. Nici ei șl nici alții n-au mal 
riscat. A mal existat, într-un trecut nu prea Îndepărtat, și „episodul 
Căfnătaru". Am Înțeles miercuri că numărul suporterilor care vor să 
ajute un jucător (e vorba de Cămătaru) a crescut. Dorim ca, la I 
septembrie. In meciul cu Suedia, glasul tribunei să reflecte adevăratul 
spectator, cel cu sufletul și cugetul lingă echipa națională, ca dorința 
noastră, a tuturor, de A ÎNVINGE, de a progresa, să se exprime 
prin Încurajări calde, permanente și» mai ales, in mo
mentele GRELE. Publicul nostru a dovedit na o dată că poate ti 
minunat. Sondajul de mal jea printre iubitorii fotbalului din Întreaga 
țară dovedește că miercuri, in meciul eu Suedia, echipa reprezentativă 
a României poate Juca tn... 12 jucători I

„De la noi plusul de forță 
morală"

Dr. CORNELIU TEODORES- 
CU (medic primar, Spitalul 
Militar Central) : ,.Ca sumă a 
valorilor fotbalistice pe plan 
național echipa reprezentativă 
a tării este echipa noastră a 
tuturor, ea simbolizînd și re- 
prezentînd în același timp as
pirațiile noastre în. arena a- 
firmării internaționale. Firesc, 
deci, in acest context, ca în 
jurul tricolorilor să existe a 
continuă și entuziastă atmo
sferă de susținere a eforturilor 
pe care aceștia le depun In 
«copul unei cât mal demne com
portări în întreceri, cu carac
ter oficial mai ales. Este ți 
motivul pentru care acum. fa 
preajma unul foarte important 
examen competlțlonal. meciul 
cu Suedia, de la 8 septembrie, 
consider necesare încurajările 
noastre ale tuturor, pentru sti
mularea pregătirii șl creșteri! 
spiritului de combativitate al 
tricolorilor, tn timpul ‘Jocului 
aportul publicului trebuie «ă 
asigure plusul de forță morali 
care să ne ducă. în final, la 
victorie”

„Jucătorii să ne simtă 
aproape"

DUMITRU CAPAȚÎNEANU 
(economist, Rm. Vilcea) : ..Da 
mult timp fotbalul nostru nu 
s-a aflat într-o serie așa de 
grea. atît în preliminariile 
campionatului european, cit ți 
în cupels europene. în ambele 
competiții echipele noastre ss 
vor confrunta, în majoritate, 
t . .ambasadoare” ale unor 
țări care au participat, de cu- 
rtnd, la turneul final al C.M. 
din Spania. Avem deci prilejul 
să ne intilnim cu echipe deo
sebit de puternice, iar ctștigul 
poate fi atlt din punct de ve
dere al experienței, cit și al... 
suo «ului. La realizarea aces
tui ultim aspect ne putem a- 
duce și noi. spectatorii, o buni 
parte de contribuție Fără în
doială. cu toții «intern aproape 
de echipele noastre, dar este 
momentul să o demonstrăm 
din plin, astfel incit «A se 
poată apune eu adevărat st 
publicul a fost al... 12-lea Ju
cător. Stă tn putința noastră 
•ă realizăm acest deziderat I 
Bă fim mai Înțelegători cu u- 
nele deficiențe. Inerente ia 
partide cu miză — și ce mi
ză I —, și tocmai atunci «i 
intrăm mai activ ta rol, astfel 
Incit tricolorii să ne simtă 
foarte aproape".

„Le voi ține pumni! 
strînșî"

GH. STRETCU (sudor, Uri
nele mecanice Drobeta Tr. Se
verin) : „Partida cu Suedia va 
fi mult mai dificilă decit cea 
din primăvară cu Cipru. Din 
această cauză, jucătorii noștri, 
pe care-ț urmăresc de multi 
ani, vor trebui să se mo
bilizeze la maximum și să 
luipte cu dîrzenie pentru a ob-

I
• I» I

ține victoria. Eu le voi ține 
pumnii strlnșl la toți, dar mal 
cu seamă celor de la Univer
sitatea Craiova, echipa noastră, 
a oltenilor. M-aș bucur* mult 
ca., golurile echipei noastre 
să Ce Înscrise de Bălăci și Că
mătarii, iar Moraru să nu pri
mească nld unul”

„Voi fi tot timpul alături 
de tricolori"

Ing. I. MANEA (Inspectora
tul pentru controlul calității 
produselor. Constanța): „Echi
pa noastră joacă intr-o grupă 
foarte grea, in care se află 
chiar campioana mondială, 
Italia. Sigur că va fi o mare 
mândrie pentru jucătorii noș
tri dacă replica pe care ri o 
vor da campionilor lumii m 
va materializa priatr-o victo
rie. Dar și meciurile cu Sue
dia și Cehoslovacia vor ti foar
te dificila. Ceea oe vreau eu 
să se Întâmple aste tneă alt
ceva ti este legat de munca 
in perspectivă. Mircea Lucescu 
trebui* să fia lăsat să lucreze, 
să acorde in continuare încre
dere unor jucători tineri, pe 
care să-i arunc* in focul dis
putelor acestui campionat eu
ropean, In așa fei incut să-i 
poată căli bine pentru «cam
pania Columbia ’86”. Cum am 
înțeles eu că și-a propus, undo 
vrea de fapt să ajungă în ceea 
ce mă privește, voi fi tot timpul 
alături de tricolori”.

„Cînd auzeam tribuna 
in spatele meu..."

NICOLAE ANTONESCU (res
ponsabilul magazinului „Elec
trotehnica din București) 1 -1*» 
mai sânt tînăr, dar nu lipsese 
de la meciurile importante. 
Parcă lml redau tinerețea, par
că mă văd jucătorul de altă
dată. C* mal. îmi place fot
balul, viața Iul. noutățile țâre 
zl de zi apar în lumea fot
balului I Ca foot jucător, Îmi 
amlnteeo cit de mare epa a- 
portul publicului la obținerea 
victoriei. Clnd auzeam -tribu
na» în spatele meu, încurajln- 
du-mă, mă furnica prin piele, 
căpătăm forțe noi. Publicul 
simțea ai ei că n* insufla pur
tări ia piua «i ii simțeam Ini
ma bătlnd la aceeași integri
tate cu a noastră, a jucători
lor. la elanul de care mă sim
țeam cuprins Ia acele momen
te, reușeam execuții parcă mal 
frumoase ea la antrenament*. 
Firește, mai șl greșeam. Ve
dea și -tribuna». Și mă În
curaja să trec peste «momen
te». Tocmai de aceea nu-i în
țeleg pe acei spectatori care, 
tn loc să-i aibă la inimă po 
toți internaționalii noștri, tas 
diferențieri după culoarea tri
coului pe care 11 Îmbracă în 
divizie, pe unii 11 «acceptă», 
pe alții nu, cu toate că toți 
fotbaliștii iși unesc forțele 
pentru un joc tot mai fru
mos. Așa va trebui să facem 
și noi, cei din tribună, la a- 
propiatul med cu Suedia : să 
ne unim inimile și glasurile 
lncurajîndu-1 pe cei ce vor 
Îmbrăca tricoul echipei națio
nal*. Ls 8 «eptembrie avem 
nevoie de victorie I De ce să 
na fi* și o victorie a publi
cului T".

„Tricolorii au nevoie 
de sprijinul nostru"

JEAN BADEA (A.R.I.A. Con
stanța) : ,,Toamna europeană a 
fotbalului nostru a început 
greu, dar a început bine ! Di
namo a trecut de turul preli
minar In Cupa campionilor eu
ropeni, iar naționala, deși n-a 
strălucit, a Învins o formația 
a Danemarcei din care au fă
cut parte titulari de la Ajax, 
Hamburger, Gant și Feyenoord. 
ceea ce înseamnă mult. Cred 
că startul acesta trebuie să Qe 
un suport moral pentru jocul 
cu Suedia, In care, rint con
vins. „tricolorii” se var auto- 
depăși. Pentru aceasta insă au 
nevoia șl de sprijinul nostru, 
al tuturor celor din jurul lor. 
Nici un spectacol nu poate trăi 
fără această dimensiune care 
este publicul, cum bine *e 
spune, al 12-lea jucător, pri
mi* titular al formației. In 
meciul cu Suedia «intern che
mați șl noi, cel din jurul e- 
chipel naționale, la un exa
men. Dincolo de echipele de 
club preferate, dincolo de ido- 
IM fiecăruia, trebuie să susți
nem cu maturitate Echipa, tre
buie să o Încurajăm pentru a 
ne reprezenta așa cum dorim 
eu toții, la cota maximă a no- 
sibiU taților”.

