
VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII ARABE EGIPT,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

DIN TOAT1 ȚĂRM, UNIȚI-VA I

portul
Vineri, 10 septembrie, la 

Palatul Consiliului de Stat, 
s-au încheiat convorbirile o- 
ficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Muba
rak.

în timpul ultimei runde 
de convorbiri, cei doi pre
ședinți și-au exprimat satis
facția față de schimbul des
chis și fructuos de păreri pe 
care I-au avut, în aceste zile, 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, înțelegere și stimă 
reciprocă. A fost afirmată 
încrederea că, pe baza hotă- 
rîrilor stabilite, se vor dez
volta și mai puternic rela
țiile tradiționale româno-e- 
giptene, pe tărîm politic, e- 
conomic, tehnico-științific, 
cultural șl în alte domenii 
de interes comun, în folosul 
și spre binele țărilor șl po
poarelor noastre.

Totodată, a fost manifes
tată convingerea că, în spi
ritul celor discutate, se va 
întări conlucrarea dintre Ro
mânia șl Egipt pe arena 
mondială, în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internațio
nale, precum și al mișcării 
de nealiniere, al grupului ță
rilor în curs de dezvoltare, 
în interesul făuririi unei păci 
trainice și juste în Oriental 
Mijlociu, ai destinderii, se
curității și colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume, al 
instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak 
au convenit să continue dia
logul" tradițional și rodnic Ia

nivel înalt, relevînd rolul Iui 
determinant in întărirea prie
teniei și colaborării româno- 
egiptene, marea sa impor
tanță și semnificație în pla
nul vieții internaționale.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, au sem
nat, vineri, in cadrul unei 
ceremonii care a avut Ioc la 
Palatul Consiliului de Stat, 
Declarația comună cu privire 
la dezvoltarea în continuare 
a cooperării dintre Republi
ca Socialiștii România și Re
publica Arabă Egipt pe plan 
bilateral și in viața interna
țională.

După semnare, cei doi 
președinți și-au string cu căl
dură mîiniie.

în cadrul aceleiași cere
monii, a fost semnat un Me
morandum privind dezvolta
rea cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor co
merciale dintre Republica 
Socialistă România șl Re
publica Arabă Egipt, de că
tre Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guver
nului român, și Kamal Hassan 
AII, viceprim-ministru șl mi
nistrul afacerilor externe al 
R.A. Egipt.

în încheierea solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
șl Mohamed Hosni Mubarak 
au ciocnit o cupă de șampa
nie pentru dezvoltarea bu
nelor relații dintre cele două 
țări, pentru întărirea conti
nuă a prieteniei dintre po
porul român și poporul egip
tean.
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Campionatele europene de la Atena

AZI, LA 1500 m, ATLETELE NOASTRE 
DIN NOU ÎN LUPTĂ PENTRU MEDALII

ATENA, 10 (prin telefon). în
trecerile celei de-a 13-a ediții 
a campionatelor europene de 
atletism se apropie de sfîrșit, 
dar încă înainte de căderea 
oortinel se poate spune că am 
asistat la cea mal reușită edi
ție din istoria de aproape cinci 
decenii a competiției. Organi
zarea este ireproșabilă, publicul 
atenian iubitor și cunoscător 
al atletismului, asaltează casele 
de bilete, vineri, ca și joi, vîn- 
zlndu-se toate cele 80 000 de 

, locuri ale frumosului stadion. 
Ce-1 drept, însă, spectatorii au 
și ce vedea...

...Am stat de vorbă, după 
cursa de 3 000 m, cu Marlcica 
Puică. Oricît ar părea de cu
rios, campioana noastră nu era 
pe deplin mulțumită cu meda
lia de argint, Ia capătul unei 
finale în care fusese întrecută 
doar de recordmana mondială 
Svetlana Ulmasova. Noi sîntem 
însă pe deplin satisfăcuți de 
comportarea Maricicăi și apre
ciem că ea a făcut tot ce a 
putut, în condițiile tacticii co
lective a puternicului trio so
vietic. Campioana noastră ne-a 
mai spus că îșl pune mari spe
ranțe în finala probei de 1500 
m, de sîmbătă după-imiază. în 
cane va avea Ca principale ad
versare alte trei foarte valoroa
se alergătoare sovietice — Olga

Dvirna, Svetlana Guskova și 
Zamira Zaițeva. Avem încre
dere în valoarea Maricicăi. în 
capacitatea el de luptă și spe
răm — gîndindu-ne că o va a- 
vea alături, de această dată, pe 
Doina Melinte — să o vedem 
din nou pe podium.

Vineri după-amiază, proba 
csibe ne-a interesat oel mai mult 
a fost triplusaltul, unde Be- 
dros Bedrosian evolua pentru 
prima dată într-o finală euro
peană. Campionul nostru a o- 
cupat un Ioc bun, 8, același pe 
care i-1 acordau șansele hîrtiei, 
avînd în vedere performanțele 
din actuslul sezon, dar rezul
tatul obținut este departe de 
prestațiile reușite în aoert se
zon. Bedrosian a ratat ocazia 
obținerii unul rezultat mai bun 
în condițiile în care doi dintre 
favorițl, Valiukevici și Beskrov- 
nîi, nu și-au onorat firma. 
După două sărituri depășite, 
Bedros a izbutit în »> treia în

cercare, după un elan extrem 
de prudent. 16,46 m. Au urmat 
alte două sărituri depășite și 
un 16,29 m, Bedros avînd de-« 
lungul întregului concurs difi
cultăți cu elanul, lăsînd im
presia că este jenat de vîntul 
din lateral-spate. In general, 
nivelul probei a fost' sub ni
velul așteptat. Doar englezul 
Keith Connor șl-a onorat re
cordul european stabilit în a- 
cest sezon, dominînd o întrece
re pe care a început-o cu 17,26 
m și a încheiat-o cu 17,29 m.

La începutul reuniunii de -vi
neri, Ion Oltean a alergat în 
cea de-a doua semifinală la 
110 mg. A luat un start bun, 
a fost, pînă la gardul al trei
lea, alături de fruntași, dar a- 
poi a cedat, a pierdut ritmul 
și a sosit ultimul. Timpul său

(Continuare în pag. a 8-a)
Romeo ViLARA

Campionatele mondiale de „fircco-romanc"

LUPTĂTORII ROMÂNI AU CONCURAT 
CU SUCCES Șl ÎN ZIUA A DOUA

Pentru ridicarea potențialului sportiv al fiecărui județ

DE CE A RĂMAS MARICICA PUICĂ
Dacă în acest an municipiul 

Iași va realiza o producție in
dustrială de peste 24 de miliar
de lei. adică aproape egală cu

O EXCEPȚIE LA IAȘI ?
a a

cea înregistrată de întregul ju
deț în 1979 și dacă populația 
municipiului este astăzi de pes
te 350 000 locuitori, față de a- 
proxlmativ 130 000 acum două 
decenii (interval de timp în 
care numărul elevilor și stu
denților a crescut de 3 ori), cu

ce poate veni în comparație, pe 
spirala devenirii, sportul ie
șean? Comparativ cu ciclul o- 
llmpic anterior, cind a avut 
nominalizați 4 sportivi, acum, 
cu 8 candidați pentru Lob An
geles ’84. aportul ieșean s-ar 
putea considera. din acest

RADIOGRAFIA PERFORMANȚEI IEȘENE
Sporturi de nivel olimpie — 

lupte libere, handbal feminin, 
atletism, judo.

Secții cu sportivi de nivel 
Internațional — C.S. Univer
sitatea (atletism, șah), A-S. 
Voința (box), C.S. Politehni
ca (judo, rugby), C.S.M. (tir 
cu arcul, călărie), C.V. Peni
cilina (volei feminin).

Secții de nivel național — 
46 (la 23 de ramuri sportive).

Secții In campionatul repu
blican — 47 (Jn „A”: Politeh

nica Iași la baachnt masculin, 
fotbal șl rugby, „Terom*  — 
handbal feminin. Penicilina — 
volei feminin, C.S.M. — tenia 
de masă. Universitatea — șah).

Sportivi legitimați — 1 Ml
(dintre care 1400 juniori), la 
M ramuri sportive.

Profesori de educație fizică 
— 333 (dintre care 122 absol
venți I.tFA).

Antrenori încadrați in sec
ții — 114 (aș cu normă întrea
gă).

punct de vedere, în ascensiune. 
Realitatea este însă departe de 
o asemenea caracterizare, fapt 
care a reieșit cu pregnantă șl 
dintr-o recentă analiză a acti
vității sportive ieșene făcută în 
cadrul secretariatului Comite
tului județean de partid. Așa 
cum ne-a spus secretarul 
C.J.E.F.S. Iași loan lacob, s-a 
desprins cu acest prilej conclu
zia că PROGRESELE SE LA
SĂ INCA AȘTEPTATE șl in 
acest an. la cumpăna ciclului 
olimpic. Șl principala carență 
s-a subliniat a fi potențialul 
sărac al marii performanțe. 
Fapt real, după părerea noastră, 
el fiind efectul unul lanț de 
slăbiciuni.

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 6-a)

KATOWICE, 10 (prin tele
fon). Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane au 
continuat vineri în Sala de 
cultură si sport din localitate 
la toate cele 10 categorii de 
greutate. A fost, cum s-ar spu
ne, o zi plină, cu multe me
ciuri deosebit de disputate și 
de un nivel tehnic ridicat. Cum 
era de așteptat, luptătorii ro
mâni. după cele 7 victorii din 
prima zi — scontate, dealt
fel, în urma tragerii la sorți 
— au întilnit în tururile ur
mătoare adversari mai puter
nici. iar ceilalți 5 sportivi din 
echipa noastră care au luat vi
neri startul au întîlftit șl el 
parteneri de întrecere reduta
bili.

în corespondența noastră 
vom relata despre evoluțiile 
luptătorilor noștri în ordinea 
în care ei au intrat pe salte
lele de concurs. Ștefan Rusu 
(cat. 74 kg) l-a întîlnil în pri
mul tur pe norvegianul J. OI- 
ssen, pe care l-a dominat net 
conducînd la sfîrșitul rundului 
I cu 6—0, iar în final cîștigînd 
cu 11—0. Ilie Matei (90 kg) a 
fost liber în acest tur. Ivan 
Savin (+100 kg) a avut în me
ciul său inaugural un adversar 
de 160 kg. americanul J. Lee. 
Cu toate acestea, sportivul ro-

Se reia întrecerea divizionarelor „A" de fotbal

MECIUL SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA DOMINĂ ETAPA DE ASTĂZI
® F.C. Argeș, la prima sa vic
torie pe teren propriu din acest 
campionat ? ® Chimia, cu O- 
blemenco „la timonă”, speră 
să recupereze Ia Tg. Mure; 
ceva din pasivul propriu in „cla
samentul adevărului" ® Dinamo, 
cu gindul la Dukla Praga și la 
o posibilă poziție de lider ® 
La Bacău, in primăvară a fost 
remiză. Acum... ® F.C.M. Bra
șov - F.C. Bihor, o partidă sub 
semnul echilibrului ® Se va 
menține Sportul studențesc în 
frunte și după asaltul Stelei ? 
® Dar tradiția bunelor rezul
tate craiovene pe malurile Be- 
găiî ® La Hunedoara, o intilnire 
de „1“ solist la Pronosport ®

La Ploiești, Mateianu contra 
Halagian sau Petrolul in fața 
unui nou și greu obstacol com- 

petițional
CLASAMENTUL

1. SPORTUL STUD. 5 S 0 8 12- 1 10
2. Dinamo 8 3 2 0 12- 3 8
3. F.C. Olt 5 3 11 8- 4 7
4. Univ. Craiova 5 3 0 2 13- 3 6
S. F.C. Bihor 5 3 0 2 15-10 6
6. F.C. Argeș 5 2 2 1 5- 5 6
7. Corvinul 5 2 2 1 5- 3 6
8. Steaua 5 2 2 1 7- 6 6
9. S.C. Bacâu 5 2 12 7- 7 5

10 Jiul 5 13 1 4- 4 5
11. A.S.A. Tg. M. 5 2 12 5- 9 5
12. Polit lași 5 0 4 1 5- 7 4
13. Chimia Rm. V. 5 2 0 3 5- 8 4
14. Petrolul PI. 5 2 0 3 4- 9 4
15. F.C, Constanța 5 113 7-16 3
16. F.C.M. Brașov 5 10 4 5-10 2
17. „Poli*  Timișoara 5 0 2 3 2-11 2
18. C.S, Tirgoviște 5 0 14 3-11 1

r..F. C. Argeș
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo

I S. C. Bacău
F.C.M. Brașov 
Sportul studențesc

PROGRAMUL ETAPEI

mân a eăsit resursele necesare 
pentru a-i face fată, încheind 
□rima repriză la egalitate 
(0—0) egalitate menținută pî
nă în ultimele 8 secunde, cind 
Savin a fost descalificat. In 
turul 2 el a fost liber.

Pentru debutantul Constantin 
Uță (62 kg) sorții nu au fost 
favorabili, el întîlnindu-1 chiar 
în orimul tur ne vicecampionul 
mondial Riszar Szwicrad (Po
lonia). Firește, meciul a fost 
extrem de dificil pentru Ulă. 
însă el a concurat cu mult cu
rai. a condus cu 2—1 după 
care a fost egalat (2—2). re
zultat consemnat și la finele 
timpului de luptă. Cum insă 
primul punct a fost realizat 
de polonez oonform regula
mentului decizia de învingător 
a primit-o acesta. Tot cu un 
sportiv al țării gazdă. Leszalr 
Majkowski, a concurat și Ion 
Asaftei (48 kg). Chiar de 1® 
început polonezul a luat uzi 
apreciabil avantaj de puncte 
(4—0) dar pînă la sfîrșitul re
priza Asaftei a izbutit să res
tabilească egalitatea (4—4). în 
cea de a doua repriză. însă, 
luptătorul polonez a luat din 
nou conducerea, cîștigînd cu 
7—4. Nicolae Zamfir (57 kg) 
s-a impus intr-o manieră cate
gorică în fata americanului 
Robert Herman: 4—0 după pri
ma repriză si 12—0 in min. 
4.45. cind partida a luat sfîr- 
șit în turul 3 Zamfir a fost 
liber urmînd deci ca el să in
tre în turul 4 fără nici un 
punct de penalizare.

O evoluție spectaculoasă a 
avut Ștefan Negrișan (68 kg) 
în confruntarea cu Jan Kowa 
lik (Polonia). La capătul pri
mei reprize el eră condus cu 
1—0. scor minim, ce-i drept, 
dar polonezul era susținut fre
netic de .tribune". A inceout 
însă al doilea rund, cind Ne- 
grisan si-a prins puternic ad
versarul si a finalizat un ex
celent supleu, cotat cu puncta
jul maxim (4 puncte). în con
tinuare. luptătorul român și-a 
apărat cu succes avantaiul. 
cîstigind întîlnirea cu 4—1.

Iată șl cîteva amănunte din 
gala de seară. La 52 kg, Ște
fan Marian a fost întrecut la 
puncte (3—4), după un duel a- 
prig, de bulgarul Lubomîr

Dan GARLEȘTEANU

- Jiul Petroșani
- Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica lași 

(stadionul Dinamo)
- F.C. Constanța
- F.C. Bihor
- Steaua

(stadionul Sportul studențesc, de la ora 15, 
meciul fiind televizat)

- Univ. Craiova
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Olt

„Poli” Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Petrolul Ploiești

Cu excepția partidei
(alte meciuri ale etapei vor incepe la ora 17.I
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Sportul studențesc - Steaua, cele-



Luni vor începe campionatele naționale de box seniori

„CAVALERII RINGULUI" AU DATORIA 
DE A FI OBIECTIVI ÎN DECIZIILE LOR
Așaaar, au mai rămas pup 

ne ore pînă la gongul inaugu
ral al coinpiouatelor naționale 
de box pentru seniori, care va 
răsuna luni la ora 18 în Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală. Evident, iubitorii aces
tui sport bărbătesc și extrem 
de spectaculos nu vor scăpa 
prilejul de a urmări la lucru 
pe cei mai buni pugiliști ai 
țării, care-și vor disputa titlu
rile de campioni pe anul 1982 
Pentru acest eveniment deose
bit, organizatorii au luat toate 
măsurile și sîntem convinși că 
întrecerile se vor desfășura 
fără cusur.

Dar, pentru că a venit vorba 
de o „desfășurare fără cusur" 
a acestui turneu final, vrem 
să aducem în discuție un as
pect care în multe competiții 
de anvergură a creat o atmo
sferă neplăcută, a lăsat un gust 
amar asistenței. Ne referim la 
arbitrii și... arbitraje. Sîntem 
siguri că federația de speciali
tate, noul ei secretar respon
sabil, vor veghea în așa fel 
Incît la sfîrșitul campionatelor 
naționale să nu li se poată a- 
duce nici un reproș arbitrilor 
îh privința verdictelor date.

Dispunem la această oră de 
un corp de oficiali foarte bine 
cotat, nu numai pe ringurile

MARELE CONCURS DE LA BAZINUL DINAMO
In vara aceasta, la Dinamo, 996 de copii au străbătut 

in premieră o lungime de bazin

ln flecare zi, la ora unu, clnd 
soarele e încă arzător, bazinul 
Dinamo se parcelează. Culoarele 
nu mai sint opt, ci doar trei, 
mult mai late, bineînțeles, ln tri
bună, lume multă, mai ales fe
mei. Iar reacțiile spectatoarelor, 
ehiar dacă nu sint intense ca la 
un sprint al lui Hagiu pe con
traatac, creează impresia că aco
lo Jos, tn apă, se desfășoară un 
mare concurs.

Șl e, intr-adevăr, un mare con
curs I Un mare concurs, care se 
va încheia marți, la ora 14,30, clnd 
se va trage cortina.

Dar despre ce este vorba ?
ln vara asta, la Dinamo, 996 de 

eopil au străbătut în premieră o 
lungime de bazin. O lungime tn 
care s-a văzut mai multă voință 
decît stil, dar pasul a fost uriaș, 
pentru că a fost primul...

Au fost cinci sau șase serii tn 
această vară, la Dinamo. ' Cele 
mai multe — conduse de poloiș- 
tit de la Dinamo. (Cei trei din 
fotografie sint jucători activi.) E- 
fortul cel mal mare al acestor 
poloiștl care se simt ca peștele 
in apă, chiar cu un adversar pe 
umăr, a fost tn primele zile, cînd 
copiii se tem de apă, ctnd pltng, 
ctnd se trag spre tribună, refu- 
stnd să-și înmoaie piciorușele. 
(Diminutivul nu e de circumstan
ță, pentru că mulți copii au doar 
patru ani.)

Marea artă a instructorilor se 
demonstrează tn aceste două sau 
trei zile. Manierele stnt diferite. 
Dan Cristian e sever, Gheorghe 
Popescu ti duce cu zăhărelul, 
purttndu-i la început pe umăr. 
Șerban Popescu ti stimulează din 
apă, gata să-i ajute tn orice cli
pi. Doru Ciobănuc, poloistul care 
a pornit la drum chiar tn acest 
bazin, ca învățăcel, are șt mai 
multă înțelegere pentru micuții 
care se tem de apă.