„Nerăbdarea - prietenul— 
adversarului"

TEODOR PORUMBEL (ingi- 
ner-șef A.M.I.T. - București) i 
„Este știut'faptul că un pu
blic care știe să-și Încurajeze 
echipa favorită înseamnă, 
practic, de multe ori, un ju
cător In plus. Dar (rit atlt de 
adevărat este că atunci dnd 
publicul m consideră, adese - 
ori pripkt șt nejustificat, an 
judecător prea aspru al echipei 
proprii, apostroftad jucătorii 
la cea mai mică nereușită ea* 
m*nife«tîndu-și nerăbdarea tu 
condițiile unei mai dificile rea
lizări a goluKu mu a victo
riei, publicul acesta este a* 
sfetnic rău și. In fapt, un prio- 
tea ai adversarului. Sper — 
lml place să cred — că la mo 
riul de miercuri, eu Suedia, 
publicat bucureșteen va ft, 
pentru echipa noastră, un sf«e- 
nle bun, al 11-lea jucător al 
reprezentativei tricolore”.

„O coeziune sufletească 
fără cusur"

GHEORGHK SIKBU (profe
sor, București): „Ca unui care 
am trăit ctțlva ani buni tn 
fotbal, cred că o echipă na
țional rit mai competitivă 
trebuie să beneficieze, tn pri
mul rtad, de o coeziune su
fletească fără cusur. Iar la tr- 
oeasta o contribuție substan
țială o poate avea „tribuna", 
cea care prin încurajări, exact 
tn momentele mai puțin faste 
în evoluția echipei reprezen
tative, este in măsură să men
țină intactă această atmosfe
ră. Să știi că a-1 tn permanen
ță pe cineva alături de tine, 
drumul spre victorie este, 
fără îndoială, mult mal ușor. 
Am încredere ta noua și tt- 
năra conducere tehnică a echi
pei naționale și ea trebuie a- 
jutată pentru a-și consolida 
rit mai bine drumul pe care 
a pornit Este, neîndoios, un 

drum greu, cu obstacole de 
mare dificultate — am numit 
echipele Suediei, Italiei șl 
Cehoslovaciei — și tocmai de 
aceea este nevoie de multă 
Înțelegere, de sprijin total și 
loial, fără acele sfaturi oare 
uneori depășesc cadrul cole- 
Zta.1",

.„„Am văzut echipe renăs- 
cînd ți intorcind rezultatul 
la încurajările publicului"

MIRCEA CREJU (actor Ia 
teatrul „Ion Vasllescu” din 
Giurgiu): „Ca pasionat al 
fotbalului, prezent la meciurile 
echipei mele favorite, Dinamo, 
nu lipsesc nici de la cele alo 
reprezentativei. Am fost ta 
tribună și miercuri, 1* partida 
România — Danemarca, șt la 
aceea ca Japonia șl, firește, 
nu voi lipsi miercurea viitoa
re de Ia intilnirea eu Suedia. 
M-a surprins, la med urile la 
care an asistat, reacția unei 
părți a publicului, tot timpul 
nemulțumită de evoluția 
«tricolorilor», tot mereu pusă 
pe harță cu antrenorul națio
nalei, discutând deciziile de I* 
locuire a unuia seu a altuia 
dintre jucători. Așa a foot șl 
la jocul eu Danemarca. Șl M 
știe rit de mare este rolul pu
blicului la orice tatSnire 
sportivă, la un meci de fot
bal cu atit mal mult De rite 
ori nu am văzut echipe re
născând șl tatordnd rezultatul 
in urma încurajărilor venite 
din partea spectatorilor I Șl 
cred că acesta și este rolul 
publicului Bl nu trebuie să 
tie o masă amorfă de plătitori 
ai biletului de Intrare. ■ 
poate avea un rol activ, po
zitiv, ta desfășurarea meciul ni, 
încurajtad jucătorii acțitmDe 
reușite. Și pentru ci fac par
te din public, vreau să spun 
că la apropiatul med — fo*n- 
te important — cu Suedia voi 
striga din toată Inima «Hal 
România !»“.

„Unitate In jurul 
naționalei"

LIVIU PETRE (inginer me
canic, București). „M-aca nu
mărat miercuri printre specta
torii prezenți la ultimol meci 
do verificare a' tricolorilor 
noștri înaintea importantei 
partide, de la I septembrie, ou 
Suedia. Ca șl mulțl alții, am 
aplaudat șt eu fazele frumoase 
de fotbal realizate de forma
ția oaspete, pe caro o găsesc 
taitr-u* sensibil progres. Nu 
m-am alăturat insă, șl n-am 
s-e fac niciodată, acelor falși 
suporteri, care atunci ctod e- 
ehipa noastră reprezentativă 
a trecut prin momente critice, 
ta loc s-o Încurajeze, l-a a- 
dresat fluierături șl vorbe urfte.

Nu trebuie neapărat să fi 
jucat fotbal ca să-ți dai sea
ma că un jucător, echipa fa. 
ansamblul eî, pentru a depăși 
perioadele dificile, inerente pe 
parcursul unui joc, are nevoie 
de sprijinul moral al publicu
lui, de încurajările lut In ceea 
ce mă privește, voi dovedi de
sigur, tn continuare, atașament 
față de echipa care apără cu
lorile țării. Miercuri, la jocul 
România — Suedia, voi mal 
face ceva. îi voi spune omu
lui de Ungă mine, dacă acesta 
se va manifesta nepotrivit față 
de tricolori, că nu e bine cum 
procedează. Și dacă toți cel de 

bună credință vom proceda Ia 
fel cu vecinul de bancă recal
citrant, nu se poate-să nu reu
șim, finalmente, o unitate in 
jurul echipei noastre naționale, 
strigînd din toate piepturile I 
„Hai România !“.

„A fi spectator activ"
VICTOR SIMA (maistru 

mecanic — București). „In a- 
telierul nostru slntem numiți 
„bolnavii de fotbal”. Cu alțl 
tovarăși ai mei de muncă, ta 
adevăr, slntem pasionați pen
tru fotbal, 11 jucăm in orele 
noastre libere șl. In plus, nu 
pierdem nld o partidă intere
santă, da „A”, de „B“, do 
„C“, din Capitală. Dar, deși 
unii am devenit suporterii 
Stelei, alții al lui Dinamo, tar 
mulși stat rapidlști, tfnd joacă 
naționala nu avem derit o 
singură preferință : reprezen
tativa țării. Vă mărturiseoe 
că. atunci tind tricolorii joacă 
bina, rind reușesc un med 
frumos, riad a* victorii. mA 
întorc de la stadion eu o 
maro satisfacție, am e deose
bită dispoziție sufletească, fes 
totul cu plăcere. lml dau 
seama că aceste bucurii le 
putem obține șl printr-o con
tribuție a noastră. Adică fiind 
spectatori activi la partidele 
reprezentativei, tacurajtad-o 
sportiv, cu tot entuziasmul, 
lml aduc aminte că la meciu
rile pentru calificarea ta Mo
aie — eram un copilandru pe 
atunci — cu un grup de vreo 
20 do puști ne înarmaserăm 
cu trompeta, ca steaguri și, 
mai ales, cu multă pasiune Șl 
am încurajat — la mii de km 
distanță — fără nici un mo
ment ds răgaz, pe tricolori. Ne 
mlndream, intre noi, că am a» 
jutal și noi echipa națională. 
Acum, cu prietenii mei din ** 
tellerul „Ciclop’ Bujorenl, 
vrem să repetăm isprava dta 
anii *70 chiar dacă avem niște 
ani ia piui. Entuziasmul a* 
no lipsește 1"

„Din toată inima — 
succes naționalei I"

FLORIN ISOFACHE (diree- 
tor fa LS-A.F. Tulcea) : .Jiu 
cred ei există ua adevărat ia- 
bltor al fotbalului care să na 
m bucure di* pita de victo
riile „unapreseceluF* nostru 
național. Noi, cei oare urmă
rim adeseori de la distanță 
modurile ei, slntem foarte 
proape do tricolori ca sufietuf, 
ca urările aoastre de reușită. 
Dorim din toată inima race*- 
■ol naționalei pentru că ruc- 
cauul el reprezintă, ta fapt, un 
mare șl important paa pentru 
Întreg fotbalul nostru. In ca
litate șl de activist ta dome
niul fotbalului aș vrea să sub
liniez, cu această ocazie, că 
cluburile și asociațiile cu sec
ții de fotbal — nu numai cele 
din primul eșalon, din prima 
divizie — pot și trebuie să 
contribuie mai mult la repre
zentarea internațională a ce
lui mai popular sport. Mun- 
cindtuse mai serios și mai ' in
tens la formarea tinerilor 
sportivi, fiecare se înscrie ta 
cursa — deschisă tuturor echi
pelor, mari șl mid — de a ri
dica un talent care, mfine- 
polmitae, să intre ta loturile 
reprezentative. Este cri mal 
direct șl mai eficient mod de 
a ajuta la victoriile fotbalului 
românesc”.



| JUNIORII ROMÂNI CONDUC Mu»». ETAPA AIV a IN CAMPIONATUL DE RUGBY
Miine, in Divizia „B“ PROGRAMUL Șl ARBITRII

0 ETAPĂ CU MULTE MECIURI ATRACTIVE CO ECHIPA POLONIEI
In eșalonul secund, miine 

este programată etapa cu nr. 
4. Desigur că în centrul aten
ției amatorilor de fotbal se a- 
Că meciul Metalul București — 
Rapid București, care, în edi
țiile precedente a oferit spec
tatorilor o dispută interesantă. 
Sperăm că și întîlnirea de mâi
ne dimineață, programată in 
„vedetă" pe stadionul Republi
cii, va fi de un bun nivel teh
nic și fazele frumoase vor *- 
bunda de-a lungul celor 90 de 
minute.

Dar, etapa a 4-a cuprinde 
•1 alte partide atractive. Un 
examen dificil are de susți
nut una dintre pretendentele 
la șefia seriei I — Dunărea 
C.S.U. Galați, la Gheorgheni, 
în fața echipei Viitorul, în 
timp ce actuala ocupantă a lo
cului 2, C.S.M. Suceava, va ju
ca acasă in compania forma
ției Viitorul Mecanică Vaslui. 
Proaspăta promovată in „B“ 
Oțelul Galați, singura echipă 
din serie care nu a acumulat 
pînă acum nici uzi punct, va 
Juca acasă cu Dunărea Călărași 
fi speră că de astă-dată va 
termina învingătoare.

DIN DOSARELE 
COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Accidentat lntr-un med 

de campionat, Vlad (Dinamo) 
a trebuit să «tea vreme Înde
lungată pe tușă. Evident a- 
veam să înregistrăm cu sa
tisfacție reintrarea sa, fie șl 
numai pentru 15 minute, In 
ultimul meci pe care Dinamo 
l-a susținut Ia Brașov, în 
campionatul trecut. Dorind să-l 
recupereze cit mai repede pen
tru prima echipă, unde se a- 
rătase a fi un bun fundaș. Di
namo l-a introdus. în primăvară, 
ta formația de speranțe, așa 
cum a fost cazul și In meciul 
cu F. C. Olt. Din. păcate. Vlad 
a profitat de învălmășeala pro
dusă la executarea unui cor
ner, pentru a-și lovi un ad
versar CU PUMNUL.

Joi seara. Comisia de disci
plină l-a suspendat pe 4 eta
pe. în felul acesta, după ce 
n-a jucat atîta vreme. Vlad, 
în loc să-și reia cît mai re
pede postul în prima echipă, 
va mai sta pe tușă 4 etape. 
Sub toate aspectele, acest ul
tim episod din activitatea lui 
Vlad este regretabil. în primul 
rînd. pentru el !

• Purtarea necuviincioasă a 
unui jucător față de public — 
chiar dacă acesta a fost de
parte de a avea el însuși o 
comportare corectă — este con
siderată o abatere gravi, pen
tru care Regulamentul de Or
ganizare a activității fotbalis
tice prevede sancțiuni aspre. 
Dacă n-a știut pînă azi acest 
lucru, Voica (Muscelul Cîmpu- 
lung) este acum în cunoștință 
de cauză, el fiind suspendat 
pe 5 etape. Deci 5 etape sus
pendare pentru Voica și — in
direct — un avertisment pen
tru alțl jucători dispuși să se 
4a la harță cu spectatorii, să-i 
provoace prin gesturile lor ne
controlate.

Jack BERARIU

In seria a III-a în program 
figurează doar 8 partide, una 
(înfrățirea Oradea — U. T. 
Arad) fiind aminată. deoarece 
formația arădană are jucători 
la lotul național. După eșe
cul de miercuri, de la Cluj- 
Napoca. F. C. Baia Mare va 
evolua din nou in deplasare, 
la Cîmpia Turzii, în compania 
Industriei sirmel.

Iată programul complet ji 
arbitrii etapei de miine :

SERIA I : Oțelul Galați — Du
nărea Călărași : L. Pante a (Bucu
rești), Viitorul Gheorgheni — Du
nărea C.S.U. Galați : M. Axente 
(Arad), C.S.M. Borzeștl — Gloria 
Bistrița : P. Seceleanu (Bucu
rești), C.S.M. Sf. Gheorghe — U- 
nlrea Dinamo Focșani : D. Cio
lan (Pitești), Delta Tulcea — 
F.C.M. Progresul Brăila : K. Matei 
(București), I.M.U. Medgidia — 
Minerul Gura Humorului : M. 
Bercan (București), Prahova Plă
tești — C. S. Botoșani : I. Igna 
(Timișoara), C.S.M. Suceava — 
Viitorul Mecanică Vaslui : C. Voi
cu (București), Gloria Buzău — 
Ceahlăul P. Neamț : Gh. Manta 
(Bucureștii.

SERIA A n-a : Chimica Tîrnă- 
venl — Unirea Alexandria : R. 
Clmpeanu (Arad), Dinamo Vic
toria București — Autobuzul 
București : D. Petrescu (Bucu
rești) — stadionul Dinamo, oca 
11, C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Precizia Săcele : M. Man (Cluj- 
Napoca), L P. Aluminiu Slatina
— Carpațl Mlrșa : A. Gheorghe 
(P. Neamț), Metalul București — 
Rapid București : C. Maghiar 
(București) — stadionul Republi
cii, ora 11, Pandurii Tg. Jiu — 
ROVA Roșiori : A. Stoker (Pe
troșani), Minerul Motru — Gaz 
metan Mediaș : I. Ferenczl (Ti
mișoara), Automatica București
— Mecanică fină București : M. 
Stoenescu (București) — stadio
nul Republicii, ora 9, Șoimii 
I.P.A. Sibiu — Luceafărul Bucu
rești ! Gh. Toth (Alud).

SERIA A m-a : Strungul Arad
— Aurul Brad î A. Mustățea (Pi
tești), Olimpia Satu Mare — Me
talurgistul Cuglr 1 V. AntohI 
(Iașț), C.F.R. Timișoara — Gloria 
Reșița : FL Tăblrcă (Rm. Vîlcea), 
înfrățirea Oradea — U. T. Arad
— amtaat pentru ziua de 15 sep
tembrie, Ind. sirmel C. Turzii — 
T. C. Bala Mare : I. Vele» (Cra
iova), „U“ Cluj-Napoca — U. M. 
Timișoara : Gh. Arhlre (Sucea
va), Rapid Arad — C.I.L. Sighet: 
M. Ludoșan (Sibiu) — se dispută 
azi de la ora 17, Minerul Cavnlc
— Someșul Satu Mare : V. Natim- 
cef (Iași), C.S.M. Reșița — Ar
mătura zalău : I. Tănase (Ttrgo- 
vlște).

ȘTIRI... ȘTIRI...
Q ASTAZI, LA TÎRGOVIȘTE, 

va avea loc o interesantă parti
dă amicală. Este vorba de meciul 
dintre divizionarele „A“ C. 8. 
Tîrgoviște și Sportul studențesc. 
Întîlnirea este programată pe 
stadionul Municipal de la ora 16.
• I.PJ ALUMINIU SLATINA 

— CHIMIA RM. VÎLCEA 2—0 
(0—0). Medul a avut loc joi și 
a prilejuit o bună evoluție a e- 
chipei locale. Golurile au fost în
scrise de Lețea (mln. 60) și M. 
Popescu (mln. 79).
• LA MECIUL DE DIVIZIA 

„B* Dinamo Victoria — Autobu
zul, care se va disputa mîine, la 
ora 11, pe terenul central al sta
dionului Dinamo, elevii, studen
ții șl militarii in termen vor a- 
vea intrarea gratuită.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Brăila a început meciul 
de șah dintre echipele de ju
niori ale României și Poloniei. 
Se joacă dublu tur, la 10 table, 
fiecare formație fiind alcătuită 
din 6 jucători și 4 jucătoare.

După prima zi, selecționata 
României conduce cu 6—3. o 
partidă (de junioare) fiind a- 
mînată. Demn de remarcat fap
tul că această rundă a fost 
deosebit de aprigă și de ani
mată. neînregistrindu-se nici o 
remiză!

Pentru formația noastră au 
punctat Otiliu Berechet, Alin 
Ardeleanu, Mihai Marin, Mir
cea Lupu, Gabriela Olărașu și 
Mariana Bădici.