In vara asta au lucrat ea in
structori 10 inotatori-potoiști. Ac
țiunea ni se pare de o mare uti
litate, ea fiind, dacă vreți, „Da- 
ciada" pe concret, pentru ci acu- 

din țara noastră. Este suficient 
să amintim de purtătorii ecusoa- 
nelor A.I.B.A. sau ale celor de 
arbitri republicani (care s-au 
Impus în ultima perioadă prin 
prestații de calitate), pentru a 
ne da seama că putem pretinde 
ca erorile să fie excluse din 
deciziile ce se vor da. Constan
tin Chiriac, Virgil Cazacu, Vic
tor Popescu, Petre Epureanu, 
Dumitru Banciu, Victor Șchiopu, 
Vasile Biță, Gheorghe Chivăr 
(București). Dumitru Petrișor, 
Aii Rișat, Gheorghe Teodoru 
(Constanța), Mihai Voiculescu 
(Craiova), Laurențiu Vlad (Cluj- 
Napoca), Cornel Tucă (Galați), 
Nicolae Mocear (Oradea), Gri- 
gore Dăncilă (Drobete Tr. Se-' 
verin), Ion Damian (Călărași) 
— cărora li se adaugă și arbi
trul neutru Manuel Mateu (Spa
nia) — Sînt capabili de a con
duce și judeca lupta sportivi
lor în mod obiectiv, conform 
realității din ring, pentru a 
evita falsele ierarhii stabilite 
cu alte ocazii.

Fiindcă nimic nu este mai ne
plăcut pentru un boxer, care 
s-a dovedit superior în luptă, 
decît anunțul final că nu el a 
triumfat ; și asta din cauza u- 
nor arbitri-judecători de slabă 
calitate sau rău intenționați !

Paul IOVAN

mutările sint precise: tn două 
săptămtni copiii au făcut saltul 
de la zero, ba chiar de la minus 
(dacă ar fi să evaluăm și frica) 
la SO de metri stil liber (uneori 
foarte liber).

Poloiștli Dan Cristian, Șerban 
mici „rucsacuri" tn spate...

Dar adevăratul spectacol al a- 
cestor zile închinate înotului (na- 
tației ar fi poate prea pretențios 
spus) a fost lupta Intre rezisten
ța de început a copiilor și ames
tecul de asprime și bunătate al 
antrenorilor. Unul din eroii aces
tui spectacol a fost micul Alexan
dru, de patru ani, care a avut 
un repertoriu extraordinar pen
tru păcălirea și tmbunarea in
structorului său, Gheorghe Po
pescu. Ctteva mostre. „Hai, A- 
lexandru, tn apă I" Răspuns cu 
ochii tn lacrimi: ,Jncă un ml- 
nuțel, nene Glcule, că mă doare 
burta de efolt". A doua. „Ești 
gata, Alexandru 1" „Da, dar să 
hu mă alunei, că ‘mi-am uitai 

sat Textila și, respectiv, Explor
min. • DUPĂ TREI ANI de la 
Înființare, echipa de fotbal Sticla 
Bistrița, aparțlnlnd Fabricii de 
sticlărie și menaj din localitate, 
a promovat ln campionatul Divi
ziei „C“. Tlnăra formație (virsta 
medie sub 24 ani) a fost pregă
tită de maistrul mecanic Nico
lae Dondoș, acum antrenor cali
ficat. Cei mai buni jucători al 
echipei sint: Viorel Timiș, Viorel 
Conț, Toader Leșan (golgeter) și 
Gheorghe Popa. • LA PETRO
ȘANI a avut loc nu de mult o 
amplă întrecere la care au parti
cipat sportivi mineri din mal 
multe centre miniere din țară. 
Au avut toc concursuri la atle
tism, tenis, handbal, volei șl șah. 
Printre dștigătorl s-au numărat: 
lolanda Todor (Harghita) — la 
aruncarea greutății. Viorica Glr- 
națiu (Alba) — la sărituri ln 
lungime, Nfcu Țlmbuli (BiLor) — 
la 1500 m, Floarea Ionașcu (Gorj) 
șl Moise Cocoș (Bihor) — la șah, 
Elena Voiculescu (Suceava) șl 
Petre Orza (Caraș-Severin) — la 
tenis, iar hunedorenil au dștigat 
la handbal șl volei băieți.

RELATĂRI DE LA: C. Gruia, 
P. Com șa, N. Magda, FL Toma 
*1 B. Stalcu.

NAVOMODELIȘTII 

ȘI-AU DESEMNAT 

CAMPIONII
La Neptun s-au desfășurat, re

cent, finalele campionatului na
țional de navomedele, la care au 
luat parte peste 150 de sportivi 
constructori de mlninave din În
treaga țară. întrecerile, care s-au 
bucurat de o bună organizare, 
au fost disputate, urmărite cu 
viu interes. Iată campionii aces
tei ediții: GRUPA VELIERELOR 
LIBER LANSATE — clasa D-M l 
Valentin Piron (Voința Ploiești); 
D-10: Eugen Postolache (C.S.U. 
Galați); D-X: Cornel Beldeanu 
(Cimentul Turda); echipe — 1. 
C.S.U. Galați 265 p, 2. Voința Re
ghin 240 p, 3. Cimentul Turda 
107,5 p; JUNIORI — D-M și D-lOi 
Alex. Pașca (Avîntul Reghin); 
D-X: Mircea Sall (Cimentul Tur
da) ; echipe — 1. Avintul Reghin 
270 p, 2. Voința Reghin 230 p, 3. 
C.S.T.A. București 210 p.

GRUPA VELIERELOR TELE
GHIDATE, seniori: cl. F5M — 
Sergiu Popovici (Portul Constan
ța); F 510 — Sergiu Cominovici 
(Portul Constanța); F 5 X — Do
rin Șerban (C.S.U. Galați); echi
pe — 1. Portul Constanța 275 p, 
2. Oțelul Galați 250 p, 3. Jiul Pe
troșani 180 p; JUNIORI: F 5 10 — 
Dorel Ungureanu (C.S.U. Galați), 
F 5 X — Sergiu Cominovici (Por
tul Constanța); echipe — L Vo
ința Reghin 180 p, 2—3. C.S.U. 
Galați, Portul Constanța 100 p.

★
Concursul republican, dotat cu 

„Trofeul Mircea cel Bătrfn", a 
fost cîștigat de sportivii de la 
Jiul Petroșani, urmați in ordine 
de cei de la Voința Reghin |i 
C.S.T.A. București.

casca acasă Dacă mă iei tn bla- 
țe, 1(1 spun ceva la uleche /• 
Gheorghe Popescu rezistă cu ma
re greutate și-l la tn brațe. In
tră impreună ln apă, pe trepte. 
Apoi se desprinde de micuțul său 
peștișor, și peștișorul uită că e 
tn apă și plutește... și chiar plu
tește, surprinzător de ușor, „pen
tru că Alexandru are plutirea din 

naștere" — explică Popescu, mo

și Gheorghe Popescu, cu trei 
Foto : V. BAGEAC

deșt, performanța micului său e- 
lev. Apoi Alexandru iese și in
tră din nou sub puterea fricii. 
După cîteva minute, văzlndu-l pe 
nenea Gicu venind să-l... tnhațe 
iarăși, se ridică de pe prosop și 
ti devansează intențiile, spuntnd 
grăbit: „Nu-l așa, nenea Glcule, 
că mîine o să intlăm de multe... 
de multe... de multe oii tn apă 1“ 
Nenea Gicu izbucnește tn rts ți-l 
lasă tn pace. „Bine, Alexandre, 
mtine".

—O femeie trecută de prima ti
nerețe tl întreabă pe Dan Cris
tian dacă poate să-și înscrie co
pilul la înot. I se spune că a- 
ceasta e ultima serie. „Vai ce rău 
îmi pare 1 Ce rău tmi pare I" La 
care miciu Alexandru o consolea
ză, spuntndu-i: „Lasă că venim 
și la anu’“.

Marți se trage cortina peste ma
rele concurs de la bazinul Di
namo, o imagine a „Daciadei" 
Ia concret.

loan CHIRILA

EXCURSIA LUNII SEPTEMBRIE
O croazieră de 1 zi cu motonava „FELDIOARA**  pe 

Dunăre, de Ia Oltenița la Călărași.

• LA TRACTORUL BRAȘOV 
s-a organizat tradiționala compe
tiție dotată cu „Cupa Eliberării", 
Ia care s-au Întrecut 28 de echipe 
de fotbal, 17 de handbal, 12 de 
volei șl M de jucători de tenis 
de masă. Au câștigat reprezen
tanții secțiilor: Energetic — la
handbal, Autoutllâri — la fotbal, 
Motor — la volei, tar la tenis de 
masă cel mal bun jucător a fost 
Ion Drăgol (Modelările). • IN 
COMUNA TOPOLOG (jud. Tul- 
cea) s-a amenajat, prin muncă 
patriotică, o frumoasă bază spor
tivă compusă din terenuri de 
fotbal, handbal, volei, pistă de 
atletism, vestiare șl o tribună cu 
aproape 2000 de locuri. • SALA 
DE SPORT a Liceului industrial 
nr. 2 din Caransebeș a găzduit, 
tn organizarea Clubului sportiv 
școlar din localitate, un turneu 
internațional de volei, câștigat de 
C.S.Ș. Caransebeș (3—1 cu Texti
la Cisnădle, 3—1 cu Explormin 
Deva și 3—0 cu D6zsa Gyflr — Un
garia). Pe locurile 2—3 s-au cla

Prima excursie — la 18 septembrie 1982, după următorul 
program :
• plecare cu autocarul, la ora 7,30, de la hotelul Inter

continental, pe traseul București — Oltenița, sosire la Ol
tenița în jurul orei 9.
• 9,30 — îmbarcarea pe motonavă pentru plimbare pe 

Dunăre, la Călărași.
• în jurul orei 14 — dejun cu specific pescăresc la 

restaurantul terasă Chiciu.
• după servirea dejunului, îmbarcarea ln autocar ți de

plasarea la Ostrov, pentru vizitarea zonei viticole.
• ora 17,30 — deplasarea cu autocarul pe distanța Călă

rași — București ț sosirea în Capitală — în jurul orei 20.
Prețul excursiei este de 198 lei de persoană.
înscrieri și informații la toate filialele de turism ale 

ITHRB: Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), B-duI 
1848 nr. 4 (telefon 13.75.53), str. Tonitza nr. 13 (telefon 
13.30.58), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), str. Men
deleev nr. 14 (telefon 59.37.60).

înscrierile se pot face și direct la comisiile turismului 
de masă din Instituții și întreprinderi. în acest caz, auto
carul va pleca de la sediul unității respectivă.

„TROFEUL VETERANILOR**  LA POPICE
A intrat în tradiția sportu

lui popicelor ca in fiecare an 
să aibă loc la Sibiu, în orga
nizarea comisiei județene de 
specialitate, un concurs rezer
vat sportivilor care au depășit 
vîrsta de 55 de ani, dotat cu 
„Trofeul veteranilor• **.  Ajuns 
la cea de a 20-a ediție, acest 
concurs s-a desfășurat recent 
pe arena Casei de cultură a 
sindicatelor din Sibiu, reunind 
popicari din județele Brașov, 
Alba, Arad, Cluj șl Sibiu. La 
capătul unor întreceri animate, 
clasamentele au următoarea în
fățișare : echipe (4 x 80 bile 
mixte) — 1. Grupul veteranilor

întrecerile sportive ale handicapaților fizic
Zilele trecute au avut loc pe 

stadionul Petrolul și la com
plexul sportiv Voința din Plo
iești finalele celei de a X-a 
ediții a întrecerilor sportive 
ale handicapaților fizic. Orga
nizată de UCECOM, In co
laborare cu A.S. Voința Plo
iești, competiția a cuprins pro
be de atletism, popice și tenis 
de.masă, pe patru categorii.

La capătul unor întreceri In 
care am remarcat voința con-

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren dedicat atletelor Vall lo- 
nescu și Anlșoara Cușmlr, care 
au cucerit medalia de aur ți, res
pectiv, de argint Ia proba de să

ritură ln lungime a Campionate
lor europene de la Atena, după 
alte mari performanțe: 
Părerile sint unanime
(Deci, n-am de spus ceva in 

plus) : 
Clnd sar ele tn lungime. 
Spectatorii sar tn... sus I

DUMITRU PTRTEA, BISTRIȚA- 
NAsAUD. Cine a deschis scorul 
tn finala Campionatului mondial 
din 1970, dtn Mexic 7 Fotbaliștii 
brazilieni au fost oel care ău 
deschis scorul. La pauză, tabela 
de marcaj arăta 1—1, pentru ca 
scorul final să fie de 4—1 ln fa
voarea echipei Braziliei.

MIHAI NONU, BACAU. Proba
bil că arbitrul n-a observat ges-

Zi caniculară, lume ca joia (d- 
teva sute de spectatori), defec
țiuni organizatorice serioase (pa
nă de curent) ne-au făcut să of
tăm, gtndindu-ne la unele reu
șite ln materie. Nici măcar pen
tru divertisment nu e bun un 
asemenea cadru organizatoric ila
riant, dar agasant totodată.

In premiul Roșiori, D. Arsene, 
M. Dumitru șl M. Ștefănescu 
ne-au arătat că avem Intre dri- 
veri șl mlmi buni, dar găsim 
ieftină demonstrația. Apoi, com
pensatoriu, au dțtigat fiecare dte 
• cursă, probînd răbdarea șl per
severența, care le-au mai adus 
satisfacții. I. Oană s-a distanțat 
ca driver, iar S. lonescu, ca un 
bun gospodar șl antrenor totoda
tă, adună victorii, aprecieri una
nime și aplauze.

Dintre mînjl ne-au impresionat: 
Titu, Kozara, Intim, Radna, iar 
la capitolul decepții n Înscriem 
pe Trudln. Tot Ia minusuri o 
mostră de anticondus: I.G. Ni
colae cu Ruleta. Deci, fel și tei 
de plusuri sau minusuri care se 
adună.

Se impune, ln final, o preci
zare: cotele alergărilor se pot 
lesne afla la agenții, sipațlul cre- 
nldi hipice fiind destul da res- 
trîns. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I: L Hazos (N. Nicolae) 
rec. 1:40,3, 2. Kirallna. Cursa a 
n-a: 1. Surduc (G. Grigore) pert. 
1:30,9, 2. Aldina, 3. Faleza TI. 
Cursa a m-a: 1. Dorobanț (V. 
Moise) perf. 130,8, ». Lazăr.

Sibiu 1221 p.d., 2. Grupul ve
teranilor Cluj 1 199, 3. Grupul 
veteranilor Brașov 1161, 4.
Grupul veteranilor Arad 1111, 
5. Grupul veteranilor Aiud 
1 071 ; individual — 1. Dumitru 
Rizu (Cluj-Napoca) 332 p.d., 2, 
Victor Felsegy (Sibiu) 330, 3, 
Iosif Tokos (Cluj-Napoca) 324, 
4. Pavel Bud (Sibiu) 314, 5. 
Ilie Farcaș (Sibiu) 314, 6. Ni
colae Coliban (Brașov) 310.

A mai avut loc o întîlnire 
Intre grupul veteranilor din 
Sibiu și cel din Brașov (6 x 80 
bile mixte), cîștigată de sibieni 
cu 1832 — 1814 p.d.

curenților, pe locul I în clasa
mentul general, întocmit prin 
adiționare de puncte, s-au si
tuat reprezentanții municipiu
lui București. Printre cîștigă- 
tori s-au aflat Teodora Rusu 
(Bacău) Șl Ion Camara (Galați) 
la atletism, Zoltan Petul (Ma
ramureș) la tenis de masă, 
Ioana Cîmpeanu și Alexandru 
BalaJ (ambii Satu Mare) la 
popice. (O. BALTEANU, coresp.)

tul jucătorului ln chestiune. 
A-țl... scuipa adversarul este un 
fapt reprobabil, pe cane regula
mentul îl asimilează cu compor
tarea < violentă, ducînd la elimi
narea de pe teren a jucătorului 
vinovat, pentru ca, mal ttrzlu, 
Comisia de disciplină să-i aplice 
o suspendare de la 2 etape tn... 
sus.

VLAD CIOBICA, BUCUREȘTI. 
Ule Năsiase a implinit la 19 iu
lie 36 de ani. La această virstă 
șl după o activitate atît de În
delungată șl de intensă, califica
rea lui tn optimile de finală ăle 
Campionatelor internaționale ale 
Statelor Unite, este eu adevărat 
remarcabilă. Șl dacă adversarul 
lui ln această fază n-ar fi fost 
Connors, poate că Năstase ar fi 
făcut un pas înainte, alungind în 
„sferturi" în timp ce marele lui 
adversar de acum 16—12 ani, Stan 
Smith, practic a... dispărut I

„CUMULARZII"
Cursa a IV-a: 1. Dineu (S. lo
nescu) rec. 1:33,4, 2. Bela, 3. O- 
gășan. Cursa a V-a: 1. Negruț 
(D. Arsene) perf. 1:32,1, 2. Jder. 
Cursa a VI-a: 1. Sin ceia (M. ște
fănescu) rec. 1:38,2, 2. Amunț, 3. 
Radna. Cursa a VU-a: 1. Titu 
(L Oană) rec. 1:33. 2. Kozara, 3. 
Intim. Cursa a VIII-a: 1. Stația 
(M. Dumitru) perf. 1:32, 2. In. 
Retrageri: Văsălle, Kala.

TALAZ

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ȘANSE MULTIPLE DE MARI 

SUCCESE ! • Astăzi este ultima 
zi de procurare a biletelor cu 
numerele alese de participanțl 
pentru prima tragere Loto 2 dtn 
această lună, care va avea toc 
mîine 12 septembrie 1982. Trage
rea se va desfășura tncepînd de 
la ora 16 ln sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42; numerele 
dștigătoare urmează a fi trans
mise In cursul serii la radio și 
televiziune • Tot astăzi este ul
tima zi de depunere a buletine
lor pentru concursul Pronosport 
al acestei săptămîni, oare cuprin
de partide deosebit de interesan
te din campionatele Italiei (divi
ziile A ți B) șl României (divi
zia B) • tn aceste zile se pot 
depune buletinele de participare 
la atractivul concurs Pronosport 
de miercuri ia septembrie 1982, 
eu meciuri din primul tur al cu
pelor europene la fotbal, șl a- 
nume: L „U“ Craiova — Floren
tina; n. F.C. Bala Mare — Real 
Madrid; HI. Graz A.K. — Cor- 
vinul Hunedoara; TV. Dynamo 
Berlin — S.V. Hamburg; V. Hvl- 
dovre Copenhaga — Juventus; VL 
Grasshoppers zhrich — Dina
mo Kiev;. VU. Celtic Glasgow — 
AJax Amsterdam; VIII. Dinamo 
Zagreb — Sporting Lisabona; 
IX. A.S. Monaco — ȚJ5.K.A. So
fia; X. Torpedo Moscova — Ba
yern MUnchen; XT. Tntemaziona- 
Je — Slovan Bratislava; XTT. Di
namo Tbilisi — S.C. Napoli; XHL 
A.S. Roma — Ipswich Town.
„e NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" A AUTO
TURISMELOR DIN 10 SEP
TEMBRIE. FAZA I: extragerea 
I: 1.7 64 11 5 32 1 6 46 60; 
extragerea a II-a: 43 53 56 4 
71 34 83 57 40. FAZA a II-a: 
extragerea a III-a: 4 19 6 8014. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.224.809 lei din care 182.773 Iei 
REPORT LA CATEGORIA X.



ANTRINORH LCIIIPfl (Mi Dill CIMMIE EUROPEJIf DESPRE PARTENEREEE EOR
CU 7 INTERNAȚIONALI IN FORMAȚIE - DUKLA SE 

ANUNȚA UN ADVERSAR REDUTABIL
Partidele din turul preliminar 

al Cupei campionilor europeni 
cu Valerengen Oslo au trecut. Di
namo a absolvit cu bine acest 
examen... suplimentar și, iată, la 
orizont, au și rpărut confruntă
rile cu Dukla Praga, echlpa-fa- 
nion a fotbalului de club din 
Cehoslovacia săptămlna trecută, 
antrenorul echipei noastre cam
pioane, Dumitru Nlcolae-Nicușor, 
a fost lă Praga.