Surprinzător, la primele două 
mese, Dan Bărbulescu și Lu
cian Vasilcscu au pierdut par
tidele susținute, ca și Smaran- 
da Boicu care evoluează la pri
ma masă a junioarelor.

Astăzi se va disputa turul II, 
urmînd ca mîine să fie reluate 
partidele întrerupte.

București : STEAUA — POLITEHNICA IAȘI
— stadion Steaua, ora 9,30 ; Gh, Bucur (Buc.)

RAPID — C.S.M. SIBIU
— stadion Giulești, ora 10 ; FI. Zamfirescu (Constanța) 

GRIVIȚA ROȘIE — SPORTUL STUD.
— stadion Parcul copilului, ora 9 ; D. Grigorescu (Buc.)

Petroșani : ȘTIINȚA — DINAMO
— stadion Știința, ora 10 ; Gh. Huștiu (Buc.)

Bîrlad : RULMENTUL — FARUL
— stadion Rulmentul, ora 9.30 ; P. Soare (Buc.) 

Baia Mare : ȘTIINȚA CEMIN — POLIT. 16 FEBR. CJ.-NAP.
— stadion Dacia, ora 10 ; M. Stoica (Sibiu) 

Arad : GLORIA P.T.T.
— stadion Gloria, ora 17,30 ;

— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
V. Chirondojan (Constanța)

„TROFEUL EFICACITĂȚII*1
In întrecerea realizatorilor de 

eseuri, pe primul Joc a trecut, 
după etapa a treia, constănțeanul 
Adrian Plloțschl, cel care, dealt
fel, a primit șl prima cupă ofe
rită de ziarul nostru. El a avut 
pînă acum 5 reușite, fiind urmat 
de Lungu (Ferul), Zaflescu II 
(Dinamo) — cite 3, Holban, (Fa
rul), Fulcu, Enache, David (Stea
ua), Paraschlv, Marghescu (Di
namo), Radu (Univ. Timișoara) 
— die 2 etc.

în clasamentul pe echipe, oon- 
duce Farul, cu 18 eseuri marcate, 
urmată de “____ 7
• Arbitri români la cursuri de 

specializare ’ T. ' 
Witting, președintele ___ ____
central, șl șt. Crădunescu, ambii 
de categorie Internațională, la 
Faria ; I. Vasillcă șl M. Vătul, 
la Bordeaux.

Steaua 9, Dinamo 8

în Franța : Th. 
colegiului

| Miine, etapa a lll-a In campionatul masculin

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I

de handbal, Divizia „A“

MECIURILE ZILEI: LA ORADEA Șl ARAD
Mîine, divizionarele „A" de 

handbal se vor a prezenta la 
startul etapei a III-a. Deși a- 
flat încă în prima sa parte, 
campionatul programează de 
pe acum derbyuri. La Oradea, 
unde fruntașele cîștigă din ce 
In ce mai greu, Steaua va. da 
piept cu ‘
în timp 
șoara se 
pentru a 
blțiosulul
Oprea Vlase. Vor fi partide 
de mare tensiune, meciuri care 
vor solicita la maximum atît 
oaspeții, cît și gazdele. Sigur, 
victoria este un țel important. 
Dar. deasupra tuturor interese
lor pentru puncte și clasament 
se află necesitatea ca antreno
rii și echipele să-și îndrepte 
eforturile spre obținerea pro
gresului tehnico-tactic, spre 
realizarea unei pregătiri fizice 
superioare, spre îmbunătățirea 
apărărilor. în conformitate ou 
cerințele noilor reguli, spre 
practicarea unui handbal de

Constructorul C.S.U., 
ce Politehnica Timi- 
va deplasa la Arad 
înfrunta echipa am- 
tehnician de elită

Baia Mare î
Piatra Neamț 
Sibiu :
Oradea :
Arad :

CLASAMENT
1. STEAUA
I. Dinamo Buc.
J. Poli. Tim.
4. „U* CluJ-Nop.
1. H. C. Minaur
4. Uni». Craiova 

7M. Constr. Or. 
Dinamo Bv

9. Conltr. Ar.
19. Relon Sâv.
11. C.S.M. Borz.
11. Independența

2 2 0 0 64-33 6
2 2 0 0 52-42 6
2 2 0 0 49-40 6
2 2 0 0 55-53 6
2 1 0
2 1 0
2 1 0
2 1 0
2 0 0
2 0 0 2 33-46 2

2 0 0 2 38-59 2
2 0 0 2 34-57 2

1
1
1
1
2

60-43
57-52
39-43 
39-43 
38-47

4
4
4
4
2

Înalt nivel. In acest mod se 
creează premisele obținerii u- 
nor succese reale și se aduce 
acea atît de dorită contribu
ție la consolidarea valorică a 
reprezentativei naționale. Slnt 
deziderate pe care le-am a- 
firmat, dar acum — cînd ne 
aflăm in pragul startului pre
gătirilor pentru J.O. — ele de
vin stringente. Cluburile, secți
ile, antrenorii și sportivii au 
datoria de onoare de a susți
ne cu toate eforturle, perma
nent. reprezentarea handbalului 
românesc.

PROGRAMUL ETAPEI
H.C. MINAUR
RELON SAVINEȘTI 
INDEP. CARP AȚI MlRȘA 
CONSTRUCTORUL C.S.U. 
CONSTRUCTORUL

— UNIV. CRAIOVA
— C.S.M. BORZEȘTI
— DINAMO BRAȘOV
— STEAUA
— POLI. TIMIȘOARA

CLASAMENTUL
1. FARUL 3 3 0 0 102-11 9
2. Steaua 3 3 0 0 80-33 9
3. Rulm. Bîrlad 3 2 0 1 12-14 7
4. Dinamo 2 2 0 0 58-10 6
5. Polit. Cj-Nap. 3 111 10-13 6
6. Șt. Petroșani 2 1 1 0 30-24 5
7. Șt. Baia Mare 3 10 2 18-12 3
1. Grivița Roșie 3 1 0 2 24-30 5
9. Rapid 3 1 0 2 20-40 5

10. CSM Sibiu 3102 25-75 5
11. Sportul sud. 3 0 2 1 18-52 5
12. Poli, lași 2 10 1 13-32 4
13. Gloria Arad 3 3 0 0 1 9-68 3
14. „U“ Timișoara 2002 11-26 2

PRIMELE
IN EȘALONUL SECUND

O nouă ediție a întrecerii în 
eșalonul secund debutează du; 
minică. In fapt, este vorba des* 
pre partidele din cea mai nu
meroasă serie, de 14 echipe 
(a V-a). care se dispută du
minică, în vreme ce startul 
in celelalte grupe are loc la 
19 septembrie 
IV-a) și la 3 
a II-a).

Acest 
zintă și 
noutăți, 
ințate echipele Transportul Tg. 
Mureș, Pistonul Slatina. Pro
gresul Brăila. I.O.R. București, 
iar Steaua, Rapid București, 
Universitatea Timișoara și Po
litehnica 16 Februarie Cluj-Na
poca vor avea formații și în 
Divizia „B“ — tineret. Să spe
răm că atît ele. cît și cele
lalte competitoare, vor contri
bui la formarea de noi jucă
tori, la progresul generai al 
rugbyului nostru.

Iată componența seriilor :
I : Știința, I.O.R., R. C. Gri- 
vița Roșie II» “Gloria, Vulcan, 
R. C. Sportul studențesc II, 
Aeronautica, Olimpia. Rapid
II și Steaua II — toate din 
București, Record Ploiești ; ser- 
ria a II-a : Electroputere Cra
iova. C.F.R. Craiova. Chimia 
Turnu Măgurele, Dunărea 
Giurgiu, Pistonul Slatina, Pe
trochimistul Pitești» Rulmentul 
Alexandria, Ș. N. Oltenița, 
I.O.B. Balș.; seria a III-a : 
Politehnica 16 Februarie II 
Cluj-Napoca, Transportul Tg. 
Mureș, Știința CEMIN II Baia 
Mare, Universitatea II Timi
șoara, Minerul 
Btructorul Alba 
— Llc mecanic 
Brașov, Unirea 
I.P.A. Sibiu, C.S.U. 
Metalurgistul Cugir ;

I
I
I
I

Dinamo BucureștiMeciul 
fost amînat pentru o dată

— Universitatea Cluj-Napoca 
ce ae va stabili ulterior.

momi matnliirIf

în noua ediție a Întrecerii or
ganizată de ziarul „Sportul- șl 
dotată cu „Trofeul eficacității-, 
clasamentul, după două etape, a- 
rată astfel in partea sa superi
oară :

1—2. VASILE STINGĂ (Steaua)

a

PARTIDE

(a III-a 
octombrie

al tinereții

și a
(I și

pre-eșalon
la actuala ediție unele 
Astfel, au fost înfi-

SPECTACOL DE GALĂ
(Urmare din pag. I)

IN FINALELE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR

șl ALEXANDRU FOLKEB (Politeh
nica Timișoara) — cile 22 de go
luri înăcrise ; 3. Benone Nlcoles- 
en (Dinam» Brașov) — 17 goluri ; 
4. Mlhal Agaple (Universitatea 
Craiova) — 16 goluri ; 5. Mlhal 
Mironluc (H. C. Minaur Baia Ma
re) 15 goluri ; 6. Gh. Dumitru
(Universitatea Craiova) 14 goluri; 
7. Măricel Volnea (H. C. Minaur 

Bala Mare) 13 goluri.

Lupcni, Con- 
Iulia, Carpațl 
Mîrșa. C.F.R. 
Săcele, Dacii 

Oradea, 
____  ___ . seria a 

IV-a : T. C. Ind Midia Năvo
dari, Rapid C.F.R. Fetești, 
CaHatis Mangalia, Pescărușul 
Tulcea, Chimica Năvodari, Con
structorul, I.T.C., Portul, Vo
ința, Dacia, C.F.R., Automobi
lul — toate din Constanța ; 
ieria a V-a : C.S.M. Sucea
va, C.F.R. Suceava. Rapid 
Buzău, Politehnica II Iași, 
Progresul Brăila. Rulmen
tul II Bîrlad, Automobilul Ga
lați. Rapid C.F.R. Galați. Chi
mica Brăila, I.U.C. Milcov Foc
șani, Chimia Bacău. - -
Tecuci, Automobilul 
Locomotiva Pașcani.

U.ItA» 
Măcin,

1:02,1, Maria Ștefan (D) 2:02,6,
Adriana TomiufC (S) 2:03,3, Culi- 
na Popov (D) 2:06,2, Camelia Ion 
(Olimpia) 2:03,5, Tecla Borcănea 
l:0S,8; K2 — 1 000 m: Steaua
fNicușor Eșeanu — Ionel Lețcale) 
3:32,6, Dinamo (M. CLobanu — N. 
Ticu) 3:35,8, Dinamo (A. Kovacs
— I. Vecinu) 3:36,4, Dinamo (C. 
Gorgan — M. Iile) 3:37,0, Dinamo 
(IS. Greceanu — R.» Filipov) 3:37,8. 
Steaua (M. Tones cu — M. Frigio- 
hi) 3:40,0; C2 — 1 000 m: Dina
mo (Dumitru Bețiu — Feodor Gu- 
rel) 3:42,5, Steaua (T. Slmionov 
—- D. Nenciu) 3:52,6, Dinamo (P. 
Capusta — L. Anane) 3:53,1, Stea
ua (T. Cobzarenco — N. Sergan) 
1:55,1, Steaua (V. Grigore — C. 
Zbarțț) 3:57,5, Danubiu (P. loan
— C. Dumltrașcu) 3:58,2; K2 F: 
Steaua (Amfisa Avram — Naata- 
sla lonescu) 1:52,5, Dinamo (Nas- 
tasia Buri — Marla Ștefan) 1:53,5, 
Dinamo (Marioara Voicu — Eli- 
sabeta Băbeanu) 1:54,9, Steaua 
CM. Voican — I. Dinescu) 1:58,3, 
Steaua (G. Chiriță — A. Pascale) 
1:59,4, C.S.Ș. Triumf (A. Teacă — 
T. Dinescu) 2:02,4; K 4 — 1 000 m: 
Dinamo (Ion Geantă — Ion Lu
ca — Petrieă Dimofte — Ilie Ni- 
colae) 3:04,3, Steaua (A. Velea —

I. Constantin — V. Ignat — N. 
Fedosei) 3:04,6, Steaua (Gb. Ni
țu — A. Coman — Fl. Marines
cu — E. Bîrlădeanu) 3:06,0, Di
namo (S. Alexe — T. Lupău — 
A. Kovacs — C. Llvadariu) 3:13,5, 
Steaua (N. Sava — Gh. Mărcuț — 
S. Ttoovscbi — B. Birkenheuer) 
3:16,5, Marina Mangalia (M, Ari
ton — A. Nichifor — I. Drăgoi —
C. Lebedev) 3:17,4; K 1 — 500 m:
Vasile Dîba (D) 1:46,2, I. Blrlă- 
deanu (S) 1:46,7, I. Miloșoiu
(C.S.M. Pitești) 1:51,2, I. Vecinu 
(D) 1:52,0, M. lonescu (Marina) 
1:52,7, M. Firfirică (Chimia Rm. 
Vîlcea) 1:53,3; CI — 500 m: Cos- 
tică Olaru (S) 1:58,4, Gh. Titu
(D) 2:00,0, N. Mihăescu (S) 2:00,9, 
M. Timofte (S), 2:01,4, Gh. Lun- 
gu (Danubiu) 2:01,7, I. Teodorov 
(D) 2:02,4; K 4 F; Steaua (Agafia 
Buhaev — Nas tas la lonescu — 
Amfisa Avram — Adriana To- 
mluc) 1:39,4, Dinamo (M. Voicu
— E. Băbeanu — N. Buri — C. 
Popov) 1:43,0, Steaua (M. Voican
— I. Dinescu — A. Sidor — A. 
Pascale) 1:43,6 Dinamo (A. La- 
rie — S. Tudorciu — C. Leica —
D. Alexe) 1:47,5, Olimpia (C. I-on
— M. Sumănaru — G. Popovici
— C. Constanda) 1:48,3, U.T. Arad 
CM. Keller — A. Haș — A. Pîr- 
vu — A. Andrei) 1:49,3; K2 —

100 m: Steaua (Nlcușor Eșeanu
— Ionel Lețcale) 1:36,5, Dinamo 
(S. GTeoeanu — R. Filipov) 1:37,4, 
Marina Mangalia (M. Ariton — A. 
Nichifor) 1:46,4, Steaua (Fr. Ke- 
rl — A. Tudose) 1:40,8, Steaua 
(I. Nițu — A. Kovacs) 1:42,2, Di
namo (Șt. Popa — V. Poloooșer) 
1:43,2; C 2 — 500 m: Dinamo (Du
mitru Bețiu — Feodor Gurei) 
1:45,6, Steaua (T. Slmionov — D. 
Nenciu) 1:46,4, Dinamo (P. Ca
pusta — L. Anane) 1:47,2, Steaua 
(Gh. Simiocenco — I. Corneenco) 
1:4fl,2, Steaua (V. Grigore — C. 
Zbanț) 1:49,5, Steaua (C. Avram
— R. Isacov) 1:49,7; K 4 — 500 m; 
Steaua (Angelin Velea — Ion 
Constantin — Victor Ignat — Ni- 
colae Fedosei) 1:26,8, Dinamo (I. 
Luca — M. Ciobanu — N. Ticu
— I. Jigarov) 1:27,8, Steaua (Gh. 
Nițu — A. Corn an — Fl. Mari
nescu — E. Bîrlădeanu) 1:28,5, 
Dinamo (V. Dîba — I, Milașcu — 
P. Dimofte — I. Nicolae) 1:28,7, 
Marina Mangalia (V. Bodnarluc
— N. Grecu — N. Popescu — S. 
Conon) 1:30,3, Steaua (N. Sava — 
Gh. Mărctiț — S. Ticovschi — B. 
Birkenheuer) 1:31,6. Clasament pe 
puncte: 1. Steaua 252 p, 2. Dina
mo 226 p, 3. Marina Mangalia 
27,5 p, etc.

Vladimir MORARU

CAMPIONATELE DE TIR
(Urmare din pag 1)

treaga „cursă" ! Rămînea 03 
„muștele" să-1 desemneze pe 
învingător. Cei mai multi de
cari i-a adunat Romulus Nico- 
lescu : 14 fată de doar 11, ai 
urmăritorului său... Meritat, 
dar la un punct de cei doi. pe 
treapta a treia podiumului. 
Florin Cristofor, revelația a; 
cestui sezon (600 din 600 p și 
1173 p la 3X40 f), fără con
tracandidat, Intrucît următorii 
clasați. Leca și P»Pa (două 
nume mai puțin cunoscute, 
dar în plină afirmare), au to
talizat cu două puncte mai 
puțin. A surprins neclașarea 
între primii 6 a lui Ule Co- 
dreanu. cel care, cu o zi îna
inte, la proba de pușcă 10 me
tri. luase un start realmente 
convingător...

S-a desfășurat și prima man

șă a probei de pistol viteză, pe 
o vreme întunecată, care a 
creat multe probleme. Poate și 
din acest motiv, rezultatele au 
fost mai scăzute decît se anti
cipa. Liderul „jumătății de 
cursă" ; Grațian Calotă (Stea
ua). cu 297 p.