— Am fost să-l văd Juclnd pe 
viitorii noștri adversari șl l-am 
urmărit în meciul cu cealaltă 
bună echipă din capitala Ceho
slovaciei, Slavia. Partida s-a dis
putat pe terenul acesteia din ur

FIORENTINA, IN PREAJMA DEBUTULUI COMPETIȚIONAL
• Constantin Oțet, ai urmărit, 

recent, Fiorentina, la ea acasă... 
• Mal exact la Bologna, dumi
nică 5 septembrie, cînd, deși a 
condus la un moment daf cu 2—1, 
prin golurile marcate de Graziani 
și Pin, echipa antrenată de Gian
carlo De Sistl a terminat la ega
litate șl nu s-a calificat In faza 
următoare a „Cupei Italiei”. In
succes care, cu siguranță, va am
biționa șl mal mult echipa lui 
Antognonl. • știm că Fiorentina 
a fost Întrecută, chiar la Floren
ța, de F.C. Baia Mare. E vorba 
de o perioadă de eclipsă in viața 
vicecamploanel Italiei 1 • Nu
cred I Acel meci cu F.C. Baia 
Mare, care a produs o mare sen
zație în Italia, făcîndu-ne un... 
deserviclu, prin avertizarea adver
sarului, dar șl un serviciu, in 
sensul că putem să ne mobili
zăm pentru un rezultat asemă
nător, acel 1—1, spuneam, nu 
exprimă adevărata valoare actua
lă a Florentinei. Formația Ita

CORVINUL HUNEDOARA Șl AX GRAZ S-AU STUDIAT RECIPROC
Pentru prima dată participan

tă In una din cupele europene 
intercluburl, Corvinul Hunedoara, 
formație care șl-a adus o con
tribuție Importantă in obținerea 
victoriei in meciul cu Suedia 
(Audone șl Klein au fost autorii 
golurilor), dorește să albă șl in 
„Cupa UEFA” o comportare re
marcabilă. Tocmai de aceea, in 
perioada de Întrerupere a cam
pionatului toți jucătorii rămași 
la Hunedoara s-au pregătit ou a- 
tenție sub oonducerea antrenoru
lui Dumitru Pătrașcu, cel care 
l-a crescut pe cel mal mulțl din
tre actualii internaționali al Cor- 
vinulul. De ce cu D. Pătrașcu 7 
Pentru că antrenorul Remus 
Vlad, Împreună cu președintele 
clubului, prof. Mircea Pasca, au 
fost în Austria, la Graz, la e- 
chipa cu care Corvinul îșl va 
disputa un loc în turul secund 
al „Cupei UEFA”, ca răspuns la 
vizita făcută la Hunedoara, la 
sfîrșltul Iul august, de Fritz Ia- 
utsch, antrenorul secund al lui

„Speranțele4* după

cinci etape
DE LA EUGEN POPESCU 
LA. OCTAVIAN POPESCU!

Trei echipe au dus, anul tre
cut, trena campionatului de spe
ranțe, fiecare dintre ele avînd, 
la un moment dat, șanse la ti
tlu. Este vorba de S.C. Bacău, 
Universitatea Craiova șl Corvi
nul. Acest trio (plus Dinamo) a 
furnizat partide de bun nivel 
tehnic, spectaculoase, jucind des
chis, eficace, marcînd împreună 
274 de goluri I Craiovenll au rea
lizat șl un frumos record, reu
șind 'Să înscrie 102 goluri în 34 
de meciuri, exact trei de flecare 
partidă I Din rîndurlle echipei 
campioane, antrenorul Nicolae 
Vătafu l-a promovat la divizio
nara „A” băcăuană pe „bătăio
sul” Movilă, de la cralovenl s-au 
remarcat A. Popescu șl Cloroia- 
nu, în timp ce de la hunedorenl 
au urcat, să dea replici, pe pri
ma scenă a fotbalului nostru 
Tirnoveanu șl Dumitreasa. Bun, 
așa a fost anul trecut.

Ce se întîmplă în actuala edi
ție 7 După consumarea primelor 
cinci etape, clasamentul întrece
rii speranțelor pare... inversat, 
comparativ cu cel de la încheie
rea campionatului trecut. Dina
mo (locul >), S.C. Bacău (locul 
1) șl Corvinul (locul 4) au oobo- 
rit pină la locurile codașe 1 Doar 
Universitatea a pornit la drum

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI „B"

SERIA I: Gloria Bistrița — Glo
ria Buzău: I. Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea), Viitorul Mecanica Vaslui 
—— Prahova Ploiești: M. Pencea 
(Roșiori), Oțelul Galați — Dună
rea C.S.U, Galați: R. Rotaru
(București), C.S M. Suceava — 
Minerul Gura Humorului: Șt. 
Moldovan (.Sighet), Viitorul 
Gheorgheni — Unirea Dinam» 
Focșani: D. Rădulescu (Bucu
rești), C.S. Botoșani — C.S.M. 
Borzești: T. Chelu (Giurgiu), 
Delta Tulcea — Ceahlăul P. 
Neamț : M. Lică (București), 
F.C.M. Progresul Brăila — Dună
rea Călărași: D. Dracea (Craio
va), I.M.U. Medgidia — C.S.M. SI. 
Gheorghe: T. Ionescu (Bucu
rești) .

SERIA A Ii-a: Precizia Să cele 
— Autobuzul București: I. Med- 
veș (Oradea), Carpați Mîrșa — 
Șoimii I.P.A. Sibiu: I. Tănase
(Tîrgoviște), Mecanică fină Bucu
rești — Minerul Motru: I. Vereș 
(Sf. Gheorghe) — terenul Meca
nică fină, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Dinamo Victoria Bucu
rești: M. Georgescu (Constanța), 
Progresul Vulcan București — 

mă șl s-a Încheiat la egalitate, 
0—0. Gazdele au dominat In pri
mele 25 de minute, perioadă in 
care au avut șl citeva ocazii. 
Apoi, treptat, Dukla a echilibrat 
jocul și s-a aflat la clrma lui 
pină in final. O dovadă eloc
ventă, deci, pentru noi că Dukla 
este o formație bine pregătită 
din punct de vedere fizic.

— Ce jucători v-au impresionat 
In mod deosebit In acest med 7

— Fiala șl Jeslinek, cei doi fun
dași centrali, care alcătuiesc un 
cuplu puternic, foarte buni la 
mingile Înalte. Amlndol fac par
te șl din noul lot reprezentativ 
care, in perioada 6—9 septembrie, 

liană se afla la începutul sezo
nului șl abia duminică începe 
campionatul. Meciul cu Bologna 
ml-a spus o dată în plus că vom 
întîlnl un adversar puternic, for
tificat, acum, de venirea lui Pas- 
sarella șl D. Bertonl, cei doi ar
gentinieni care, împreună cu An- 
tognoni șl Graziani, reprezintă 
oareul de ași. Pe lingă el, por
tarul Galii, de 1,87 m, Pecd, Cu- 
ccureddu șl Pin, alțl jucători va
loroși. Iar ceea oe m-a Impresio
nat cel mal mult în jocul Flo
rentinei a fost faptul că echipa 
are doi coordonatori, Antognonl 
șl Pecci, două personalități care 
nu se resping șl care joacă nu
mai pentru echipă. O echipă în 
care mișcarea e permanentă, 
doar Graziani rămlnlnd în față, 
in stare să aștepte șl zece minu
te o pasă decisivă. Dar cînd pri
mește pasa, val de apărarea ad
versă I Să mal rețineți că Passa- 
rella vine le absolut toate lovi
turile de colț să-și valorifice gu

A.K. Graz, șl de Werner Hepflln- 
ger, secretarul clubului.

Firește, trimișii Clubului hune- 
dorean au văzut-o la lucru pe 
A.K. Graz (In meciul pierdut ou 
1—0 la Eisens ta dt). impresiile 7 
Formația austriacă are citeva in
dividualități de marcă, remarcln- 
du-se în mod special portarul Iu
goslav Ekmidcl (de trei campio
nate nelipsit dintre buturi), ală
turi de mijlocașul Stering șl a- 
tacantul Steinbauer. Dar oeea oe 
a ieșit în mod special In eviden
ță a fost excelenta pregătire fi
zică, ceea ce ridică valoarea e- 
chipel. „Toți jucătorii aleargă 
neobosit, toți se simt angajați 
ferm In joc In toate cele 90 de 
minute ale partidei”, ne spunea 
prof. Mircea Pascu. Iar antreno
rul Remus Vlad adăuga: „Ca 
să ne calificăm va trebui ca toți 
jucătorii noștri, In ultima vreme 
împărțlțl Intre lotul național șl 
Hunedoara, să dovedească pros
pețime in joc, o foarte bună pre
gătire fizică; in plus, să punem 

la fel de decisă, ea fiind înca
drată acum, după cum se poate 
observa, de C.S. Tîrgoviște șl 
Jiul, două apariții cu totul Ine
dite în fruntea clasamentului. Po
ziții de conjunctură 7 Da, vor 
răspunde antrenorii echipelor de 
pe locurile 16, 17 șl 18. Nu, vor 
susține cu siguranță cel ce se 
ocupă In prezent de pregătirea 
speranțelor cluburilor C.S. Tîrgo
viște șl Jiul, fiecare privind prin 
prisma Iul de interese. Rămîne 
de văzut ce se va întîmplă în 
continuare. Dar, pină atunci, să 
dăm cezarului ce-1 al cezarului șl 
să subliniem citeva lucruri des
pre lider. C.S. Tîrgoviște se află 
pentru prima dată într-o astfel 
de poziție de invidiat. Repetăm 
însă, am mal spus-o și cu albe 
ocazii, nu acest fapt nl se pare 
important, d acela că Eugen 
Popescu, unul dintre statornicii 
căutători de talente, l-a șlefuit 
șl dat primei echipe pe cel mal 
bun jucător al „ll“-lul dîmbovl- 
țean din partida cu Steaua, Oc
tavian Popescu (IB ani). Același 
jucător a fost unul dintre cel 
mal buni și In medul cu forma
ția de tineret a Danemarcei. Un 
alt „produs” recent, purtând mar
ca antrenorului Eugen Popescu, 
este șl Vlorel Radu, remarcat șt

Chimica Tîrnăvenji: M. Stănescu 
(Iași) — stadionul Progresul, U- 
nirea Alexandria — Pandurii Tg. 
Jiu: L. Vordș (Reșița), Rapid 
București — I.P. Aluminiu Slati
na: I. Caraman (Oradea)—Sta
dionul Republicii, ROVA Roșiori — 
Metalul București: V. Ciocan 
(Bistrița), Automatica București
— Luceafărul București — amî- 
nat.

SERIA A IlI-a: Armătura Za
lău — Minerul Cavnic: I. OraațA 
(Brașov), Gloria Reșița — Ind. 
sîrmei C. Turzii: L. Frunză (Si
biu), U.M. Timișoara — Rapid 
Arad: I. Coț (Ploiești), F.C. Ba
ia Mare — Olimpia Satu Mare: 
M. Stoenescu (București) — se 
dispută azi, de Ia ora 17, U.T. 
Arad — „U“ Cluj-Napoca: S.
Necșulescu (Tîrgoviște), Someșul 
Satu Mare — înfrățirea Oradea: 
R. Petrescu (Brașov), Aurul Brad
— C.F.R. Timișoara: V. Constan- 
tinescu (București), Metalurgistul 
Cugîr — C.S.M. Reșița: V. A- 
lexandru (București), C.T.L. Si
ghet — Strungul Arad: Gh. Ar
ii ire (Suceava). 

a avut o primă convocare după 
campionatul mondial din Spania.

— Slnt singurii de la Dukla In 
noul lot 7

— Nu. Șl alțl trei component! 
al acestei formații se află in lo
tul reprezentativ: Stambacher, Ca- 
pala șl Krlz. In schimb, nu s-a 
mal apelat la cunoscuțll Nehoda 
șl VIzek. Chiar șl numai pronun- 
țlnd toate aceste nume ne putem 
da seama de valoarea echipei 
campioane a Cehoslovaciei. Din 
jocul cu Slavia am mal desprins 
ascuțimea contraatacurilor, ca șl 
replierea foarte rapidă in apăra
re. In concluzie, Dukla e o e- 
chlpă solidă, dar care, consider 
eu, cu o pregătire atentă a Jo
curilor, poate fl depășită.

Laurențiu DUMITRESCU

tui șl detenta. ® Orice echipă 
are și puncte mai slabe... • Cred 
că apărarea Florentinei este sub 
nivelul liniei de mijloc șl de a- 
tac. Fundașii atacă decisiv, ceea 
ce poate fl • șansă pentru ad
versar. Dar, oricum ar fi, apă
rarea Florentinei e o apărare... 
italiană, In stare să te macine 
fizic și psihic. ® Care este șan
sa Craiovol T < Noi ne-am pro
pus calificarea, chiar dacă ad
versarul este atît de valoros. îm
preună cu noul meu coleg, 1'1- 
colae Ivan, fostul mijlocaș cra- 
iovean, acum antrenor secund, șl 
cu toți ceilalți, sperăm să ne 
mobilizăm exemplar. Valori avem 
șl noi, ca și Florentina. Victoria 
naționalei asupra Suediei e un 
stimulent șl pentru moralul Uni
versității Craiova, care a mal e- 
llmlnat Florentina șl care, cred 
eu, a învățat ceva din jocul cu 
„Inter”, de acum doi ani.

Mircea M. IONESCU

dt mal bine In „pagină*  posibi
litățile noastre tehnico-tactice, 
superioare celor demonstrate de 
A.K. Graz. Oricum, meciurile nu 
vor fl ușoare, mal ales dacă pină 
la data primului joe Dublnciuc șl 
Gălan, accidentați, nu se vor re
face”.

Reprezentanții clubului austriac 
au plecat acasă cu păreri bune 
despre Corvinul, pe care au vă
zut-o la lucru In meciul de la 
Petroșani, cu Jiul (J—1). Ei au 
asistat, de asemenea, la două an
trenamente ale Corvinului, for
mație despre cane au declarat că, 
dacă ar participa in campionatul 
austriac, ar ocupa un loc de 
frunte. Au fost Impresionați, de 
asemenea, de tinerețea echipei.

Hunedorenil vor pleca spre 
Graz duminică după-amlază, cu 
avionul. După aterizarea de la 
Vlena, el își vor continua drumul 
eu autocarul spre orașul care va 
găzdui meciul.

Mircea TUDORAN

el deseori. Așa sttad lucrurile, 
nu-1 de mirare, ded, că C.S. 
Tîrgoviște a ajuns lider. Pentru 
că, orice s-ar spune, O. Popescu 
șl V. Radu nu puteau apărea pe 
un... teren gol. El au apărut, șl 
sperăm că-i vor urma alții, pe 
terenul îngrijit bine de „bătrînul” 
Eugen Popescu. Totul este însă 
ca și divizionara „A” tîrgoviștea- 
nă să părăsească locul pe care 
se află la ora actuală. Pentru că 
de la liderul speranțelor pină Ia 
„lanterna” seniorilor este o dis
tanță mult prea mare. (L.D.)

CLASAMENTUL
1. C.S. T-VIȘTE 5 3 2 0 18- 2 8
2. Univ. Craiova 5 4 0 1 17- 9 8
3. Jiul 5 3 2 0 9- 4 8
4. Petrolul 5 3 1 1 16- 6 7
5. F.C. Argeș 5 3 11 7-2 7
6. F.C. Constanța 5311 14-12 7
7. F.C. Bihor 5 3 0 2 10-1)0 6
8. F.C.M. Brașov 5212 4-45
9. ,,Poli“ Timișoara 5212 10-11 5

10. Sportul stud. 5212 8-10 5
11. Steaua 5 2 0 3 9-10 4
12. A.S.A. Tg. Mureș 5 2 0 3 6-14 4
lfl. F.C. Olt 5203 9-19 4
14. Pollt. Iași 5113 1-73
15. Chimia 5113 3-14 3
16. Corvinul 5 1 0 4 9- 9 2
17. S.C. Bacău 5104 6-92
18. Dinamo 5104 6-10 2

• MECIUL Dinamo — Pollteh- 
nica Iași va fl arbitrat de O. 
Ștreng (Oradea) în locul lui Fl. 
Popescu (Ploiești), devenit indis
ponibil.

EPILOG NEDORIT LA MECIUL C. S. TÎRGOVIȘTE- STEAUA
După terminarea meciului 

dintre C.S Tîrgoviște si Stea
ua, un grup de spectatori s-au 
dedat la acte huliganice, arun- 
cînd cu pietre în autobuzul e- 
chinei bucurestene si spărgînd 
geamurile acestuia. Ei au fost 
depistați de organele de ordi
ne. doi dintre ei. Constantin 
Duță și Constantin Blănaru, fi
ind apoi traduși în fata Justi
ției și condamnați la CITE 3 
LUNI ÎNCHISOARE. Alți 8 
spectatori turbulenți AU FOST 
AMENDAȚI.

Aceste pedepse vor da de 
gîndit — credem — acelor su
porteri care lăsîndu-se conduși 
de patimă, nu se împacă cu 
nereușita echipei favorite, mer- 
gînd pină acolo incit încalcă 
nu numai etica sportivă, dar si

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE „Â“
• F.C. ARGEȘ nu anunță 

indisponibilități în cadrul lo
tului. Joi. piteștenii au susți
nut un ioc de verificare cu di
vizionara „C“ Dada Pitești. • 
JIUL a sosit vineri la prînz 1® 
Pitești fără Muia, in continu
are acddentat.

• A.S.A. TG. MUREȘ îl are 
indisponibil pe fundașul Szabo 
(piciorul în ghips). Este incer
tă si recuperarea lui Monoki 
• CHIMIA RM. VILCEA va 
debuta sub conducerea antre
norului Ion Oblemenco. ,,ll“-le 
vilcean va fi definitivat la ora 
meciului.

• DINAMO va forța mult 
în acest meci, gîndindu-se la 
partida de miercuri cu puterni
ca formație pragheză Dukla. 
Semne de întrebare ridică Au
gustin si lordache. • POLI
TEHNICA IAȘI a sosiț ieri în 
Capitală. Doi jucători sînt in
disponibili : fundașii Anton șl 
Oprea.

• SPORT CLUB BACAU, 
are întregul efectiv apt de joc. 
Miercuri a efectuat un antre
nament „în familie”, cu junio
rii. • La F.C. CONSTANȚA lotul 
jucătorilor prezintă numeroase 
probleme: Antonescu și Zahiu 
sînt indisponibili. Drogeanu, L 
Moldovan si Panaite, cu diferi
te accidentări, urmează a fi o- 
perați si nu au făcuit deplasa
rea cu echipa, iar Costa» este 
incert, fiind suspect de... me- 
’ •' La F.C.M. BRAȘOV sînt 
cîteva indisponibilități notabi
le: în primul rînd portarul Cli
pa »i atacantul Paraschivescu. 
Lor li se adaugă și tînărul 
Cramer. Este pagibiliă. Insă, u- 
tilizarea fundașului central 
Naghi, căpitanul echipei. • Șl 
la F.C. BIHOR o absență nota
bilă — fundașul cenitral Zare. 
Nedelcu a fost accidentat, dar

DIVIZIA „A" SUB
Astăzi se reia întrecerea în 

cadrul Diviziei „A” fiind 
programată etapa a 6-a. Ne 
propunem să aducem in actua
litate — prin intermediul da
telor statistice — principalele 
aspecte desprinse din desfășu
rarea primelor 5 etape.

• Eficacitatea în creștere.
Fată de ediția trecută. cînd 
s-au marcat 122 de goluri (90 
gazdele. 32 oaspeții), in prime
le 5 etape ale actualului cam
pionat am înregistrat o crește
re prin cele 127 de goluri în
scrise: 92 — gazdele, 35 —
oaspeții. Cea mai productivă 
etapă a fost a 5-a, cu 31 de 
goluri, iar cea mai săracă, a
4-a,  cu numai 22.