REZULTATE TEHNICE, puș
că liberă, 60 f.c. seniori : 1.
R. Nicolescu (Steaua) 597 p, 
2. M. Dumitrescu (Dinamo) 597 
p 3. F. Cristofor (Steaua) 596 
p; 4. G. Tătaru (I.E.F.S.) 594 
p. 5. M. Leca (Metalul) 594 p, 
6. I. Popa (Medicina Cluj-Na
poca) 593 p ; echipe : 1. Steaua 
2371 p. 2. Dinamo 2367 p. 3. 
Metalul 2360 p ; pistol 10 me; 
tri, seniori : 1. M. Trușcă
(Steaua) 572 p. 2. I. Petru (O- 
limpia) 570 p 3. I. Neagu (Di
namo) 568 p ; pistol viteza, 
seniori, manșa I : G. Calotă 
297 p. C. Ion. M. Stan. V. Su- 
ciu 296 p. T. Tașcă 295 p.



„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO ALE JUNIORILOR
La întreceri și-au anunțat participarea concurenți din 8 țări

C. E. de polo juniori

în Sala sporturilor din Tîr
goviște va avea loc azi și inli
ne o importantă competiție de 
judo pentru juniori — Campio
natele internaționale ale Ro
mâniei. Aceste întreceri slnt 
importante deoarece nu peste 
mult timp, la sfîrșitul lunii vi
itoare, tot1'.___ , la Tîrgoviște, se vor
desfășura campionateile euro
pene ale juniorilor. Pentru 
„Internaționale" și-au anunțat 
participarea tineri judoka 
din Austria, Belgia, Franța, 
K.D, Germană, R.F. Germania, 
Turcia, Ungaria și, firește, Ro
mânia

Antrenorii Nieolae Marines
cu, Costică Sauciuc și Constan
tin Ciolan au selecționat mai 
mulți juniori la fiecare cate
gorie de greutate. Printre cei 
care vor lua startul azi și 
mîine îi amintim pe Silviu 
Lazăr, Gabor Pal (ambii de la 
Dinamo București) și Florin 
Bîtculescu (C.S.Ș. Unirea Iași) 
la categoria superușoară (60

kg), llie Șerban (Dinamo Buc.), 
Constantin Coman (Dinamo 
Tîrgoviște) și Ion Moldovan 
(C.P.L. Bistrița), la semiușoară 
(65 kg), Ștefan Nogy (C.S.Ș. 
Oradea), Florin Bercean (Uni
versitatea Cluj-Napoca) și Lu
cian Pop (Dinamo Buc.) la u- 
șoară (71 kg), Doru Puțan 
(Rapid Oradea), Nieolae Vega 
(Dinamo Buc.) și Nicu Vulpoiu 
(C.S.Ș. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), la semimijlocie (78 
kg), Atlla Polint (A.S.A. Tg. 
Mureș), Petre Anițoaie și 
Constantin Zaharia (ambii U- 
nirea Iași) la mijlocie (86 kg), 
Marcel Roman (C.S.Ș. Gloria 
Arad), Emil Conchi (C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghlu- 
Dej) și Adrian Clinei (Metalul 
Plopenl) la semigrea (95 kg), 
Valentin Bazon (Oțelul Tîrgo
viște), Gabriel Burlău (C.SJȘ. 
Oradea) șl Ion Dămăcuș (Glo
ria Arad) la grea (+95 kg).

Cu acest prilej, la Tîrgoviște 
are loc șl un stagiu de arbi
tri internaționali.

JUCĂTORII NOȘTRI 
ÎN LUPTA PENTRU MEDALII
VARNA, 3 (prin telefon). 

Vineri a fost zi de pauză în 
Întrecerile celui de al 8-lea 
campionat european de polo 
rezervat echipelor de juniori, 
sîmbătă și duminică urmînd 
să se desfășoare ultimele par
tide, la capătul cărora vom cu
noaște noua ierarhie continen
tală.

Spre satisfacția noastră, la 
actuala ediție, singura forma
ție care a izbutit să totalizeze 
maximum de puncte este cea 
a României. „Tinerii pololști 
români au impresionat real
mente prin jocul lor rapid șl 
viguros — ne-a relatat telefo
nic antrenorul federal Anatol 
Grințescu. Ei au obținut o sui
tă de victorii — 10—6 cu R.F. 
Germania, 18—3 cu Danemarca, 
10—5 cu Spania și 10—7 cu O-

landa — care le-au permis să 
cîștige detașat atît grupa pre
liminară, cit și turneul semi
final. Formația României a 
reușit astfel să promoveze in 
turneul final cu o zestre ex
trem de prețioasă : două punc
te".

Iată, dealtfel, cum arată cla
samentele celor două turnee 
semifinale, precum și situația 
de la care se va relua sîm
bătă seara întrecerea pentru 
cele trei locuri de pe podium :

Grupa semifinală A: 1. Ita
lia 5 p (27—19) ; 2. U.R.S.S. 5 
p (25—17) ; 3. Ungaria 2 p", 4. 
Iugoslavia 0 p; grupa semifi
nală B : 1. ROMANIA 6 p ; * 
R.F. Germania 4 
2 p j 4. Olanda 0

Disputa pentru 
se reia sîmbătă 
toarea situație :

„; 2-
p ; 3. Spania

P-
locurile 1—4 

de la urmă-

Campionatele internaționale de tenis pentru juniori ale României

SPORTIVII ROMÂNI PREZENȚI IN
MAMAIA, 3 (prin telefon). 

Campionatele internaționale de 
tenis pentru juniori ale Ro
mâniei — găzduite într-o ex
celentă organizare de comple- 
rul turistic Palas — se apro
pie de punctul final. Intllnirile 
care au desemnat pe tenisma- 
nii ce-și vor disputa semifina
lele au adus eliminarea din 
competiție și a altor favorițl. 
Este plăcut să notăm că în 
semifinale, în probele de sim
plu, au rămas în cursă cite 
doi jucători șl două jucătoare 
din țara noastră, fapt ce tre
buie relevat dacă ținem sea
ma că ei se găsesc pe aceeași 
treaptă cu reprezentanții Ce
hoslovaciei, această ultimă 
țară trimițînd la Mamaia un 
lot valoros de tineri.

într-o frumoasă partidă In 
care i-au fost necesare doar 
două seturi, Emil Hnat — cu 
un joc ofensiv, cu bune lovi
turi de serviciu și voie — l-a 
întrecut cu 6—4, 7—6 pe Gun
ther Wehnert (R.D. Germană). 
Tot In sferturi, Mihai Vanță 
a dispus cu 4—6, 6—4, 6—2 d« 
Marius Comănescu. în celelal
te două meciuri: Moravec (Ce
hoslovacia) — Moroșan 6—3, 
4—6, 8—6 și Lazarov (Bulga~ 
rla) — Suk (Cehoslovacia) 
6—2, 6—7, 6—3. In semifinale 
se vor înttlni: Moravec — 
VanțI șl Lazarov — Hnat. La 
fete. In .sferturi de finală, ta
lentata Ileana Trocaa (cam
pioană națională) a dispus cu 
6—4, 3—6, 7—5 de Liliana Pop. 
iar Alice Dănllă a tatrecut-o

FAZELE FINALE
cu 6—4, 6—2 pe cehoslovaca 
Bea Hanak. în celelalte două 
sferturi: Martina Koderova
(Cehoslovacia) — Teodora Ta- 
che 6—4, 7—5 și Petra Tesa- 
rova (Cehoslovacia) — Agnes 
Ried (Ungaria) 6—1, 6—2. în 
semifinale se vor tnttlni: Ko
derova — Dănllă șl Tesarova 
— Trocan.

Au continuat și întrecerile 
de dublu: Lazarov, Tones 
(Bulgaria) — Vanță, Comănes- 
eu 6—3, 6—1, Hnat, Chiru — 
Gorgan, Coșar 6—3, 6—3.

întrecerile iau sfîrșit sîm
bătă

G. TAMAȘ — coresp.

1. România 
2—3. Italia 

U.R.S.S.
4. R.F.G.