• Oaspeții în ofensivă. Da
că în ediția trecută scorul dis
putei ,,gazde-oaspeți“ a fost 
net favorabil echipelor gazdă 
(70—20) iată că acum forma
țiile oaspete au realizat 23 de 
puncte: 6 victorii și 11 rezul
tate de egalitate. Gazdele s-au 
imnus în 28 de partide.

• Indisciplina în prim-plan! 
Aceasta ar fi constatarea dacă 
comparăm numărul cartonașe
lor roșii si galbene din acest 
campionat cu cel înregistrat în 
ediția trecută. Astfel, acum au 
fost eliminați 4 jucători 
(Caramalău, Șulea, Iorgu- 
Icscu șl Donose) fată de 2 anul 
trecut, iar la capitolul cartona
șe galbene s-au adunat 80 de 
asemenea avertismente față de 
69 în ediția precedentă. Anul 
trecut, după 3 etape nici un 
jucător nu acumulase 3 carto
nașe galbene, iar acum 4 di
vizionari ,,A“ au. la activ cite 
3 cartonașe: Negrilă, Soșn. Bă
tută și Pitarn.

® A crescut exigenta arbitri
lor? Dacă avem în vedere nu- 

normele de conduită cetățe
nească. aducînd prejudicii în 
felul acesta chiar echipei pe 
care pretind că o susțin. în- 
tr-adevăr pentru faptele de 
mai sus. Comisia de disciplină 
a F.R.F. a dat un avertisment 
echipei tîrgo vi steme, aplicindu-i 
totodată o AMENDA DE 5000 
de lei. Bineînțeles, Steaua va fi 
despăgubită pentru deteriora
rea autobuzului. Exprimîndu-și 
regretul pentru cele întimpla- 
te. reprezentantul Clubului 
sportiv Tîrgoviște și-a luat an
gajamentul de a face noi ame
najări la stadion, care să facă 
imposibilă repetarea unor ase
menea fapte. Aceasta odată cu 
intensificarea muncii educative 
in rîndul spectatorilor, prin fo
losirea în acest scop a stației 

e foarte probabilă folosirea lui.
• SPORIUL STUDENȚESC 

a efectuat antrenamente obiș
nuite cu întreg efectivul de 
jucători. Antrenorul I. Voica 
va Drezenta „ll“-le de bază. • 
STEAUA îl are pe T. Stoica 
accidentat în continuare, iar 
Sameș este suspendat o etapă.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA nu are probleme de efectiv 
înaintea acestui greu examen 
cu foștii campioni. Există însă 
un mare semn de întrebare 
privind formula ideală de e- 
chipă Pe care noul cuplu de 
antrenori Ion V. Ionescu — 
Toma Dobindă. o va stnbili 
pentru acest meci. © UNIVER
SITATEA CRAIOVA a făcut 
joi un scurt popas in Caoitală, 
unde s-a produs și joncțiunea 
cu „tricolorii" Bălăci. Țicleanu, 
Ungureanu Cîrțu și cu cei doi 
accidentați. Șiefănescu și C'ă- 
mătaru (probabil nerecupera
bili pentru partida de azi).

® CORVINUL va face ulti
ma repetiție pentru „miercurea 
europeană” fără Dubinciuc și 
Gălan. care sînt în continuare 
accidentați.» C.S. TÎRGOVIȘ- 
TE are probleme deosebite în 
alcătuirea formației, din lun
ga listă a accidentatilor — Sa
va. Agiu, Economu Kallo și 
I. Marin — doar ultimii doi 
urmînd a fl, probabil, in teren 
astăzi.

® PETROLUL are întreg e- 
fectivul aot de joc. Antrena
mentele obișnuite și un joc a- 
mical, miercuri. au încheiat 
pregătirile. • F.C. OLT a sus
ținut o partidă amicală la Ale
xandria cu divizionara „B“ U- 
nirea din localitaite. Scor: 1—1. 
Pentru divizionara „A” a mar
cat Prepeliță. Antrenorul FL 
Haiagian nu are indisponibili
tăți în lot.

LUPA STATISTICII
mărul mult mai mare al lovi
turilor de la 11 m acordate, 25 
fată de numai 16 dictate anul 
trecut, am avea un răspuns. 
Un altul rezultă din raportul 
dintre penaltyurile acordate în 
favoarea gazdelor și cele pen
tru oaspeți: 17—8 în acest cam
pionat, 12—4 anul trecut. Din 
cele 25 de lovituri de la 11 m 
dictate, 21 au fost transformate, 
iar 4 ratate de: Toma (Petrolul) 
de două ori, Petcu (F.C. Con
stanța) și Dudu Georgescu.
• Egalitate la numărul mar

catorilor. Și acum si în cam
pionatul trecut pe lista mar
catorilor figurează același nu
măr de jucători: 75. Cei mai 
multi sînt trecuți de data asta 
în dreptul echipei Universita
tea Craiova: 7, iar cei mai pu
țini. numai unul (Nemțeanu), 
îi are Politehnica Iași.

• O anume stabilitate a e- 
chipelor? Da, dacă avem în 
vedere că în actuala ediție au 
fost rulați 305 jucători față de 
310 anul trecut. Ne contrazic, 
totuși FCM. Brașov și C.S. 
Tîrgoviște. care în 5 etape au 
utilizat cîte 20 de jucători.

• Saltul debutanților. Cele 
18 divizionare „A“ au avut în 
componență în primele 5 etape 
29 de debutanți (14 aparțin ce
lor trei promovate), număr su
perior ediției trecute, cînd am 
consemnat debutul pe prima 
scenă a 23 de jucători (9 în 
dreptul celor trei promovate).

• Se șutează mai mult! In 
primele 5 etape. divizionarii 
,.A“ au expediat 1168 de șuturi 
(783 gazdele. 385 oaspeții) din
tre care 598 De spațiul porții 
(411 gazdele. 187 oaspeții), fa
ță de 1 129 (563 pe spațiul păr
ții) cîte s-au înregistrat anul 
trecut.

de amplificare prin populariza
rea sancțiunilor de care am 
vorbit mai sus.

Evident — si el a recunoscut 
acest lucru — cele întîmplate 
la Tîrgoviște nu pot fi despăr
țite de gestul urît. reprobabil, 
al lui Sameș (Steaua) la adre
sa spectatorilor. Acordîndu-i 
largi circumstanțe atenuante, 
legate de activitatea de pină acum a lui Sameș, de compor
tarea lui generală. Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe ju
cătorul stelîst pe o singură 
etapă.

Jock BERARIU
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În Mesajul pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general ai partidului, președintele țării, 
l-o adresat Conferinței pe țară o mișcării spor

tive este puternic subliniată necesitatea educării la 
spodivi o înaltelor calități morale ale omului nou, între 
care cinstea, modestia, autodepășirea. Cităm din Mesaj: 
„Tuturor sportivilor noștri - și in primul rînd celor frun
tași - li se cere să fie un model și un exemplu de ur
mat in țoale privințele, să dea dovadă de un profund 
sentiment al responsabilității și de o inaltă conștiință 
patriotică, râspunzind cu demnitate, prin rezultate valo
roase, condițiilor de care se bucură in țara noastră, 
dragostei și prețuirii cu care sînt înconjurați de masele 
iubitorilor de sport".

In spiritul acestei prețioase indicații, în Rezoluția Con
ferinței pe țară a mișcării sportive au fost Înscrise sar
cini corespunzătoare pentru toate cluburile și asociațiile

4 C.S.Ș. AL CEFERIȘTILOR NU LAȘA SA SE STINGĂ
FLACĂRA VOLEIULUI GIULEȘTEAN

4 CAUZA CAUZELOR
sportive, pentru toate cadrele sportului, iar in instruirea cu 
organele nou alese din județe și cluburi, care a avut loc ime
diat după Conferința pe țară, conducerea C.N.E.F.S, a a- 
cordat o atenție aparte aspectelor legate de necesitatea în
tronării ordinei și disciplinei, a spiritului de responsabilitate, 
a unui climat sănătos de muncă in toate unitățile mișcării 
sportive.

Viața oferă nenumărate exemple pozitive in acest sens 
dar, din păcate, încă destule aspecte negative. Este fără 
echivoc faptul că, în orice ramură de sport, succesele 
sau insuccesele se explică adeseori, în primul rînd, prin 
existența sau inexistența acestui climat, prin natura rela
țiilor ce se creează între sportivi, între sportivi și antre
nori, între antrenori, sportivi și conducerile cluburilor (a- 
sociațiilor), în funcție de atmosfera existentă. Mai sînt, fi
rește, și alte cauze, cu rolul lor bine determinat dar - 
așa cum precizam - principala cauză este modul cum 
se desfășoară munca, starea de ordine și disciplină, ca 
șl atitudinea oamenilor față de obiectivele și sarcinile ce 
le stau în față.

Am dedicat acestei probleme majore coloanele pe care 
vi le supunem atenției, cu exemple de tot felul din 
cîteva unități sportive.

Mircea RAHOVEANU
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în Siulești, cartierul cefe
riștilor din Capitală — nu se 
putea în alt loc — am aflat 
Clubul sportiv școlar C.F.R., 
creat în urmă cu 3 ani (îm
pliniți de curînd, la 3 sep
tembrie) în cadrul Liceului 
industrial nr. 12.

Asistînd la unul din antre
namente, am întîlnit o veche 
cunoștință din marea familie 
a voleiului, profesor și antre
nor de circa 
Șoacă. Pentru 
cunosc munca 
care alege șl 
voleibaliști, este destul să a- 
rătăm că în prezent 10 din 
jucătorii săi evoluează în Di
vizia „B“ de volei, iar alti 8 
în Divizia „A“, între care C. Bă
diță (Steaua), C. Steriade, S. 
Băroiu (ambii Calculatorul), 
G. Enescu (Dinamo), în di
verse perioade componenți ai 
loturilor naționale. Acum, la 
club, pregătește, împreună cu 
colegul său Ștefan Wassilko, 
mai multe echipe : una în 
campionatul republican al Ju
niorilor — divizia națională, 
3 în campionatele de juniori

14 ani — Ion 
cei care nu 
lui, migala cu 
crește, de ani,

99

că
lii,

II, una în campionatul de 
lificare și una de juniori 
începători.

O mică „fabrică de 
după cîte ne dăm sea-
tovarășe Șoacă. Cu cîți 
lucrați ?...
Circa 100, de la 12 la 18 
elevi ai liceului nostru

lei", 
ma, 
elevi

vo-

ani, 
sau ai celor din preajmă, li
nii au ajuns de-acum in „vi
zorul" specialiștilor. Dc pildă, 
Ion Dobre șl Marian Constan
tin sînt ceruți Ia Iotul repu
blican de juniori, iar eu pro
pun alți doi, la fel de talen- 
tați : Iile Popescu și Eugen 
Hăncianu.

— Ce legătură există între 
club și echipa divizionară ,3“ 
Rapid ?

— Sîntem, oficial, pepiniera 
Rapidului. Anul trecut aveau 
8 jucători de la noi, anul a- 
cesta vor avea 10. Să nu 
stingă flacăra voleiului 
Giulești...

între timp antrenamentul 
continuă : „fandări și plon- 
joane" — se comandă. Apoi 
„pase cu deplasare înainte și

se 
în

PRIN EFORT, PRIN STĂRUINȚĂ, CHIAR Șl ELEMENTELE
MAI PUTIN DOTATE POT AJUNGE PE PODIUM ti

ne asigură, prin fapte, prof. Ion Dincă, antrenor de handbal la Clubul sportiv școlar din Caracal
O știre aparent fără o semnificație de 

proporții : la Baia Mare, sub genericul 
„Daciadei", cei mai mici iubitori ai hand
balului, fete și băieți, și-au disputat „Cu
pa Pionierul". Pe locul I în disputa fe
telor, micile handbaliste de la Școala 
generală nr. 2 din Caracal ; de fapt, 
sportive la Clubul sportiv școlar din a- 
cest oraș, pregătite de un foarte 
profesor-antrenor, Ion Dincă, 
I.E.F.S. — promoția 1977. 
handbalistelor din Caracal, 
fruntașă au surprins. Cum să se 
înaintea unor sportive 
recunoscută tradiție, ca 
șoara, Iași sau Galați ? 
zut jueind, cu o bună 
țiunilor in fiecare meci, cu o mare a- 
bilitate și cu un dezvoltat simț ai porții, 
toate aceste atu-uri cu mult peste ce 
e de așteptat la vîrsta lor, și-au spus : 
„Primul loc li se cuvine cu prisosință!...“.

...Artizanul micilor handbaliste din Ca
racal este, cum am precizat, un antrenor 
tinăr. L-am cunoscut, după repartizare, 
într-o așezare oarecare, din județul Olt, la 
Jieni, apoi la Caracal. „Cu ce treburi, 
profesore ? Venise să vadă dacă nu 
cumva cei din Caracal, de la clubul școlar, 
n-au nevoie de „ceva ajutor In alcă
tuirea unor echipe de handbal".

Se înțelege că aveau nevoie, și tacă de

tlnăr 
absolvent 

Rezultatele 
poziția lor 

situeze 
din centre cu o 
Baia Mare, Sighi- 
Dar cine le-a vă- 
organizare a ac-

un ajutor dt mai mare... Ion Dincă s-n 
oferit să lucreze și în cadrul acestui 
club, „ori de cite ori e nevoie, oricind, 
viața mea este sportul, handbalul. Pu
teți să mă chemați și noaptea, vi stau 
intotdeauna la dispoziție...". Modul acesta 
de exprimare „încărcat, stufos, exagerat", 
cum sublinia Gh. Donciu, președintele 
C.O.E.F.S. Caracal, n-a lăsat o impresie 
prea buclă.,, Un lăudăros și un... teribi
list", au spus cei mai multi.

Timpul și mai ales faptele au dovedit 
Insă că prof. Ion Dincă este realmente 
un antrenor pe cit de tânăr, pe atit de 
hotărît să facă treabă. Și încă o treabă 
de calitate. A găsit vreme să își selec
ționeze elevele (căutîndu-le in fiecare 
școală din Caracal și din așezările veci
ne), să stabilească legături cu părinții, cu 
profesorii-diriginți. Și-a întocmit în așa 
fel programul de muncă, incit zilnic fe
tele, micile sale handbaliste, să poată e- 
fectua câte un antrenament. Pregătirea fi
zică, Însușire de elemente tehnice, jocuri 
cu selecționate de școli, întîlniri cu echi
pe din alte localități ale județului și 
chiar din țară. Pus. într-adevăr, pe trea
bă serioasă, antrenorul Ion Dincă era 
Însetat totodată de dorința și ambiția de 
a Învăța el Însuși. Așa a ajuns să reali
zeze o legătură directă, cu Brașovul, cu 
colectivul de profesori-antrenori de a-

colo, In primul rtnd cu Pic Popescu-Coli- 
bași, creatorul recunoscut al atîtor gene
rații de handbaliste. Apreciatul antrenor 
i-a fost (și Ii este!) un permanent îndru
mător. „Băiete, ai început bine, mergi 
tot așa !...“.

Ion Dincă a ascultat acest sfat, 
continuat cu același zel munca. Paralel 
cu echipa inițială, formată după numai 
un an de activitate, și-a alcătuit un lot 
larg de sportive. Printre ele și Veronica 
Florea. „Pierzi timpul cu ea. nu vezi că 
n-are niciun fel de deprinderi ?!“ Vero
nica era, cum se spune, un fel de anti- 
talșnt, dar prezenta un atu la care an
trenorul ținea multj 
gea“ .
S-a adresat părinților 
că va face din ea. in . 
unora, o mare sportivă. Condiția : părinții 
să fie aliații antrenorului. Condiție res
pectată. Un an întreg Veronica a făcut 
cite două antrenamente pe zi, a muncit... 
cit o echipă Întreagă ! Și, astfel, anti- 
talentul de ieri a ajuns prima handba- 
listă a clubului !

Chiar dacă s-ar fi limitat la atit. efor
tul prof. Dincă ar merita toată prețuirea. 
Dar, cum ați văzut, a făcut mult mai 
mult ; a ajuns ca echipa sa să fie prima 
pe țară între formațiile de minihandbal I...

Tiberiu STAMA

și-a

.__ gabaritul ei „mer-
spre 1,80 m. Și aceasta la 13 ani I 

fetii, i-a convins 
pofida neîncrederii
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înapoi". Se lucrează serios, 
fără rabat, cu băieți tinerj, 
înalți : Popescu și Hancianu 
au 1,91 m, Badea 1,93 m, iar 
Dobre și Constantin 1,94 m 
încet, brațele și picioarele ti
nerilor prind a luci de su
doare, petele de apă de pe 
tricouri se întind. Și a trecut 
doar una din cele două ore 
de antrenament. Seriozitate, 
pasiune, muncă neprecupețită. 
Un climat — se vede, se știe, 
după rezultate — de excep
ție.

— Știți — se confesează an
trenorul — noi sîntem cefe
riști și asta explică multe. 
Tatăl meu a lucrat 40 de ani 
la C.F.R. ca mecanic, acum 
fac parte dintr-un club cefe
rist, copiii de aici vor deveni 
ceferiști. In viața noastră, la 
loc de cinste stau seriozitatea, 
pasiunea și munca...

Da, ne-am dat seama că în 
această unitate educarea ti
nerilor este pe prim-plan ; 
„înainte de a fi sportivi, sin
tem ceferiști — ni s-a spus — 
și asta obligă". Nu mai pri
dideam notîndu-ne principii : 
„Sportul le este necesar pen
tru viață", „în concepția ti
nerilor noștri sportul nu este 
un mijloc de a rezolva pro
bleme ale vieții, ci un mod 
util, plăcui, de a petrece 
timpul liber și, totodată, de a 
ridica performeri", „Le cerem 
sportivilor, încă de mici, mun
că fără preget, îi convingem 
că ei pot deveni sănătoși, fru
moși, prin sport, că pot obține 
și frumoase satisfacții."

— Nu, n-am avut rebuturi 
in educație, de nici un fel. 
Nici o abatere. De fapt, încă 
de la selecție, „dubioșii" sînt 
lăsați de o parte. Rămîn cei 
ce muncesc. Majoritatea sînt 
și elevi fruntași Ia învățătu
ră : Popescu, Badea, Brebea- 
nu, Iorga. Vrem să creștem 
sportivi pentru Rapid, dar 
mai ales oameni adevărați 
pentru societate. Cu care ce
feriștii să se mindrească...

într-adevăr, la Clubul spor
tiv școlar C.F.R. se merge pe 
drumul cel bun, într-un stil 
propriu. Cu gîndul la titlul 
de ceferist, cu seriozitate, cu 
dragoste față de muncă și de 
sport. Frumos, deosebit de 
frumos, merite în această di
recție revenind profesorilor 
(în afara celor amintiți, mai 
lucrează aici N. Șurtea și E. 
Lazăr), directorilor acestui li
ceu (AI. Florea și adjunctu
lui său, M. Pencea) și, nu în 
ultimul 
onoare 
leanu.

rînd, președintelui de 
al clubului, D. Vețe-
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echipe, la 
viu Nemoi» 
luri înscris 
cel mai bi 
David Tănt 
rin Nedelci 
componența 
echipei Ron 
na iată, di 
portar de 
Profesorul 
gil Pleșca j 
succeadă cu 
tate pe Pau 

Ceea ce 1 
păcate antre 
de scrimă a 
umf". Comei 
mai ales G) 
tei. „Deși a 
două models 
urmat, pro) 
Halmaghl, ci 
delat pe Ion 
tavlan Zidar 
in lotul nați 
trenorul Nic 
nescu pe alt 
fruntaș, Miha 
nicelu n-a sc 
plan decit 
valoare medii 
n-au ajuns 
echipele 
Marcvart ți. 
Matei nici a 
că nu lucreaz 
doi ani în cl 
ritul său de 
antrenorul Bi 
sideră că a r 
te mult în ac 
Matei — cu 
fost antrenor 
promite mer- 

Dacă avem 
riu „roadele/ 
rii antrenorul 
tei la Ploieșt 
la lot — egal 
motiv pentru 
fost înlocuit 
cei de la C- 
rămîn să ași,, 
tinuare — ft 
și să spere în 
sale.
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La campionatele mondiale 
de canotaj de la Lucerna, 
Valeria Răciiă. într-o probă 
in care specialistă era San
da Toma, a avut marea am
biție de a ocupa primul loc 
in serii, primul loc in se
mifinale unde, chiar dacă 
s-ar fi clasat pe locul 3, tot 
intra in finală! In cursa 
pentru medalii a condus 990 
de metri, a străbătut „umăr 
la umăr" cu sportiva sovie
tică Irina Fetisova mica 
distanță pină la linia de 
sosire, dar „foto-finișul", 
privit atent de mat multe 
ori, a arătat... medalia de 
argint!