1
1
1
1

1
0
o
o

0
1
1
0

o 
o 
o
1

10- 8
6- 8
8- 8
6-10

2
1
1
0

stabilit 
avea

C. M. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

le. Este vorba, în ordinea ca
tegoriilor, de Ion Asaftei (cai. 
48 kg), Ștefan Marian (cat. 53 
kg), Nieolae Zamfir (cat. 57 
kg), Constantin Uță (cat. 62 
kg), Ștefan Negrișan (cat. 68 
kg) și llie Matei (cat. 90 kg). 
Să precizăm, insă, că, dintre 
aceștia, Ștefan Negrișan, Ște
fan Marian, Nieolae Zamfir și 
llie Matei sînt, de la un timp, 
nume cunoscute In arena in
ternațională a sportului lupte
lor. Rămîne să vedem cum își 
vor justifica selecția Ion A- 
saftei (cat, 48 kg) — la prima 
prezehță în echipă — și, mai 
ales, talentatul junior Cons
tantin Uță (cat. 62 kg). Ar mal 
fi de notat că Iotul lărgit a 
mai cuprins, într-o pregătire 
intensă, și alți luptători de 
perspectivă, printre care tine
rii Gheorghe Savu, Sorin Her- 
țea, Ion Grigoraș etc., cu ex
celente rezultate la recentele 
campionate europene de ju

niori de la Leipzig, precum și 
faptul că la unele categorii de 
greutate au fost necesare me
ciuri de selecție pentru titu
larizare (cat. 57 kg, 74 kg, 90 
kg). După cum se vede, s-a 
apreciat, pe bună dreptate, si 
nu se participe la categoria 
4-100 kg, cei doi candidați — 
Ivan Savin și Ion Hanu — ne- 
avînd nici 
greutatea 
o bună 
pionatele 
towice.

Acesta 
posibile 
oră) lotul care va încerca să 
aducă sportului luptelor din 
țara noastră rezultate cit mai 
bune și prin 
legem cucerirea 
Iii șl a 
taȘe în

valoarea, nici... 
care să le permită 

comportare la cam- 
mondiale de la Ka-

este (desigur, cu 
modificări de ultimă

aceasta înțe- 
unor meda- 
poziții frun- 

(neofi- 
cial) pe națiuni. Slnt mai 
multe motivele care ne fac să 
credem că un asemenea obiec
tiv este realizabil de către tî- 
năra noastră echipă reprezen
tativă. Cel mai important este

unei 
clasamentul

Slnt

GRECOROMANE
cel referitor Ja valoarea, posi
bilitățile și pregătirea luptăto
rilor români pe parcursul în
tregii perioade, de la începu
tul acestui an. Este, dealtfel, 
concluzia la care au ajuna a- 
tît federația de specialitate, 
cit șl colectivul tehnic (Ion 
Corneanu, Ion Cernea, Nieolae 
Pavel, Simion Popescu, dr. 
Nieolae Floeșteanu, Nieolae 
Lăcrățeanu — mascur.

In acest interval a crescut 
corespunzător volumul de lu
cru in parter, a fost mărit vo
lumul general șl intensitatea 
pregătirii fizice, iar timpul 
care a trecut după participa
rea la „Memorialul Pytilia- 
winski" (7—8 august, Varșovia) 
a fost atent folosit pentru fi
nisările tactice necesare. De 
asemenea, atit campionatele 
europene de la Vama (aprilie 
1982), dt și turneele de verifi
care din Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, România, Uniu
nea Sovietică și Polonia (la 
care sportivii noștri au ocu
pat 16 locuri 1, 12 locuri 2 și 6 
locuri 3) au oferit tehnicieni
lor noștri concluzii importan
te, pe care aceștia — împreu
nă ca alțl factori de răspun
dere — le-au aplicat In se
lecția și pregătirea luptătorilor 
noștri pentru această ediție a 
campionatelor mondiale. ACUM 
este nevoie. In continuare, de 
o puternici angajare și mo
bilizare a sportivilor, de o so
lidă încredere in forțele lor 
proprii, de o fierbinte dorință 
de afirmare, de victorie. Nu 
slnt doar firești cuvinte de în
curajare. Ele au și acoperirea 
faptelor și performanțelor cu 
care se mîndrește sportul lup
telor din țara noastră (prin
tre altele: 44 medalii — din
tre care 12 de aur la campio
natele mondiale), dar și MUN
CA plină de dăruire a sporti
vilor și antrenorilor care nu
tresc, deopotrivă, dorința pu
ternică de a spori numărul șl 
strălucirea medaliilor, spre 
gloria sportului românesc. 
Poate că noua ..echipă de aur" 
se va făuri la Katowice...

TURNEE DE VOLEI
ROMA. în capitala Italiei are 

Ioc un turneu masculin de vo
lei : Italia — Franța 3—0 (12, 
13, 10) și R. P. Chineză — R.F. 
Germania 3—1 (10. 14, —13, 14).
LENINGRAD. Competiția mas-

culină memorială dotată cu 
„Trofeul Vladimir Savin” a pro
gramat un nou meci : Uniunea 
Sovietică —. Bulgaria (reedita
rea finalei olimpice 1980) 3—1 
(—12, 8. 8 X4).

„INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS ALE S.U.A.

Flushing Meadow. în cadrul 
întrecerilor pentru campionate
le internaționale ale S.U.A. fa
voritul nr. 1 John McEnroe l-a 
eliminat cu 7—6, 6—4. 7—5 pe 
Tim Gullikson. Alte rezultate 
din turul doi : Wilander — 
Manson 6—2, 7—6, 6—1. Der 
Marwe — Ramirez 6—2, 6—3,
5— 7, 6—4. Noah — Gottfried
6— 3, 6—4, 6—4, Simonsson —
S. Smith 6—0. 7—6, 5—7, 7—5. 
Din competiția feminină am re
ținut rezultatele : Nelson —
Mascarin 4—6, 6—3. 6—2, Gar
rison — Pazderova 7—6, 6—2, 
Ruzici — Hendricksson 6—2, 
6—3, L. Romanov — Kiyomura
6— 2, 6—0, Rush — Jausovec
7— 5, 2—6, 6—4, Mandlikova — 
— Leo 5—7, 6—3, 6—1, Evert 
Lloyd — Henry 6—1. 6—0, Du- 
rie — Simmonds 3—6, 6—3, 
6—3, Budarova — Klitch 6—3, 
6—1„ Rossi — Stove 6—3, 6—1.

FOTBAL MERIDIANE

Conform programului 
anterior, sîmbătă vor 
loc meciurile România — 
U.R.S.S. șl Italia — R.F.G., iar 
duminică partidele U.R.S.S. — 
R.F.G. șl România — Italia. 
Celelalte patru formații — O- 
landa, Iugoslavia, Spania și 
Ungaria (ultimele două au fost 
medaliate la ediția preceden
tă) vor juca în continuare 
pentru locurile 5—8.

în turneul pentru locurile 
9—14 s-au mal înregistrat ur
mătoarele rezultate : Turcia — 
Austria 7—6; Franța — Da
nemarca 10—6, Danemarca — 
Austria 11—5; Bulgaria — An
glia 13—7.

« Med restant la campionatul 
U.R.S.S. : Spartak Moscova — 
Krasnodar 4—1. tn clasament 
conduce Dinamo Minsk — SI p, 
urmată de Dinamo Tbilisi — at 
p, Spartak Moscova — 27 p.

« In campionatul * _ ' ’ '
(et 4, Joc restant) : Sarajevo 
Velez 4—2. în ’ 
namo Zagreb 

7 p.« Miercuri 
vor înttlni în ___  _____
Etienne șl Bayern Miinchen (cu 
Pfaff, Breitner, Rummentgge, 
Dremmler în formație).
• C. F. Barcelona deține recor

dul de participări (17) tn Cupa 
U.E.F.A. A susținut 106 partide, 
dintre care a cîștigat 54, a termi
nat 23 la egalitate șl a pierdut 
29. Pe țâri, tn această competiție 
cu toate formațiile prezente în 
cele 24 de ediții, pe primele 
locuri se află Anglia, R.F.G. șl 
Spania. România cu 12 formații 
șl M de Jocuri ocupă locul 14 din 

S3 da țări, înaintea U.R.S.S., El
veția, Bulgaria, Polonia, Suedia, 
Grecia, Austria, Danemarca ș.a.

Iugoslaviei
__  —3 — 
frunte se află Dî- 

șl Sarajevo cu cite
seara, la Paris, sa 
med amical St.