O dorință fierbinte de a 
reprezenta cu cinste culo
rile țării au avut și echipa
jele noastre de 4-1-1 rame, 
4+1 visle (fete) și 4 f.c. 
(băieți) — toate medaliate 
cu bronz la această mare 
competiție. Un singur echi
paj a făcut excepție de la 
această firească comportare, 
de la datoria de a lupta in 
chip sportiv pentru intiie- 
tate: schiful de 2 rame, al-

cătuit 
ghiu 
clasat 
ceastă 
mare, 
să decidă locurile 1—12...

Trecuseră de ultimele ba
lize mai toate echipajele, 
trecuseră și tinerele sporti
ve din R.P. Chineză, eu 
mai puțină experiență com- 
petlțianală in canotaj, dar 
medaliatele noastre cu 
bronz, in schiful de 8+1, la 
ediția milncheneză a C.M. 
abia veneau! Veneau după 
o cursă in care au făcut to
tul pentru a ocupa... ulti
mul loc. „Totul" in sensul 
că pentru a inttrzia citeva 
secunde de la intilnirea cu 
linia de 
voie de 
menit, ci 
vituri cu 
o ușoară 
de pe drumul 
Dar de ce toată această ne
verosimilă manevră?

Din pricina unei discuții 
antrenor-sportiv. In care 

cel jignit, cel nelndreptățit

'jT. /Mr/

din Ana Maria Na
și Luminița Furcilă, 
pe ultimul loc în a- 
probă. Nu în finala 

ei în curja care avea

sosire nu era ne- 
un efort nemaipo- 
doar de citeva lo- 
dibăcle frinate, de 
deviere a schifului 

lui drept.

— sportivul — a trebuit să 
se... răzbune. Dar nu așa, o 
răzbunare oarecare, ci una 
care să usture, prin care 
să înțeleagă el. antrenorul, 
că sportivul are... ultimul 
cuvînt de spus. Iar ultimul 
cuvint a fost... ultimul loc
— 12. din tot atitea echipa
je aliniate la startul acestei 
probe.

Sigur, și antrenorii gre
șesc. Aproape ne-am obiș
nuit să aruncăm totul in 
circa celor care pregătesc 
echipele. Dar. admițind că 
nu pedagogul a avut drep
tate in cazul de față, pe 
cine se răzbuna sportivul? 
Firește, in opinia „răzbună
torului". pe antrenor, care 
se va dovedi că a avut ca
rențe în pregătire, care va 
fi criticat, retrogradat, poa
te chiar schimbat. In fapt, 
nu pentru ce s-a intimplat, 
ci pentru că a ofensat!...

Poate nu amindouă spor
tivele au fost implicate in 
acest incredibil loc 12, după 
ce in serii, bunăoară, veni
seră pe locul 3, înaintea

din S.U.A.,canotoarelor
Bulgaria, Anglia. Un lucru 
este cert: de suferit a avut 
numai prestigiul canotajului 
românesc.

Așadar, Aria Maria Na- 
ghiu (Olimpia) și Luminița 
Furcilă (Dinamo) au înscris 
— pentru prima dată în is
toria schitului nostru femi
nin — un loc 12! După o 
susținută pregătire pe Sna- 
gov, după o costisitoare ve
rificare in mai multe regate 
internaționale, după efortul 
valutar făcut pentru a par
ticipa la C.M. din Elveția.

Federația de specialitate, 
secțiile de canotaj ale clu
burilor respective vor ana
liza, sîntem încredințați, e- 
voluțid — voit nesatisfăcă
toare — a acestui echipaj 
care a avut „marea ambi
ție" de a ocupa ultimul loc. 
Așteptăm măsurile, climatul 
de disciplină, de responsabi
litate care trebuie să dom
nească în mult apreciata 
noastră școală de la Snagov.

Vosile TOFAN

REZULTATELE BUNE

/jt/mt// TS. /m//

E cunoscută relația de DETERMINA
RE pe care o are asupra rezultatului 
din întrecerea oficială modul în care 
se desfășoară antrenamentele, pregăti
rea. în tir cel puțin, relația este parcă 
mai directă decît în alte sporturi, cum 
ar fi, bunăoară, fotbalul in care un 
sportiv mai puțin pregătit poate înscrie, 
cu oarecare șansă, un gol. Este însă 
exclus să ai... noroc de 10 sau de 15 ori, 
să zicem, în timpul celor 60 de focuri 
pe care un trăgător le execută într-o 
probă de pistol sau de pușcă.

Poate că antrenorul focșănean Adrian 
Alaci oferă cea mai bună demonstrație 
a acestor afirmații. Efectiv, acest inimos 
specialist are, zilnic, următorul program 
de pregătire : 8—20, cu pauza de masă 
la prînz, de multe ori... nerespectată. 
Așa stînd lucrurile, nu a mal surprins 
pe nimeni, nici chiar pe antrenorii cu 
mai mari pretenții, că eleva lui Alaci, 
Daniela Toader, a reușit să cîștige 3 tit
luri de campioană națională la întrece
rile recent încheiate la poligonul Tunari
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Profesorul Sabriel Bădescu 
își exprimă, ca unei vechi 
cunoștințe, amărăciunea că 
un coleg al meu a fost ne
drept cu Clubul sportiv șco
lar de atletism Cîmpulung 
Muscel, folosind într-un arti
col un epitet prea tare. Nu-i 
iau apărarea colegului dar 
văzînd despre ce e vorba, în
treb dacă nu cumva există 
vreo asemănare de situație cu 
povestea care are ca tîlc zi
cala „Nu mi-e necaz că m-a 
bătut, dar de ce mi-a dat 
brânci ?". Da și nu. Da, fiind
că actualul responsabil al 
clubului în discuție nu res
pinge critica făcută stării 
sporturilor olimpice în jude
țul Argeș. Nu, pentru că ar
ticolul cu pricina face, prin 
forța lucrurilor, o „radiogra
fie" a acestor sporturi, deci 
și a atletismului — vechea 
sa pasiune și îndatorire — 
iar dinamica ar arăta un oa
recare plus în ce privește 
clubul școlar din Cîmpulung. 
Inspectorul școlar de speciali
tate Cornel Stănescu 
ședințele C.J.E.F.S. 
Gheorghe Crețu, de 
discuție, înclină din 
semn de „Asta cam așa e !...“

Da, întâmplarea face să cu
nosc cîte ceva din perioada de 
glorie a clubului școlar spe
cializat pe atletism din Cîm
pulung, primul de acest fel. 
cu primul stadion de atletism 
din țară — o bijuterie, nu 
altceva — cu profesori 
ziaști și cu aruncători 
cialitatea casei") de lot 
pic. Surorile Cataramă 
ții... Mai știu (și împărtășesc 
și asta interlocutorilor) că 
intrarea în anonimat a clu
bului a fost pusă ba pe seama 
lipsei de înțelegere a inspec
toratului școlar, care... nu a 
aprobat cumpărarea unei lăzi 
cu portocale pentru elevii 
sportivi, ba pe apariția auto
turismelor în curțile profeso
rilor, inclusiv a soților Bă
descu, ceea ce a înlocuit an
trenamentele de sîmbătă și 
concursurile duminicale cu 
„ieșirile" profesorilor-antre- 
nori la cabana Voina și la 
Rucăr, mai ales că atunci nu 
era problema cu soț și fără..

Profesorul Bădescu rîde, nu 
mă contrazice, ceilalți dau dih 
cap în semn de „Asta cam 
așa e!“... Și vechea mea cu
noștință scoate din servietă o 
hîrtie, tocmai o întocmise 
pentru o analiză la Inspecto
rat, dar pentru că veni vorba... 
Și citește, de pe două coloa
ne, 1981 — cînd a fost o șe
dință „tare" cu inspectoratul 
și „cjefsul" și a fost înlocui
tă conducerea clubului și 1982,

deci după numai un an, la 
o analiză cu președintele fe
derației. La concursul „Prie
tenia", clubul a avut în 1981 
un singur finalist, două locuri 
IX și imul XI, iar în 1982 
două medalii de bronz (din 
cele cinci medalii ale lotului) 
și un loc IX. La Jocurile 
Balcanice de atletism clubul 
cîștiga în 1981 o medalie de 
bronz („de fapt un sfert de 
medalie" printr-un atlet la 
ștafeta de 4 x 100), iar anul 
acesta trei medalii, dintre 
care două de argint și una 
de bronz...

Și Gabriel Bădescu citește 
mai departe : Ia concursuri 
republicane de juniori III și 
II au fost obținute 6 locuri I 
In 1982. față de 3 In 1981, 5 
locuri II, față de 3 șl 4 locuri

și pre-
Argteș, 

față la 
cap, în

entu- 
(„sf>e- 
olim- 
și al-

• Să privim lucrurile in 
dinamica lor, cind dina
mica există 0 Cu soț 
sau fără soț, duminici
le sint 
concursuri 
in atletism 
progrese in
• Exigența 
exemplul personal 0 Cri
tici, sfaturi, dar ți sancți
uni Centru olimpic at
letic pentru toți elevii

talentați

bune pentru 
• Chiar fi 
se pot face 
numai un an 
pleacă de la

altul ?... 
mențină 
de 1981. 
Bădescu

III, față de 3. De la locul 28 
In clasamentul neoficial pe 
cluburi la juniori III la locul 
1 și de la 4 la juniori II la 
1, spune și asta cîte ceva.

Care este explicația — am 
întrebat — mal ales că în 
atletism e greu de schimbat 
ceva de la un an la 
Am sugerat să se 
comparația 1982 față

„Da — zice prof.
— o să încep cu autoturis
mele personale, că văd că nu 
ați uitat nici marca primei 
mele mașini. Să știți că sîm- 
băta și duminica facem an
trenamente, și după-amiaza. 
Și în duminicile cu soț și In 
cele fără... Muncim mai mult, 
in primul rînd noi, profesorii, 
și asta se reflectă și in ati
tudinea elevilor. Apoi, colec
tivul de cadre este mai sudat, 
iar sprijinul reciproc funcțio
nează tot mai bine, fără cft 
vreunul să se considere mai 
„deștept" sau altul „dădăcit**.  
Exigența se simte eu adevă
rat, La toate nivelele, fiecașe 
dorind să arate că poate re
zolva cu bine sarcinile e4-I

J- tăteam de vorbă, zi-
Slele trecute, cu unul 

dintre cei mai vechi
X jucători ai campiona-
£ tului de fotbal: Dumitru 
? Antonescu. Toți, dar absolut 
£ toți colegii lui din promoția 
£ constănțeană și-au pus — 
£ cum obișnuim să zicem — 
C de mult ghetele în 
£ „Brebenel" — așa il
5 toți din lumea fotbalului, 
£ încă nu. „Dacă sint folosi- 
C tor echipei am să joc mai 
£ departe, ne mărturisea. Din 
C atiția ani de sport am in- 
£ vățat multe. Cel mai impor- 
> tant lucru dintre ele, cel 
£ care garantează cariera unui 
ț sportiv, mi se pare respectul 
£ față de el însuși. Vă spun 
> sincer, mai la începutul ac- 
£ tivității fotbalistice nu luam 
P totdeauna in seamă sfaturi- 
£ le celor mai virstnici, cind 
> îmi vorbeau despre obliga- 
£ țiile de neincălcat ale perfor- 
p maniei. Jucătorii valoroși 
£ — oameni adevărați — care 
> au evoluat aici la Constan- 
£ fa, un Ciosescu, i 
P lescu, un Brinzei 
£ mi-au arătat tot- 
P deauna direct, prin 
£ fapte, ce înseamnă 
P disciplina, spiritul 
£ de răspundere in 
> echipă, comporta- 
£ rea corectă, dem- 
P nă in teren. in 
f viață. Am căutat 
P să-i imit. Nu cred 
r că am reușit în 
P măsura in care au 
f făcut-o ei. Dar 
P vă spun, fără fal- 
r si modestie, că o 
P mulțumire am și 
f eu față de ceea 
P ce am făcut pen- 
f tru F.C. Constanța.
P Clubul nostru — și oricare 
f unitate a performanței — nu 
P poate străbate, nu poate men- 
r ține pasul performanței fără 
P disciplină, fără un climat 
r de muncă sănătos, de or- 
P dine. Viața a verificat con- 
f vingător ceea ce spun. Rcr 
P Iul clubului e foarte mare. 
r Din diversele etape ale ca- 
P rierei mele sportive vi pot 
f «pune că ori de cite ori 
P climatul pregătirii era de 
r maximă seriozitate, de dis- 
P ciplind, nu numai atmosfe- 
r ra, ca efect direct, se pre- 
: zenta admirabilă dar, aproa- 
; pe fără excepție, și rezul- 
' țațele se îmbunătățeau".
; După ce l-am ascultat pe 
’ unul dintre cei mai vechi 

C fotbaliști de performanță, 
P al cărui palmares personal 
f reprezintă, el însuși, cea 
P mai bună recomandare pen- 
? tru cei ce vor 
p lunga carieră, să 
J Bacău. Am găsit, 
P dumerire pentru 
£ nor sportivi, tot
P care — la începutul pregă- 
£ tirilor — au lipsit o bună 
P bucată de vreme. Plecați pe 
r alte meleaguri, fără un cu- 
p vînt pentru cei care-i cres- 
p cuseră — da, acesta este cu- 
£ vîntul. fiind în cauză jucă-

cui. 
știu

NU VIN NICIODATĂ DE LA SINE
cel acoperit de la Dinamo. Colec- 
de antrenori de la clubul Steaua, 

us cu fermitate de coordonatorul 
'or CoIdea, se înscrie în aceleași co- 
aate. De dimineață pînă seara exis- 
permanență a specialiștilor la po- 

ul Domnești, deși acesta se află la 
mult de o oră și jumătate de... 

•ui Bucureștilor. Este, cu adevărat, 
dotare să constați climatul de miin- 
.decvat obținerii marii performanțe 
tuit pe liniile de tragere ale aces-. 
joligon. Faptul, de pildă, că nici un 
ș din această secție nu intră pe 
iuri, la antrenamente, fără... caietul 
nsemnări și constatări zilnice pri- 
propria pregătire spune multe des- 

aitfitudinea responsabilă, față de 
ui de a munci al acestor sportivi. 
1 de rezultate bune ale acestui în- 
sezon obținute în multe competiții 

enaționale de reprezentanții Stelei 
mărturie.
a La fel stau lucrurile vizavi de e- 
îrlle din antrenamente la secția de

• ••
tir a clubului sportiv universitar Brașov. 
Continuă, de mai multă vreme, o at
mosferă de suspiciune între sportivi, 
programele de antrenament sînț mai 
mult sau mai puțin respectate, se înre
gistrează absențe și întârzieri. Consecin
ța ? Rezultatele slabe la ultimele cam
pionate 
fel de 
Nicolae 
seniori,
la pistol viteză... Pentru toate acestea —‘ 
și pentru altele — Brașovul nu mai joa
că rolul pe care-1 avea, pînă nu de 
mult, în tirul nostru. Iar dacă am folo
si exemplul acestei secții, n-am făcut-o 
decît pentru a atrage, atenția și altor 
asemenea unități care uită că un rezul
tat bun nu vine niciodată de la sine. 
Concepția se impune : marea performan
ță se făurește numai cu multă trudă, 
cu deosebită responsabilitate, acasă, la 
antrenamente.

naționale. Și încă un aspect la 
grăitor: forfaitul antrenorului
Bărbușescu de La întrecerile de 
unde avea înscris un concurent,

Radu TIMOFTE

tori formați, de la pitici, de 
clubul băcăuan — ei au înțe
les însă că greșiseră și au re
venit acasă. I. Solomon și 
Botez — despre ei este vor
ba — regretă, cu multă sin
ceritate atitudinea lor. Clu
bul a avut o atitudine cons
tructivă. I-a reprimit, dar 
nu înainte de a-i fi făcut 
să-și vadă, în întregime, 
greșelile din comportare. 
Colegii de echipă au avut 
și ei o contribuție creatoa
re, în sensul că i-au ajutat 
să reintre în colectiv. nu 
fără a-i fi ..judecat" pentru 
nemotivata absență.

Dar o situație de neînțe
les o prezintă Vamanu. și 
el un sportiv care a cunos
cut consacrarea sub culorile 
S.C.-ului. încă înainte de 
începerea sezonului el nu 
s-a mai prezentat la antre
namente și jocuri, pretex- 
tînd că va solicita transfe
rarea pentru un alt club. 
Cînd? Cum? Cînd se știe bi
ne că perioada de transfe
rări a trecut, 
nu poate fi 

unei 
club 
cu 
acordul 
băcăuan?
cerea acestuia pre
ciza că, tocmai 
pentru păstrarea 
unei atmosfere de 
disciplină și ordi
ne, nu va accepta 
în nici un caz să-i 
dea dezlegarea.

„In realizarea 
unei atmosfere de 
seriozitate, de 
muncă in cadrul 
echipei noastre, in 
anii — multi — 

este coechipierul de

revin și știind că singurul 
criteriu de apreciere rămîne 
performanța realizată. E rân
dul inspectorului școlar să a- 
dauge că prof. Gabriel Bă
descu e un exigent neîndu
plecat, cu sine, deci cu atît 
mai mult cu alții, că și Ins
pectoratul se ține mai aproa
pe de club, a dat și sancți
uni, a reținut și de la grade 
didactice, a și sfătuit... Au 
dispărut reclamagii, rezistența 
la nou, a crescut autoritatea 
consiliului de conducere a 
liceului de filologie-istorie 
(director, prof. Maria Cristes- 
cu), se simt grija și ajutorul 
operativ al organizației de 
partid, funcționează organul 
colectiv de conducere a clu
bului sportiv școlar. Analize
le La concret de fiecare marți 
și ședințele metodice lunare, 
cu referate, sînt lege, poate 
să ningă, poate să plouă. Șl 
încă im exemplu edificator t 
iarna se lucrează ca și vara, 
se fac antrenamente multe In 
aer liber, de fapt pe zăpadă, 
se organizează concursuri la 
care participă cu deosebit In
teres sportivi din județele Co- 
vasna, Brașov, Dîmbovița, 
Dolj, Prahova și Vîlcea, care 
nu mai găsesc asemenea con
cursuri din alte locuri.

S-a îmbunătățit, în acest 
climat, relația profesor-elev, 
fapt esențial In atingerea vo
lumului și intensității propu
se, In realizarea obiectivelor. 
Elevii au fost puternic stimu
lați de realizările din con
cursul „Prietenia" și Jocurile 
Balcanice. Așa se face că — 
de pildă — Ortensia lancu a 
sărit In *82  1,75 m față de 
1,55 m In *81.

Ce părere are coordonato
rul C.S.Ș.A. Cîmpulung Muș- 
cel de posibilitatea înființării 
unui centru olimpic de atle
tism ? Se poate, îmbunătățind 
selecția în perimetrul clubu
lui și promovînd elementele 
talentate din alte județe, care 
nu au încă posibilități cores
punzătoare de pregătire, spor
tivii urmînd să aibă dublă le
gitimare, pentru a încuraja 
unitățile sportive de origină

Mircea COSTEA 
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un Dinu- 
și alții

TREI

că nici vorbă 
de efectuarea 
treceri în alt 
acum și mai 
seamă fără 

clubului 
Condu

CIURURI 
Șl 0 

CONCLUZIE

Bă-i imite 
trecem la 
acolo, ne- 
gestul u- 
fotbaliști,

de cind
bază al formației, Bbloni are 
un aport considerabil, ne 
spunea președintele Asoci
ației sportive Armata Tg. 
Mureș, Corneliu Cacovean. 
Ne bucurăm că a revenit la 
echipa națională, această re
chemare a lui la lot a re
prezentat o consecință logi
că a seriozității cu care a 
muncit, a încrederii lui in 
reciștigarea locului in selec
ționată. Cu asemenea spor
tivi putem realiza climatul 
de disciplină și de maximă 
participare 
meciuri".

Din trei 
unități de 
sportului 
concluzie: 
riozitate și 
plină, de progres nu se poa
te construi decit prin efor
turi neîntrerupte in aceste 
sensuri, prin exigență, prin 
punerea in valoare a exem
plului acelor sportivi care 
constituie pilde vii de ceea 
ce înseamnă stăruința, se
riozitatea, ambiția, condiți
ile marii reușite in arenă.

la pregătiri și

locuri, din trei 
performanță ale 
nostru. aceeași 
climatul de le- 
muncă, de disci-

Eftimie IONESCU

CU SCHIFURILE LA NADA FLORILOR
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Cu ani în urmă, Alioșa 
Grozavu a fost cîrmaci în 
schiturile cluburilor Dina
mo și Metalul. Era blonduț, 
subțirel ca o vislă, iar cu 
șepcuța lui colorată, cu hă
țurile bărcii în pumni, pă
rea ca un jocheu urcat în 
sulky. Sta toată ziua pe lac, 
ori pe ponton în preajma 
uriașilor antrenori și dis
cuta de la egal la egal nu
mai cind reușea să urce pe 
una din caprele acelea pe 
care odihnesc ambarcațiile. 
Fire ambițioasă, tenace, 
aprigă, la campionatele na
ționale a trecut de multe 
ori primul linia de sosire. 
A trecut cu juniorii, cu se
niorii, iar cind — tîrziu — 
și-a luat carnetul de antre
nor, a trecut și pe la fede
rația de specialitate...

— în ce problemă?
— Am carnet de antre

nor, categoria a IlI-a!
— Așa?... Ea lotul olim

pic va fi ceva mai greu. 
Ce zici de Fălticeni?...

— Ce e la Fălticeni?
— Asta e, că... nu e 

mic!
— Perfect!...
Cind a ajuns acasă.

Drumul Taberii. un vecin 
care își spăla mașina cîștl- 
gată la Pronosport, l-a pri
vit o clipă, după care a În
trebat discret: 9 Cit? • 
Ce. cit? • Cit ai ciștigat? 
• Mult! • Cap de pod, 
sau o singură variantă? • 
O lingură variantă — FAL-

TICENI!
O săptămînă mai 

era mutat, cu familia, in- 
ti-unul din blocurile orașu
lui Fălticeni. Era anul tre
cut, către toamnă, cînd «oa
rele se oglindea strălucitor 
în unda limpede a iazului 
de la poalele Fălticenilor, 
era anotimpul cind marele 
Sadoveanu, fermecat de pri
veliștea neasemuit de fru
moasă. a locurilor, a zu
grăvit în cuvinte NADA 
FLORILOR.

Iazul ce-i zice Șomuz a 
înghețat la 4 noiembrie și 
nu și-a șters copcile decit 
la 27 aprilie! In acest răs
timp. fetele selecționate de 
fostul cîrmaci Alioșa Gro
zavu au făcut „bac", 
C.J.E.F.S. Suceava și F.R.CJ.Y. 
au conlucrat permanent, 
s-au adus Bchifuri 
ment gros, a venit 
tînărul antrenor 
Paul Barcani și a 
hangarul. Cînd, în

tirziu

ni-

in

echipa- 
mereu 
emerit 
ridicat 

vacanța 
școîairă de primăvară, ju
niorii își disputau „fondul" 
pe Bega. viitorii schifiști de 
la Fălticeni lucrau încă Ia 
„bac", adică stăteau coco
țați sus. intr-un vestiar din 
oraș, respectiv intr-un schif 
tăiat în două de 
spre a deprinde măcar așa, 
prin

Abia în luna 
și fetele acelea înalte, fru
moase au ieșit pe apă! Ia
zul $omuz n-a ” 
cu motor nici in poze. Și

aer, arta...

Alioșa,

vîslitului. 
mai băieții

acum Alioșa Grozavu iese 
la cîrmă cu elevii lui. Dar 
acum e altceva: A.S. Tine
rețea Fălticeni e cunoscută 
în lumea canotajului. In 
august la campionatele re
publicane de juniori de la 
Orșova, schifiștii de pe ia
zul Șomuz au trecut printre 
primii linia de sosire, lă- 
sînd în urmă multe echipa
je cu pretenții, de la Di
namo, de pildă (la 4+1 vis- 
le, fete), de la C.S.Ș. Arad 
și C.S.Ș. Timișoara (la 2 
vîsle. băieți).

La înapoiere, i-a felicitat 
primarul orașului Fălti
ceni. Artenie Costică, iar la 
plecare după selecția din 
luna aceasta de la Bucu
rești, i-au felicitat cei de la 
federație. Alioșa Grozavu 
prezentase în fața exigenței 
coirtisii de selecție a viitoa
relor loturi de ia Snagov o 
„barcă de patru": Carmen 
Bucur (15 ani. comuna Bir- 
cișești). Ana Luca (17 am. 
Plugari), Elena Nistor 
Felicia Toader (19 ani, Dol- 
hasca) — toate eleve 
Fălticeni, de prin părțile de 
unde au pornit spre medalii 
Sanda Toma și Valeria Ra
cilă. Fetele au impresio
nat! Privindu-le, un bătrin 
antrenor a exciamat: NA
DA FLORILOR!...

Sport, muncă. pasiune, 
indiferent de categoria car
netului de antrenor! Nu e 
cu adevărat grozav Grozavu 
ăsta ? (V.T.)
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văzut barcă



CUM CONSTRUIM 0 ECHIPA TiNĂRÂ?
După comportarea modestă la Jocurile Olimpice *80,  la 

C.M. universitar și la campionatul european de anul tre
cut, s-a hotărît ca echipa feminină de volei a României 
să fie reconstruită, adică întinerită și superior pregătită 
pentru obiective mai îndepărtate. S-a renunțat concomi
tent la participarea echipei noastre la turneul final al 
campionatului mondial din Peru.

Absența unui obiectiv important de mare performanță 
în acest an oferea, așadar, timpul necesar construirii în 
liniște a unei noi echipe. Și, din primăvară, s-a selec
ționat un lot reprezentativ care păstra numai cîteva ele
mente (mai tinere) din vechea gardă, apte să dea un ran
dament ridicat pînă la sfîrșitul acestui ciclu olimpic, 
lîngă care au fost chemate sportive și mai tinere, de pers
pectivă. S-a renunțat, deci, la Mariana Ionescu, Maria E- 
nache, Victoria Banciu, Liliana Văduva, Doina Săvoiu șl 
la altele chiar mai tinere, apreciate a nu avea șanse de 
creștere valorică semnificativă. Noua echipă, întinerită, a 
participat la cîteva turnee amicale, cu rezultate nu prea 
strălucite, ca la orice început de drum. Dar, stupoare I 
Ideea reconstrucției, a lucrului în perspectivă a fost dată 
uitării. La recentul turneu internațional al României — 
poate și în scopul de a mai lustrui firma echipei, ceea 
ce nici măcar nu s-a împlinit (ca și în recentul turneu 
de la Varna, unde s-a obținut... ultimul loc) — au fost 
rechemate în prima reprezentativă vreo cinci jucătoare 
experimentate, din afara lotului (patru au și jucat titu
lare), în timp ce elementele care ar fi trebuit să consti
tuie nucleul de bază al noii echipe au fost dispersate între 
cele două garnituri înscrise în concurs. Mirela Popoviciu, 
Daniela Drăghici, Speranța Găman, Georgeta Lungu, Ioana 
Liteanu, pe care realmente trebuie să se bîzuie lotul prim 
în viitor, au fost date la o parte și trecute în echipa se
cundă. Că au jucat la „Trofeul Tomis" printre „secunde" 
nu este imputabil, dar că nu au jucat în formula de 
echipă care trebuia construită în perspectivă, n-a fost de
loc bine! Iar timpul zboară... Și, dacă se continuă așa, 
cu compromisuri ieftine, la anul, etnd fetele ar trebui să 
și încerce — cu prilejul campionatului european — des
prinderea spre plutonul fruntaș și spre „Olimpiada ’84“, 
vom constata că de fapt tot nu avem ECHIPA. Și, poate, 
iarăși echipa va trebui să stea acasă...

Cu inconsecvență, cu lipsă de curaj și de eforturi reale în 
pregătirea și rodarea tineretului nu se poate construi — în 
timp util — echipa competitivă de volei (sau din altă dis
ciplină sportivă) pe care o dorim.

Aurelian BREBEANU

Divizia ,,A“
de handbal masculin

Aflat la un... pas de jumă
tatea turului (etapa a V-a), 
campionatul masculin de hand
bal, Divizia „A“, a intrat, cum 
era și normal (pe fondul creș
terii valorice a unor formații 
provinciale), în „zodia" derby- 
urilor. Acum nu mai este ne
voie să așteptăm doar meciul 
Steaua — Dinamo pentru a pu
tea urmări un joc de ridicată 
factură tehnică și spectacula
ră, în care rezultatul să fie 
previzibil șl pentru spectatorul 
mai puțin avizat fn tainele 
handbalului. Iată, primul der
by, cel de la Baia Mare, con
sumat joi (într-o atmosferă de 
deplină sportivitate), a dat 
cîștig de cauză echipei locale

București :

Piatra Neamț :
Sibiu :
Oradea :
Arad :
Timișoara :

180 DE MINUTE CU COPIII SERIOȘI
Al GIMNASTICII ORADENE
La ora verii încă nestinse, 

Oradea păstrează răcoarea stră
vechilor ziduri și a parcurilor 
inundate de verdeață. In timp 
ce localnicii îsi văd de ale lor, 
estivalul du-te-vino spre „gei- 
serele" de la Felix si ..1 Mai" 
se înscrie și el ca un lucru o- 
bișnuit acestor meleaguri. Fer
mecătoare este exuberanta care 
irumpe din veselia copiilor în
cinși de 
nitor. în 
lui" lor 
te odată ....
lui ei... Dar nu toți copiii Ora
diei se joacă. Unii au împru
mutat ceva din sîrguinta si se
riozitatea celor mari și — în 
timp ce goarna din tumul pri
măriei marchează cu rigurozi
tate scurgerea orelor, iar ter
mometrul uriaș de vis-a-vis in
dică trecerea peste granița gra
dului Celsius 30 — muncesc cu 
râvnă pentru ..gloria munidi".

Crișul Repede este... domol 
înaintea primei „cataracte", de 
dincolo de podul „Daciei". 
De-abia de-acolo își întețește 
unda vijîind ca un smeu prins 
de curenti. Cind Încă este mol
com, el mingile malul străjuit 
de o veche si somptuoasă clă
dire. transformată de mîinl 
harnice în „palatul gimnas
ticii". Vin aici fetițe de-o 
șchioapă, vreo 14 (care-n toam
nă vor intra Intr-a doua sau a treia la „generală"), să învețe 
arta Nadiei. dornice să-1 calce 
pa urme, să-și așeze nimbul 
gloriei pe frunte.

Doi profesori tineri. netre- 
cuți de 30 de ani, Viorica Alt- 
neder și Octavian Poruțiu. foști 
pînă mai ieri gimnast!. conduc 
..gruDa avansaților*.  adică a 
celor 14 fetite in costume roșii.

ioacă ne aleile grădi- 
solarii sau In ..orășe- 

Bucuria vacanței cres
cu apropierea sfirșîtu-

MUME, LA TIMIȘOARA, UN MECI DE MARE 
ATRACȚIE: POLITEHNICA - STEAUA,--- -- ---------

în fața redutabilei formații di- 
namoviste din București.

Mîine este rîndul celeilalte 
echipe de frunte a Capitalei (și 
a campionatului!...) să se pre
zinte la primul ei examen mai 
serios. La Timișoara (ora 10 
în sala Olimpia) va avea loc, 
în cadrul acestei etape, un meci 
de mare atracție: POLITEH
NICA — STEAUA. Politehnica, 
cu cel mai talentat portar al 
tinerei generații (Buligan), cu 
liderul clasamentului eficacită
ții (Folker), cu veșnic tînărul 
Gunescb va înfrunta pe 
ua cu productivul ei 
(Stingă, Marian Dumitru, 
găniță), cu un portar de 
clasă (Nicolae 
o pleiadă de

lentați, care au avut pînă acum 
prestații promițătoare. Cu alte 
cuvinte, în perspectivă, un 
spectacol sportiv atractiv, care 
face să crească serios cota de 
popularitate a acestei întreceri, 
ceea ce nu poate fi decît în 
beneficiul handbalului.

în timp ce alU doi. Viorica 
Haidu (1 Mariana Nagy, ae o- 
cupă de începătoare. 50 de co
pile intre 3 *1  B ani. Este sec
ția asociației sportive Spartac, 
nume încă fără rezonantă, dar 
posibil concurent al Onestiului 
și Devei într-un viitor Pe care 
competenta, pasiunea si abne
gația acestor dascăli vor 
apropie pit mai mult de 
zent.

în timp ce joaca pe alei 
în toi. soarele picurând 
migală bronzul pe 
copiilor. care aleargă fără
griji, aici se muncește ..ca la 
galere"...

— Cristina, umărul este că
zut și cotul prea în spate!

Și Cristina repetă, repetă Ia 
nesfîrșit. ridicînd umărul si 
trăgînd cu obstinație cotuL

— Iullana, strings virful...
Și micuța Iuliana, numai ochi 

la blonda profesoară. strânge 
vîrfurile degetelor piciorului.

— Așa. foarte bine Elena!
Rînd pe rind, Eleonora, Ioa

na, Laura. Claudia »i celelalte 
sint observate de ochiul de 
Argus al profesoarei cu figură 
de adolescentă. Fetițele înva
ță. apoi. în fața oglinzii, să sa 
autocorecteze.

Să fi trecut vreo 30—40 
minute de cind a început 
tia si profesorul plămădit 
..pachete de mușchi*  comandă 
împărțirea pe ateliere. Ei tre
ce cu 4 fetițe la acrobatică, iar 
colega sa cu celelalte la blmă. 
Apoi, grupele se vor schimba.

Pe fîșia aceea lungă, cit ela
nul de la săritura tn lungime, 
copilele cu părui împletit in 
codite sau prins in coame e- 
xecută cascade de rostogoliri, 
la capătul lor profesorul, prin- 
zîndu-le In brațe, le ridică cu 
dragoste, ca pe niște trofee de 
preț. Dincolo, pe Îngusta strea
șină a bîmei. ..mșcii*  se rotesc 
grațios. execută piruete și 
rostogoliri. Dacă închizi o clipă 
ochii, ți le poți închipui la ma
rile turniruri ale gimnasticii, 
fulgerate de blitz-uri și învălu
ite de... Niagara aplauzelor. 
Probabil asa visează și ele.

— Unu, doi, trei, patru și— 
întoarce-te pe vîrfurl, Noemi!

Și Noemi se întoarce. O 
dată, de două on. de optspre
zece ori. Le-am văzut pe cî-

este 
cu 

epiderma

de 
lec- 
dln

teva dintre fete ureînd oe 
frânghie cu lacrimi in ochL 
Ambițioase, se supără pentru 
fiecare greșeală, nu vor să ac
cente că la virsta asta mai e- 
xistă „nu se poate astăzi" șl 
își înnoadă lacrimile în bărbie, 
dar nu cedează.

— Capul sus, Claudia!
Și Claudia Junk capătă P*  

loc o atitudine semeață.
— Nu mișca glezna, Iuliana l
Și Iuliana Ștefan rămîne pi

ronită cîteva clipe, apoi reia 
cum î se cere.

— Acum cu balans. Ileana!
Și Ileana Șiefănescu își ba

lansează grațios trupul.
Minutele se scurg, se scurg 

fără încetare. Nimeni nu cere 
pauză, nimeni nu se nlinge de 
oboseală Cînd au trecut 180 de 
minute (o sută optzeci de mi
nute, le-am transcris pentru... 
fotbaliști), la o comandă, feti
tele se așează în linie si mul
țumesc profesorilor pentru 
strădania lor. Profesorul Octa
vian Poruțiu acceptă o repriză 
de discuții, susținut de zimbe- 
tul colegei.

„Fetele acestea muncesc de 
doi ani cu noi, mai au încă 
un an pînă vor intra in con
cursuri. Sint foarte talentate Șl 
disciplinate. Vor ajunge in eli
tă. pentru că și părinții lor iu
besc gimnastica. Uitați-vă la 
caietele lor de antrenament! Pe 
prima pagină toate și-au lipi*  
fotografia Nadiei. Noul com
plex, cn școala incorporată in 
el, cn grup de refacere — sau
nă, fizioterapie, masaj —, cu 
tot ce se cere pentru un antre
nament de 49—43 de ore p« 
săptămlnă, Înseamnă premisă 
pentru performante mari. No 
ajută toată lumea, si U.G.S.K, 
șl U.J.C.C., șf C.J.E.F.S., și fe
derația, asa incit decisive ră- 
mln știința noastră șl hărnicia 
copiilor, înțelegerea părinților*.

Noul „copil teribil" al gim
nasticii noastre trebuie ajutat, 
încurajat. Pentru că în virful 
ierarhiei este nevoie de o con
curență puternică. Talentele de 
Ia Onești Deva, Sibiu, Cluj- 
Napoca, Bacău. Baia Mare, 
București, Oradea, din celelalte 
centre în care oameni admira
bili se dăruiesc trup si suflet sportului grației și măiestriei, 
formează baza solidă a edifi
ciului înălțat de Nadia Comă- 
neci si care 
poată să-și 
mai sus, tot

poate, trebuie să 
înalțe stindardul 

mai sus.
Hristache NAUM

PROGRAMUL ETAPEI

Dinamo

Relon Săvinești 
Independ. Carpați 
Constructorul 
Constructorul 
Politehnica

PENTRU RIDICAREA
(Urmare din pag. 1)

POTENȚIALULUI SPORTIV AL FIECĂRUI JUDEȚ
Stea- 

trio 
Dră- 
certă 
și cuMunteanu) 

tineri foarte ta-

- Universitatea Craiova 
(sala Floreasca, ora 11,15)

-H.C. Minaur Baia Mare 
Mîrșa- Universitatea Cj.Napoca 

-C.S.M. Borzești
- Dinamo Brașov
- Steaua

CLASAMENT

1. STEAUA 4 4 0 0 120- 72 12
2. H.C. Minaur B.M. 4 3 0 1 122- 82 10
3. ,,U“ Cluj-Nap. 3 3 0 0 82- 75 9
4 ,,Poli" Timișoara 4 2 11 79- 75 9
5. Dinamo Brașov 4 2 0 2 77- 80 8
6. Dinamo Buc. 3 2 0 1 76- 68 7
7. Univ. Craiova 4 112 87-103 7
8. Constr. Oradea 4 10 3 82- 90 6
9. Relon Sâvinești 4 10 3 80- 93 6

10. Constr. Arad 4 10 3 75- 94 6
11. Independența 4 10 3 71- 95 6
12. C.S.M. Borzeștî 4 10 3 8M05 6

• CLASAMENTUL EFICACITĂȚII i 
1. Alexandru FOLKER (Politehnica Tl- 
mișara) 38 goluri; 2. V. Stîngâ 
(Steaua) 34; 3. M, Voin-ea (H.C.
Minaur) 32; 4. Șt. Birtalan (Indepen
dența Carpați Mîrșa) 27; 5. M. Mi- 
roniuc (H.C. Minaur) 25; 6. Șt. Dea- 
cu (Constructorul Arad) 23; 7—11. B. 
Nicolescu (Dinamo Brașov), M. Du
mitru (Steaua), L. Kapornay (Con
structorul Oradea), Gh. Dumitru 
(Untiv. Craiova) șl FI. Tâtaru (,,U“ 
Ouj-Napoca) — toți cîte 22 de go
luri.