ÎN ACTUALITATE, CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
• Mascota oficială a C.E. da 

atletism de la Atena repre
zintă pe cei doi eroi ai uneia 
dintre celebrele fabule ale nu 
mai puțin 
grec Esop. 
ce țestoasă 
cere într-o 
ce _ 
giumbușlucuri, 
văzut liniștită 
de drum 
cerea ! • 
sări toarea 
Antretter 
băieți, americanul Mvrickg 8,58 
m f). Alte rezultate ale afile- 
țllor vest-germani : prăjină : 
Lohre 5,50 m, Înălțime: Na
gel 2,28 m. disc F j Manecke 
65.38 m • într-un concurs do 
rodaj a instalațiilor noului sta
dion atenian : Poliakov 5,50 m 
la prăjină. Galina Murașova 
65.40 m la disc, Igor Nikulin

celebrului fabulist 
Iepurașul și bro-aa- 
au pornit la între- 
cussă, dar în. timp 

.urechilă" se tot ținea de 
broscuța șl-e 

șl conștiincioasă 
a cîștigat între- 
Rhede (R.F.G.). 
lungime Karin

și...
La 
în 

a reușit 6,77 m (la

83,54 m și Sergbel Litvinov
80,94 m la ciocan • Doar 1 
echipe sînt înscrise la ștafeta 
feminină de 4X100 m, proba

de&fășurîndu-ee. astfel direct 
finală, vineri, la ora prevăzu
tă pentru serii • Două probe 
noi îșl fac debutul oficial la 
C.E. este vorba de heptatlonui 
și de —
totuși 
ticipa 
du-se 
ment.
nunțat că va abandona, anul 
acesta, activitatea competițlona- 
lă pentru a se putea trata la 
mod corespunzător • Dintre 
campionele ediției trecute de 
la Praga vor fi prezente la 
Atena : Marlles Gdhr, Liudmila 
Kondratieva. Marita Koch, Ta
tiana Providohina, Svetlana Ul- 
masova, Sara Simeonl. Ilona 
Slupianek. Vllma Bardauskiene 
Eveiin Jahl, Johana Klier, 
Ruth Fuchs, Margit Papp au 
abandonat însă activitatea com- 
petițlonală.

maratonul feminin • Și 
Steve Ovett nu va par
ia Atena !
din nou, la un antrena- 
la Londra, Ovett a a-

Acei destin
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3! de țâri, unele foarte mar!, altele foarte 
vor lua parte de Iun! la întrecerile ediției a ..... ...
a campionatelor europene, la Atena, competiție care 
constituie principalul eveniment at atletismului inter
național In acest an.

EI bine, această competiție. In afară de faptul câ 
a demarat foarte greu, dar ba începuturile el nu s-a 
bucurat de cine știe ce succese, ceea ce a pus chiar 
sub semnul îndoielii menținerea el. Dac de atunci 
multe s-au schimbat în atletismul continental I Orga
nizarea precedentelor edrțM a fost asigurată de : 
I. — 1934 Torino (numai bărbați), R — 1931 Parii 
(bărbați) țl Viena (femei), Iffl - 1946 Oslo (bărbați 
?î femei), IV - 1950 Bruxelles, V — 1954 Berna, VI 
- 1951 Stockholm, VII - 1962 Belgrad, VW - 1966 
Budapesta, IX - 1969 Atena, X - 1971 Helsinki, XI - 
1974 Roma, XII — 1978 Praga ți acum, de luni, XWI — 
1982 Atena.

PRIMA PARTICIPARE A ATLEȚILOR ROMANI la C.E. 
a avut loc chiar la ediția inaugurala, la Torino, dar . 
fără strălucire. Th. Popovic! a fost al 7-lea In seria a 
H-a la 800 m (pe locul FV, cehoslovacul Evzen 
Rosicky (I), iar Ia 1 500 m, în seria I, a fost al 9-lea, 
Ion Manea tot la 1 500 m, în seria a 141-a, a fost al 
4-lea, dar n-a intrat în finală. Iar Virgil loan ba 
400 mg, de asemenea, s-a clasat pe locul 4 în serie, 
în timp ce Petre Havcleț, la disc, n-a trecut de cali
ficări.

IN 1938, LA PARIS, Vasile Firea s-a clasat al 9-lea 
în cursa de 50 km marș (5.22:21), ia-r Carol Eilhart 
a fost al 14-lea la prăjină (3,50 m).

URMĂTOAREA NOASTRA PARTICIPARE, nici ea stră
lucită, a fost consemnată în 1954, dar In afara unul 
loc 6 la 110 mg și a unuia 7 la greutate (Gabriel 
Georgescu 15,48) băieții n-au reușit nimic altceva. 
Noroc cu junioara... (olanda Balaș, care a reușit un 
frumos succes, clasîndu-$e a doua, la înălțime, cu 
1,65 m — record național. La disc, Lia Manoliu a 
fost a 7-a, cu 43,86 m.

IN 1958, LA STOCKHOLM, pe vechiul stadion olim
pic, lolanda Balaș a cîștigat titlul continental cu un 
rezultat de 1,77 m, Ana Sâlâgean a ocupat locul 6 
la greutate (14,55 m), iar Maria Diți-DiaconeScu s-a 
clasat a 7-a la suliță, cu 49,03 m.

CEA MAI VALOROASA PARTICIPARE a atleților ro
mâni la C.E. a fost înregistrată la Belgrad, în 1962. 
lolanda Balaș a obținut al doilea titlu de campioana 
sărind 1,82 m la înălțime, Maria Diaconescu (52,10 m 
la sulița) șî Zoltan Vamoț (8:37,6 la 3 000 m obst)

mid, 
XHN-a

de argint. lor Ana Sâlâgean k 
la greutate).

la Budc porto, Mihaela 
argint la ruilțâ (54.04

au cucerit medalii 
clasat, iarâșl a 6-a (13,26 m

IN 1966, PE NEPSTADION, 
Penej a clptigcrt medalia de 
m). Viorica Viscopoleanu a fost a 5-a la lungime 
(6,33 m), Vamof (8:34,0 ta 3 000 m obst) țl Șerban 
Ciochină (16,22 m Ea triplu) i<ra clasat ps locul 7, 
iar Ana Sâlâgean pe focul 8 (15.48 m).

DUPĂ 3 ANI, LA ATENA, pe „Karalilcakli" bilan
țul nostru a fost următorul : medalii de argint : Vio
rica Viscopoleanu (6,45 m la lungime) ți Leonida 
Caraiosifoglu (1.31:06,4 la 20 km marț), locul 4: Ua 
Manoliu (57,38 m la disc) țl Caro! Corbu (16,56 m 
la triplu), locul 5 : Ileana Silal (2:03,0 la 800 m), 
locul 6 : Mariana Condovid (23,9 la 200 m) ți Olim
pia Cataramâ (56,62 m ba disc).

IN 1971, LA HELSINKI, au fost cucerite 2 medalii 
de argint la înâlțlme femei (Cornelia Popa — 1,85) 
ț! bărbați (2,20 m), una de broni la triplu (Corbu 
— 16,87 m). S-au obținut, do asemenea, un Ioc 4 : 
Argentina Menis (59,04 m la disc), două locuri 6 : 
Viorica Viscopoleanu (6,39 m) țl Olimpia Cataramâ 
(57,22 m) țl un loc 7 : Valeria Ștefânescu (13,1 la 
100 mg).

PE STADIO DEI CENTOMILA DIN ROMA, în 1974 : 
Argentina Menis (64,02 m la disc) țl Corbu (16.68 m 
la triplu) acu cîștigat medalii de argint, iar Mariana 
Suman (1:59,8 Io 800 m) pe ceo de bronz. Natalia 
Andrei a fost a 4-a la 3 000 m (8:59,0), ca ți Valeria 
Ștefânescu (13,05 la 100 mg), Iile Floroiu al 5-lea la 
5 000 m (13:27,2), Iar Olimpia Cataramâ (58,30 m) 
șl Gh. Cefan (8:26,2 ta 3 000 m obst.) s-au clasat 
pe locul 6 ; pe 7 a sosit echipa de 4 X 400 m (Iboia 
Korodi, Doina Bâdescu, Lăcrămioara Diaconiuc și 
Mariana Suman), cu 3:30,7.

IN SFÎRȘIT, IN 1978, LA PRAGA, Natalia Andrel- 
Betinl a cîștigat două medalii de argint ba 1 500 m 
(3:59,80) și la 3 000 m (8:33,50). Alte locuri frunta
șe, în finale, ou fost ocupate de : IV — Maricica Pui- 
câ 8:40,90 Io 3 000 m . V - Gina Panait- 
Gheoroaie (6,52 m la lungime), Eva ZorgS-Raduly 
(61,14 m la suliță), llie Floroiu (13:29,30 la 5 000 m), 
Cătălin Andreica (2.12:29,4 la maraton) și Paul Copu 
(8:20,40 Io 3 000 m ob.), VI - Vasile Bichea (8:24,90 
la 3 000 m ob.), VII - Floroiu (27:40,10 la 10 000 m), 
echipa (Marla Samungl, Doina Bâdescu, El. Târîțâ, 
Mariana Suman (3:32,20 la 4 X 400 m) șl VW1 — Mi- 
haela Loghin (17,35 m la greutate), Fița Lovin (1:58,80 
la 800 m) șî Horia Toboc (50,46 la 400 mg).
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