Dacă Marieica Luca-Puică, 
actuala campioană mondială de 
cros 
mari 
lungi 
butat 
tă aici, la Iași, tie 
sale natale. în 1966, ]a 16 ani, 
elevă fiind la Liceul „Mihai 
Eminescu" (pe atunci Lie. 2) și 
a fost imediat descoperită de 
ochiul antrenorului Ion Puică 
de la C.S.M.. Iași — a rămas 
de atunci și pînă acum un caz 
de excepție, nu numai în peri
metrul atletismului, 
al sportului ieșean 
aceasta s-a datorat 
tării peninicrii de 
opticii. înguste care _____
potențialul viitorilor campioni, 
pepinierele performanței și de
tașamentul antrenorilor. Mizîn- 
du-se — adeseori în 
vitate — pe sporturile 
gea (fotbalul, voleiul, 
iul. rugbyul acaparând 
sau împreună atenția 
locale fără ca marea perfor
manță să depășească nivelul 
local sau national), s-a pierdut

și una dintre oele 
alergătoare 
din lume — 
în sportul de

mai 
pe distanțe 
care, a de- 
performan- 
meleagurile

ci și in cel 
in general, 
nu îngus- 
talcnte, ci 
a neglijat

exclusi- 
cu min- 
handba- 
oe rînd 
forurilor

In meci amical de handbal masculin

H. C. MINAUR C. E. F. TOKIO 41-26
10 (prin te- 

de spec- 
în sala 
îneîntător 

de valo- 
minerilor

BAIA MARE, 
lefon). Peste 1 000 
tatori au asistat 
„Dacia" la un 
spectacol realizat 
roasa echipă a
maramureșeni și de deosebit 
de abila formație a Colegiu
lui de Educație Fizică din 
Tokio. Fazelor de mare fru-

Sportul

musețe, create în viteză de
bordantă de japonezi, Minaur 
le-a opus jocul său exact 
dar nu mai puțin spectacu
los, finalizat prin aruncări in 
forță. Prima repriză a fost 
echilibrată, ca și aceea a în 
tîlnirii cu Steaua după care 
elevii antrenorului Lascăr 
Pană au accelerat ritmul și 
s-au detașat decisiv Fără 
îndoială, pentru spectatori a 
contat mai mult decît diferența 
indicată de tabela de marcaj 
— 41—26 (16—16) în favoarea 
lui H. C. — evoluția entu 
ziasmantă a celor două for

mâții, spectacolul adesea pal 
pitant creat de handbal 
din cele două țări.

Au înscris M. Voînea i 
Flangea 7 Mironiuc 6, Porumb 
5, Covaciu 5, Boroș 3, Marta 3 
Haberpursch 2. Lupui 2, și Oros 
1 pentru H. C- Minaur, Ka 
namaru 5 Miura 5, Takamu 
ra 5 Kishaba 4, Kuroshima 
3, Tanaka 3 și Sasaki 1 pen 
tru Colegiul de Educație FI 
zică Tokio

Au arbitrat Zamfir Mesza- 
ros și Ernest Fazekaș (Baia 
Mare).

H. N

din vedere, totodată, perspec
tiva. rezultatele imediate „lu- 
înd fata", cum se spune. Și 
acum lașul se mîndreste că 
fotbalul si baschetul au revenit 
de curînd în primele divizii, 
sau că la rugby se stă bine cu 
pepiniera. Fapte notabile, dar 
iată că la atletism, de pildă, 
singura sportivă nominalizată 
pentru. Los Angeles 1984 este 
Luminița Hoarță, campioană 
națională de iunioare la 400 
mg., clasată la „Concursul 
Prietenia" doar pe locul 7, și 
care acuză in acest an dese 
accidentări. Iar dintre cei trei 
luptători de libere nominalizați 
de asemenea pentru J.O. ’84, 
Aurel Neagu, Gheorghe Broș- 
tcanu și Radu Ciprian primii 
doi nu și-au îndeplinit obiecti
vele de performantă stabilite 
pentru acesit an la 
și ,. europene". Cît 
nerele handbaliste 
vădanei, Rodica 
Valentina Turbam, 
pregătire cu lotul ________
tiv, ele vor trebui, alături de 
celelalte componente ale echi
pei naționale, să dobîndească 
calificarea pentru a participa 
la J.O. (unul din primele trei 
locuri la apropiatele campiona
te mondiale). Ceea ce înseamnă 
că multe semne de întrebare 
mai plutesc încă si asupra a- 
cestei infime - contribuții a 
sportului ieșean la alcătuirea 
lotului olimpic al României 
Pentru Los Angeles 1984.

Pentru Jocurile Olimpice din 
1988 sînt nominalizați 34 de 
sportivi după cum urmează 
(atletism — 6. baschet — 1,
box — 4 călărie — 1, fotbal — 
2 handbal — 2. judo 4. lupte 
libere. — 3 si greco romane — 
2 scrimă — 1. tir — 2 tir cu 
arcul — 3. volei feminin — 3). 
Ceea ce înseamnă, evident, un 
evantai mai larg al sporturilor, 
o contribuție sporită a județu
lui. Dar să nu uităm, deocam
dată acestea sînt proiecte, pen
tru că de sulitașul Trâian Pă- 
tru. boxerii Cristinel Maxim și 
Livio Bîrnă handbalista Cris
tina Popa iudoka Petre Ani- 
toaie luptătorii Pelrică Hodo
rogeam! și Gabriel Ripann, pis
tolarul Nicu Pînzaru s-au au
zit încă puține lucruri pe pla-

reprezenta-

..mondiale"
despre ti-

Angela A-
Covaliuc Și

aflate în

nul performanței si că intră 
statutul de candidat olimpic și 
cel de sportiv laureat la mari
le întreceri internaționale este un drum lung, care presupună 
multă muncă, sacrificii și pri
cepere atît din partea sportivi
lor si antrenorilor lor, cit și 
din partea diriguitorilor locali 
ai sportului ieșean. Multi din
tre cei 353 de profesori de e- 
ducatie fizică și dintre cei 118 
antrenori. încadrați in unități 
de învățămînt si secții, sînt 
tineri, unii dintre ei (cum ar 
fi de pildă. Vasife Țigănaș, 
care se ocupă de pregătirea 
luptătorilor de libere de la C.S. 
Nicolina, oină mai ieri el în
suși candidat olimpic) lipsiți da 
experiență. Ceea ce înseamnă 
că forul județean de speciali
tate, prin intermediul cabine
tului metodic de ne lingă 
C.J.E.F.S. va trebui să ajute 
concret și îndeaproape forma
rea și creșterea noului detașa
ment de tehnicieni ieșeni. Nu
mai astfel pepinierele școlare 
(C.S. Nicolina la lupte libere 
are ajutorul clubului sportiv 
școlar Unirea, handbalistele de 
la „Terom" au pepiniera la 
C.S.Ș. Mihai Eminescu. unde 
activează 6 antrenori cu normă 
întreagă, la acest club siportiv 
școlar urmînd să se înființeze 
și un centru de .mane pondere 
în pregătirea atleților juniori 
si unde lucrează actualmente 8 
antrenori cu normă întreagă, 
ca să dăm doar cîteva exem
ple) vor aiunge în viitorul a- 
propiat să-și justifice statutul 
și menirea.

,>NU peste multă vreme — 
sperăm — vom avea gata pis
ta acoperită de atletism care, 
avînd 110 m lungime și 18 m 
lățime, va asigura o bună bază 
de pregătire și relansare a at
letismului ieșean. Această pis
tă va constitui, de asemenea» 
clementul de legătură cu mo
dernul complex de atletism 
prevăzut a se construi în mu
nicipiul nostru ne baza schi lei 
de sistematizare" — ne-a snus 
secretarul C.J.E.F.S. loan Ia- 
cob. Realizare care ni se pare 
a fi simbolică pentru progre
sul așteptat în mișcarea spor
tivă ieșeană, atletismul fiind 
sportul olimpic nr. 1.



0 VIATĂ DE
Mariana și Bjdm Borg sânt 

cu adevărat fericiți. Abia în 
vara aceasta, la mai mult de 
doi ani după ce s-au căsătorit, 
și-au... găsit realmente timp și 
pentru viața lor. „Am putut 
duce cu adevărat o viață de 
familie, ne-am îngăduit să mer
gem la filme, să stăm in fața 
televizorului și chiar să ne 
ducem Ia cite un restaurant" — 
ne spune Bjorn Borg, răspun- 
zînd întrebării noastre prin care 
îl rugam să ne explice de ce 
a lipsit de la startul marilor 
turnee. ,>Am putut s-o văd, in
tr-o singură săptămînă, în vreo 
cinci filme pe Ingrid Bergman 
— ne spune Bjdrn — și nu vă 
Închipuiți cit de rău mi-a Pă
rut cînd am aflat vestea înce
tării ei din viață".

Mariana ne oferă apoi un 
vraf de fotografii și ne vorbeș
te entuziasmată, ce, și soțul ei 
dealtfel, despre prima lor va
canță trăită fără obsesia turneu
lui de mîine, a orei de plecare 
la antrenament : „La bordul 
vasului „Elena" am trăit un
sprezece zile de vis in vara 
aceasta, descoperind frumusețile 
Greciei".

Așadar, tenismanul nr. 1 al 
lumii, cu numai doi ani în ur
mă. și-a îngăduit o binemeri
tată vacanță competițională, în- 
trerupînd cu bună știință par
ticipările la marile turnee. 
„Am dorit — ne spune Borg — 
să dedic mai mult din timpul 
meu Marianei și să-mi refac 
forțele. Atunci cînd cîștigam 
turnee la rind cronicarii se în
trebau cit voi mai putea re
zista, știut fiind de toată lu
mea că făceam eforturi consi
derabile atît la antrenamente, 
cît și in timpul întîlnirilor o- 
ficiale. Ei bine, am simțit că 
îmi trebuie o pauză și mi-am 
în-ăduit-o. Nu regret lipsa 
mea din turneele acestui an; 
ba, dimpotrivă, aceasta mi-a 
permis să declanșez o bătălie 
și s-o cîștig împotriva celor 
care au încercat să mă oblige 
să particip la calificări. N-am 
făcut-o pentru că mi-am dat 
seama că ar fi nedrept, și mă 
bucur că și alți jucători, după 
mine, vor beneficia — dacă vor 
merita — de noile reglemen
tări"...

Totuși, cînd spui Borg, spui 
tenis. Venind cu Mariana pen
tru cîteva zile la București, 
Bjorn Borg a avut șl un pro-

Mîine, un atractiv meci Internațional de rugby la lași Ion GAVRILESCU

FAMILIE"
Celebrul 

jucător 

și-a reluat 

la București 

antrenamentele 

in vederea 

reintrării 

sale 

in marile 

turnee

gram strict de antrenamente. 
L-a rugat pe prietenul său, 
harnicul Dumitru Hărădău, să-l 
fie „sparring-partner", dar nu 
oricum : „Treptat — ne-a spus 
Borg — va trebui să ajung la 
punctul maxim al efortului fi
zic și de aceea am apelat la 
Tltl să accepte să ne antrenăm 
la orele cînd era cea mai mare 
căldură. Mi-am verificat astfel 
rezistența in condiții neobișnu
ite. Vreau să-i mulțumesc lui 
Hărădău pentru amabilitatea 
sa, dar mai ales pentru efortul 
pe care știu că l-a depus spre 
a-mi fi de ajutor".

Mariana era concentrată la 
volanul mașinii atunci cînd II 
conducea pe soțul său la Te
nie Club sau la terenurile de 
la Progresul. Ea conduce ex
celent, cu tot atlta fndemînare 
cită avea atunci cfnd juca te
nis de performanță : sigură a- 
cum pe volan, ca și atunci pe 
rachetă! In apartamentul lor 
din Calea Dorobanți, ne-a ară
tat programul pe iile al soțului 
ei, același program de... re
nunțări la trezitul mai tîrziu, 
la o plimbare, la un spectacol. 
„La 1 octombrie vom ști exact 
programul lui BjOrn pentru fi
nul viitor — ne spune Maria
na. Este sigur că de la 1 ia
nuarie el va relua circuitul 
marilor turnee șl bineînțeles că

nu va lipsi de la clasicele Ro
land Garros, Wimbledon, Flush
ing Meadow...". „Mai ales de 
la Flushing Meadow — inter
vine Borg — deoarece încă nu 
m-am împăcat cu ideea că nu 
am în palmares titlul la acest 
mare concurs".

S-au abordat multe subiecte 
în timp ce sticlele pe pepsi-co- 
la se goleau. Printre ele, șl o 
referire la întîlnirea, din pri 
mele zile ale lui octombrie, de 
la Ciudad de Mexico, dintre e- 
chipele Mexicului și României, 
contînd pentru „Cupa Davis". 
„Cred — ne spunea Borg — 
că Die Năstase nu poate lipsi 
din formația României. Nu 
doar pentru că reprezentativa 
Mexicului este puternică, ci în 
primul rind pentru că Ilie 
Năstase este încă... puternic. El 
nu și-a spus ultimul cuvînt!“.

In cea din urmă seară a șe
derii în București, Bjărn Borg 
s-a aflat, cum era și firesc, 
pe stadionul „23 August", unde 
a asistat la întîlnirea oficială 
dintre reprezentativele de 
fotbal ale României și Suediei. 
După meci, campionul suedez 
a avut aprecieri elogioase la 
adresa fotbaliștilor noștri, spu- 
nînd că l-a plăcut jocul com- 
binativ al echipei antrenate de 
Mircea Lucescu și întrezărind 
frumoase perspective noii e- 
ehipe de fotbal a României.

Prin decret prezidențial, 
tovarășul Ion Tudor se elibe
rează din funcția de ministru 
al turismului și sportului.

In remarcabil succes ai șahului românesc

PAUL DIACONESCU-MARE MAESTRU INTERNATIONAL
LA JOCUL PRIN CORESPONDENTĂ

La Paris a avut loc reuniu
nea anuală a Prezidiumului 
Federației internaționale de 
sah prin corespondență 
(I.C.C.F.). Cu acest prilej, ju
cătorului român Paul Diaco- 
nescu i-a fost atribuit titlul de 
mare maestru internațional. îtn 
urma rezultatului obținut în 
marele turneu „Europ-echechs", 
în care reprezentantul nostru 
a realizat norma necesară — 8 
puncte din 12 posibile. Clasa
mentul final se .va cunoaște 
după adjudecarea unor partide 
neterminate, dar. indiferent de 
rezultatul lor, șahistul român 
obține o performanță excelen
tă lăsînd în urmă pe toti cei 
4 mari maeștrii participant! la 
concurs — V. Zagorovskl 
(U.R.S.S.), fost campion al lu
mii, L. Endzelis (Australia). M. 
Napolitano (Italia), foști vlce- 
campioni mondiali, si H. W. 
Dtinhaupt (R.F.G.). Printre con- 
curenți s-au mai aflat 7 maeș
tri internaționali gi 2 maestri.

In vîrstă de 83 de ani (li va 
împlini la 9 octombrie). Paul 
Diaconescu este de profesie in
giner, lucrează Ia Secția de ar
hitectură si sistematizare din

TURNEUL FEMININ
Turneul internațional femi

nin de sah. organizat de clu
bul Medicina Timișoara, a con
tinuat cu desfășurarea rundei 
a 2-a. A fost o reuniune mai 
calmă, cu o singură partidă de
cisă : Eugenia Ghindă, care
cu o zi înainte cîstigase la ma
rea maestră Tereza Stadler, a 
pierdut (cu albele) la Anett 
Michel Wagner. Păcat că a- 
oeastă jucătoare talentată si 
excelent pregătită teoretic este 
atlt de Inconstantă și — mai 
ales — nu reușește »ă-si admi
nistreze cum trebuie timpul de 
gîndire.

Prin același decret, tovară
șul Nicolae Gavrilescu se 
numește în funcția de minis
tru al turismului și sportului.

cadrul Consiliului popular al 
județului Prahova Si face parte 
din asociația sportivă I.U.C. 
Ploiești. Este vicepreședinte al
I.C.C.F.  sl președintele comisi
ei de sah prin corespondentă 
din cadrul biroului federal. 
După Gheorghe Rotariu, Paul 
Diaconeseu devine al doilea ju
cător român care obține cea 
mal înaltă clasificare interna
țională la șahul prin corespon
dență.

DE LA TIMIȘOARA
în celelalte 4 întîlniri înche

iate s-a înregistrat rezultatul 
de remiză: Agnieszka Brust- 
man — Maria Grosch, Petra- 
Feustel — Eleonora Gogâlea, 
Gertrude Baumstark — Ligia 
Jlcman și Tunde Csonkics — 
Tereza Stadler. S-au întrerupt 
partidele Dana Nuțu Tereseen- 
co — Hana Erenska și Judi- 
ta Kantor —- Tatiana Lemaciko. 
Ligia Jicman a pierdut partida 
neterminată din prima rundă 
cu Petra Feustel.

In clasament duipă 2 runde, 
conduc Tunde Csonkics și Pe
tra Feustel cu l’/i p.

SE ÎNTÎLNESC SELECȚIONATELE 
MOLDOVEI Șl MUNSTER [Irlanda] JUNIORILOR MICI LA POLO

ECHIPELE BUCUREȘTENE DOMINĂ CAMPIONATUL

Mîine. pe stadionul „23 Au
gust" din Iași, cu începere de 
la orele 17. o foarte valoroasă 
reprezentantă a rugbyului ir
landez — Selecționata provin
ciei Munster — își începe tur
neul în tara noastră. întîlnind 
echipa Moldovei, alcătuită în 
cea mai mare parte din jucă
tori ieșeni. Selecționerii for
mației gazdă (Gh. Drobotă. S. 
Viile Gorun, M. Huțanu) au 
programat Iod un meci de ve
rificare : 47—13 (22—0) cu C.SM. 
Suceava, ex-divizionară ..A", 
în urma căruia au anunțat for
mația probabilă: Bălan — Băl- 
teanu, Năstase, David (I. Miti-

TRAIAN SÂRBU A CÎȘTIGAT 

PRIMA ETAPĂ DIN „CUPA CIBO"
Vineri s-a dat startul în cea 

de a XÎX-a ediție a cursei ci
cliste dotate cu „Cupa CIBO". 
La start s-au aliniat 70 de ci
cliști, printre care și membrii 
lotului republican. Etapa I, 
Brașov — Rupea — Bod, cu 
sosirea în fața fabricii de za
hăr, a măsurat 116 km și a 
avut un ritm alert de desfă
șurare, urmare a acțiunii ini
țiată din start de un grup de 
7 sportivi : Tr. Sârbu, C. Că- 
ruțașu, I. Butaru și V. Apos
tol (toți de Ia Dinamo), D.
Mazăre și Gh. Vasiliu (CIBQ), 
V. Mitrache (C.S.Ș. 1 Buc.).
Aceștia s-au distanțat, avînd
la Rupea un avans de 4 km și 
disputîndu-și, între ei, punc
tele de sprint și cățărare de 
la Măieruș și dealul Bogata. 
La întoarcerea de la Rupea, 
Sârbu se rupe de colegii de 

telu), Vasiliu — M. Mititelu, 
Doroftei — Nemesniciuc, Demi- 
an, Nistor — dorici, Ștefiuc 
— Ungureanu, Ebu. Tunaru.

Oaspeții Irlandezi au sosit 
Ieri după-amiază In Capitală, 
efectuînd un prim antrena
ment. Intre jucătorii din lotul 
condus de C. Downes se re
marcă internaționalii T. Ward, 
M. Keane, M. Kiernan, D. 
Lenihan, G. McLoughlin, C. 
Tucker, O’Leary.

In deschidere la partida de 
mîine, un joc... „trecut-Viitor" 
în rugbyul ieșean: o echipă 
de old-boys va întîlni XV-le 
de juniori C.S.Ș. Unirea.

evadare, reușește să se distan
țeze, ajungind primul la sosire 
cu aproape 1 minut avans, 
fiind cronometrat în 2h 49:34. 
L-au urmat Butaru la 56 sec, 
Căruțașu la 57 sec (fugiți și ei 
în urmărirea cîștigătorului), 
Mazăre la 1:57, Mitrache și 
Apostol la 1:58. Din plutonul 
masiv s-au desprins M. Ro- 
mașcanu și I. Gancea, crono
metrați în 2h 53:05. Grosul 
plutonului, condus de Z. Lâ- 
rinez (Torpedo Zărnești), a so
sit în 2h 57:26.

Sîmbătă au loc două etape : 
dimineața fond, pe traseul 
Bod — Ilălchiu — Rîșnov — 
Predeal — Brașov, iar după- 
amiază contratimp individual. 
Duminică, etapa Bod — Făgă
raș — Bod.

Carol GRUIA — coresp.

Le ștrandul tineretului din 
Capitală au început întrecerile 
turneului final al campionatu
lui national de nolo rezervat 
echipelor da iuniori mici. După 
trei etane. echipele bucurestene 
Steaua, Rapid si C.S.Ș. 1 au 
totalizat maximum de puncte 
și conduc lin clasament. Iată 
rezultatele Înregistrate:

CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE
La Snagov s-au desfășurat 

campionatele naționale de ca- 
lac-canoe rezervate juniorilor 
de categoria I și a II-a și ti
neretului. Iată rezultatele În
registrate :

TINERET : K 1 — 500 m: 
N. Fedosei (Steaua) 1:48,8, Gh. 
Nițu (S.) 1:49,2, I. Luca (Di
namo) 1:50,0; C 1 — 500 m: 
L. Anane (D) 1:58,6, N. Ser- 
gan (S) 1:59,3, A. Rusea (D) 
2:00,3; K 1 F E. Băbeanu 
(D) 2:04,5, C. Ion (Olimpia) 
2:04,8, C. Popov (D) 2:09,3;
K 2 — 500 m: Steaua (Nițu — 
Lețcaie), 1:36,0, Steaua (Velea
— Constantin) 1:36,4, Dinamo 
(Vecinu — Kovacs) 1:36,9; 
C 2 — 500 m : Steaua (Grigore
— Zbanț) 1:45,0, Dinamo (Po-
cora — Toma) 1:45,1, Danubiu 
Tulcea (Ivan — Dumitrașcu) 
1:47,0; K 2 F: Dinamo (Bă
beanu — Popov) 1:52,5, U.T.A. 
(Cîrlan — Andrei) 1:55,0, O 
limpia (Ion — Axente) 2:04,0; 
K 1 — 1000 m : I. Lețcaie (S) 
3:46,7, I. Luca (D) 3:47,6, I.
Nicolae (D) 3:51,8 : C 1 —1000 
m: L. Ănane (D) 4:06,6, N.
Sergan (S) 4:09,8, P. Zgurschi 
(Delta Tulcea) 4:11,1 ; K 2 — 
1000 m: Steaua (Velea — 
Constantin) 3:26,4, Dinamo (Ve
cinu — Kovacs) 3:26,8, Steaua 
(Keri — Tudose) 3:30,5; C 2

Steaua — Crișul Oradea 
10—6; C.S.Ș. 2 București — 
Rapid Arad 5—S; C.S.S. 1 
București — Mureșul Tg. Mu
reș 16—1; Rapid București — 
Viitorul Cluj-Napoca 10—7; 
C.S.Ș. 2 — Crișul 8—7; C.S.Ș. 
1 — Rapid Arad 9—3; Steaua 
— Viitorul 12—0; Rapid — Mu
reșul 16—1; Steaua — C.S.Ș. 2

— 1000 m: Steaua (Grigore - 
Zbanț) 3:44,7, Danubiu (Ivan
— Dumitrașcu) 3:47,0, Dinamo 
(Pocora — Toma) 3:51,0 ;

JUNIORI I: K 1 — 500 m: 
I. Miloșoiu (C.S.M. Pitești) 
1:48,7, M. Firfirică (Chimia 
Rm. Vîlcea) 1:50,1, I. Groza 
(Dăbulenl) 1:56,5 r C 1 — 500 
m: S. Ionescu (Ancora Ga
lați) 2:02,6, G. Cucerave (Delta 
Tulcea) 2:03,9, S. Vătășescu 
(Marina Orșova) 2:Q4,5 ; K 1F: 
C. Mateescu (C.SJM. Drobeta 
Turnu Severin) 2:04,0, M. Voi- 
can (S) 2:04,2, N. Ghiță (C.S.M. 
Pitești) 2:08,0; K S — 500 m: 
C.S.Ș. Galați (Palade — Dul- 
gheru) 1:40,0, Dinamo (Poloco- 
șer — Ionescu) l:4p.l; C 2 — 
500 m: Danubiu (Poștaru — 
Isai) 1:49,2, Dinamo (Sarcov — 
Demit) 1:52,2, C.S.Ș. Tulcea 
(Leah — Mititelu) 1:55,0; K 2 
F: Steaua (VoiCan — Dinescu) 
1:54,0, C.S'.M. citești — Dro
beta Turnu Severin (Ghiță — 
Mateescu) 1:55,1, C.S.Ș. triumf 
(Teacă — Dinu) 1:55,2, K 1
— 1000 m : I. Miloșoiu (C.S.M. 
Pitești) 3:53,7, M. Firfirică 
(Chimia Rm. Vîlcea) 4:00,3, Gh. 
Murat (C.S.Ș. Constanța) 4:01,0; 
C 1 — 1000 m': S. Ionescu 
(Ancora Galați) 4:14,4, I. Luca 
(C.S. Brăila; 4:18,0, F. Kiss 
(Olimpia Reșița) 4:21,2; K 2 

16—8; C.S.Ș. 1 Buc. — Crișul 
8—5; Viitorul — Mureșul 6—5; 
Rapid Buc. — Rapid Arad 7—5- 

întrecerile continuă astăzi și 
se vor încheia duminică la a- 
miază.

® S-a încheiat campionatul 
Diviziei „A“ (seria a II-a). Pe 
primele două locuri s-au situat 
formațiile C.N. ASE și Rapid 
Arad, care vor evolua începînd 
din ediția viitoare a Diviziei 
„Ă“ în prima grupă valorică.

(tineret și juniori)
— 1000 m : C.S.Ș. Triumf (Du
lău _ Matiș) 3:38,4, Marina 
Orșova (Marcon — Gîrbovan) 
3:39,5, C.S.Ș. Galați (Dulgheru 
— Palade) 3:40,5; K 4 F: 
C.S.Ș. Triumf (Teacă — Bo
boc — Drădici — Dinu) 1:45,4, 
Dinamo (Tudorciu — Alexe — 
Leică — Vasiliu) 1:47,9, C.S.Ș. 
Triumf (Șuță — Bircescu — 
Matei — Iosif) 1:49,8; C 2 — 
1000 m: Danubiu (Poștaru — 
Isai) 3:55,8, C.S. Brăila (Coco- 
vetz — Marin) 3:58,5, Dinamo 
(Sarcov — Nica) 3:59,8 ; K 4
— 1000 m : Dinamo (Polocoșer 
— Alecu — Ionescu — Ră- 
chieru) 3:17,6.

Clasamente pe echipe : TI
NERET : Steaua 169 p, Dinamo 
135 p, Danubiu 28 p, Marina 
Mangalia 23 p, Delta Tulcea 
21,5 p, U.T.A. 19 p, Olimpia 
București 15 p, SIMARED 
Bala Mare 12 p etc. JUNIORI 
I: Dinamo 66 p, Danubiu 42 p, 
C.S.Ș. Triumf 40 p, Marina 
Orșova 39 p, C.S.M. Pitești 34 
p, Steaua 31 p, C.S. Brăila și 
Chimia Rm. Vîlcea 29 p.
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Campionatele Balcanice de călărie

ÎNAINTEA ULTIMELOR PROBE
M. ROTARU Șl D. MARICESCU

ÎN FINALELE C.E. DE BOX (juniori)
SIBIU, 10 {prin telefon). E- 

forturile intense la care au fost 
supuși concurenții în zilele pre
cedente au impus, pentru ziua 
de vineri, un binemeritat re
paus înaintea ultimelor dispute. 
Evident, în această zi, în afara 
excursiei în frumoasa stațiune 
Păltiniș, sportivii eu căutat să 
remedieze unele deficiențe ob
servate în probele individuale 
pentru a aborda de pe poziții 
mai sigure întrecerile pe echipe, 
cele care dau o privire de an
samblu asupra valorii partici- 
panților. Aceasta în ceea ce-i 
privește pe juniori și pe seniori, 
fetele mai avînd în față și dis
puta pentru titlul individual. 
Referitor la juniori și seniori, 
specialiștii acordă mari șanse 
echipelor noastre, nu înainte 
însă de a preciza că disputa va 
fi foarte echilibrată, formațiile 
Bulgariei și Greciei, în special, 
emițînd justificate pretenții la 
locul 1.

(Urmare din pag. 1)

nu este prea rău, 13,95, dar, 
chiar dacă ar fi repetat evolu
ția din semifinale (13,82, ni
velul său maxim) n-ar fi clști- 
gat <decît un loc. semifinala sa 
— cîștigată de Thomas Mun- 
keît, revenit le, cel mai bun ni
vel, în 13,47 — fiind mult mai 
puternică decît prima.

S-a încheiat și întrecerea 
heptatlonistelor. recordmana 
noastră Corina Țifrea ocupînd 
locul 10 cu 5 988 p. Rezultatul 
este aproape de posibilitățile 
ei maxime, lipsindu-i 120—125 
p față de recordul personal, di
ferență pierdută, de fapt, de 
mai toate specialistele, înce- 
pînd cu campioana europeană
----------------------- PROGRAMUL

Ora 17 : înălțime B finală | ora 17,15: 110 mg finală; ora 
17,30 : 4 X 100 m F finală j ora 17,40 : disc B finală (Iosif 
Nagy, Ion Zamfirache); ora 17,55 : 5 000 m finală ț ora 
18,15: 4 X 100 m B finală} ora 18,25: 1500 m F finală 
(Maricica Puică, Doina Melinte) ; ora 18,35 : _4 X 400 m F 
finală (Daniela Matei, Iboia Korodî, Elena Tărîță, Cristina 
Cojocaru) ; ora 18,50 : 1 500 m B finală ; ora 19,10 : 4 X 400 
m B finală. Duminică se vor desfășura doar cele două 
curse de maraton.

(și recordmana mondială) Ra
mona Neubert (R.D. Germană). 
Oricum, în urma Corinei s-au 
clasat cîteva specialiste (No
wak, Vanyek) credit®ite cu per
formanțe superioare. Neubert a 
cîștigat, așa cum se aștepta, 
dar diferența față die a doua 
clasată, compatrioata ei Ssbine 
Mobius, a fost de numai 27 
de puncte.

Dimineața în calificări la a- 
runcarea discului, Ion Zamfira- 
clie (60,90 m) și Iosif Nagy 
(60,46 m) n-au îndeplinit stan
dardul (61 m), dar s-au cali
ficat pentru finală, întrucit fi
gurează între primii 12 perfor
meri ai calificărilor. în schimb, 
la săritura în înălțime, Sorin

GM. DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

Țekov, după care, în turul ur
mător, a dispus la puncte 
(4—2) de francezul Jean Pierre 
Chambellan. Apoi, Marian I-a 
dominat net pe turcul Eroi 
Kenan, descalificat în min. 
4,33, ‘cînd reprezentantul țării 
noastre conducea cu 5—0. O 
victorie prețioasă a repurtat 
semigreul Vasile Andrei în 
fața iugoslavului Josef Tertelji, 
pe care l-a învins Ta puncte: 
3—1. Tot la puncte (4—3) a

De la fetele noastre se speră, 
înainte de toate, o comportare 
cit mai bună în manșa a II-a 
a individualelor, pentru a se 
putea aprecia cu mai multă 
exactitate posibilitățile lor de 
exprimare în concursul pe e- 
ohipe.

Publicul sibicn așteaptă ulti
mele întreceri, programate sîm- 
bătă (de la ora 15) și duminică 
(de la oua 14), cu mult interes, 
deoarece a avut posibilitatea ca 
în aceste zile să asiste la un 
festival hipic de foarte bună 
calitate. Să sperăm că și ultima 
teză a competiției va avea ace
lași nivel bun și că sportivii 
noștri se vor afla din nou prin
tre fruntași. Să nu uităm, de 
asemenea, că celui mai tehnic 
călăreț îi va fi acordată „Cupa 
ziarului Sportul*.

Emanuel FANTÂNEANU

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
Matei nu a reușit decît 2,15 m 
șl nu i-a calificat (avînd con
solarea că nici sovieticul De- 
mianuk, 2,32 în acest an, nu 
via fi printre finsllștl).

MASCULIN: prăjină : Goi) :
l. Aleksandr Krupskl (U.R.S.3.) 
5,60 m, 2. Vladimir Poliakov 
(U.R.S.S.) 5,60 m, 3. Atanaa 
Tarev (Bulgaria) 5,60 m, 4. Mi
re Zalar (Suedia) 5,55 m, 5—6. 
Aleksandr Cemiaiev (U.R.S.S.) 
șl Thierry Vigneron (Franța) 
5,50 m | lungime (joi) s 1, Luta 
Dombrovski (R.D.G.) 8,41 m, 2. 
Antonio Corgos (Spania) 8,19
m, 3. Jan Letiner (Cehoslovacia) 
8,08 m, i. zdenek Mazur (Ceho
slovacia) 8,08 m, 5. Nenad Ste- 
kici (Iugoslavia) 7,93 m. 6. Gio
vanni Evangelisti (Italia) 7,89
DE S1M9ĂTA ----------------------

m : ciocan 5 1. lari Sedih
(U.R.S.S.) 81,66 m, 2. Igor Ni
kulin (U.R.S.S.) 79,44 m. 3.
Serghei Litvinov (U.R.S.S.) 
78,66 m, 4. Ireneusz Golda (Po
lonia) 76,58 m. 5. Harri Huhta- 
la (Finlanda) 76,12 m, 6. Detlef 
Gerstenberg (R.D.G.) 75,32 m; 
3 000 m obstacole: 1. Patriz
Ilg (R.F.G.) 8:18,52, 2. Bogu- 
sllaw Maminskl (Polonia) 
8:19,22. 3. Domingo Ramon (Spa
nia) 8:20,40, 4. Hagen Melzer 
(R.D.G.) 8:21,33, 5. Wolfgang
Konrad (Austria) 8:21,95, 6. II- 
kka Aeyraevaeinen (Finlanda) 
8:24,19; tripiusait: 1. Keith
Connor (Marea Britanie) 17,29 
m, 2. Vasili Grișcenkov 
(U.R.S.S.) 17,15 m, 3. Bela Ba- 

cîștigat el și partida cu Tamaș 
Gașpar (Ungaria). Nicolae Zam
fir, după un tur liber, a in
trat din nou pe podiumul de 
concurs pentru a susține con
fruntarea cu belgianul Julien 
Mewls, încheiată în min. 5,30, 
cînd acesta din urmă a fost 
descalificat. Ștefan Rusu l-a 
întîlnit pe medaliatul cu bronz 
la C.E. de la Vama, iugoslavul 
Karol Kasap. Rezultat final: 
3—0 pentru Rusu. Cu mari e- 
moțil am așteptat partida lui 
Draica cu eternul său rival, 
polonezul Jan Dolgowicz, în 
fata căruia nu o dată a pierdut. 
Vineri seara, Insă, Draica a

SCHWERIN, 10 (prin telefon). 
După 7 zile de întreceri, în care 
s-au disputat 112 meciuri, turne
ul tinerilor boxeri care-și dis
pută titlurile de campioni ai 
bătrînului continent are sâmbă
tă zi de pauză. Zi de odihnă 
binemeritată pe care cei 24 de 
finaliști o vor folosi, desigur, 
pentru a-și reîmprospăta forțe
le. Duminică după-amiază, în- 
cepînd de la ora 16, în sala 
Sporturilor și Congreselor va 
aveai loc gala finală, în cadrul 
căreia vor fi desemnați cei 12 
boxeri campioni europeni de 
juniori.

în semifinalele de vineri. In 
două gale, au fost prezenți pu- 
giliști din 12 țări: U.R.S.S. cu 
12 boxeri (nici un eliminat I), 
Bulgaria și R. D. Germană cite 
8, Italia 4. Anglia și R.F.G. cite 
3. Finlanda, Polonia. România 
și Ungaria cite 2, Cehoslovacia 
șl Iugoslavia cite 1. Alte 10 țări 
prezente la startul competiției

kosi (Ungaria) 17,04 m. 4. Ghe- 
nadl Valiukevid (U.R.S.S.) 16,95 
m, 5. Aleksandr Beskrovnll 
(U.R.S.S.) 16,82 m, 6. Bedros
Bedrosian (România) 16,46 m, 
7. Markku Rokala (Finlanda) 
16,32 m, 8. Roberto Mazzucato 
(Italia) 16,13 nd ; 50 km marș :
1. Keim*  Salouen (Finlanda)
3 h 55:29, 2. Jose Marin (Spa
nia) 3 h 59:18, 3. Bo Gustafs- 
son (Suedia) 4 h 01:21. 4. Hart
wig Gauder (R.D.G.) 4 h 04:51, 
5. Boguslaw Duda (Polonia)
4 h 07:20, 6. Jorge Lopart (Spa
nia) 4 h 08:28.

FEMININ : 400 mg : 1. Ann- 
Louise Skogiund (Suedia) 54,58,
2. Petra Pfaff (R.D.G.) 54,90,
3. Chantal Rega (Franța) 54,94,
4. Anna Kastețkaia (U.R.S.S.)
55,09, 5. Elena Filipișina
(U.R.S.S.) 55,09, 6. Birgit Uibel 
(R.D.G.) 55,70 ; heptatlon : 1.
Ramon» Neubert (R.D.G.) 6 622 
p (100 mg — 13,61, greutate — 
15,02, înălțime — 1,83 m, 200 
m — 23,40, lungime — 6,63 m, 
suliță — 42,38 m, 800 m — 
2:11,6), 2. Sabine Mobius
(R.D.G.) 6 595 p, 3. Sabine E- 
verts (R.F.G.) 6 420 p, 4. Anke 
Vater (R.D.G.) 6 389 p. 5. Na
talia Subenikova (U.R.S.S.) 
6 361 p, 6. Valentina Dimitrova 
(Bulgaria) 6 326 p, ...10. Corina 
Tifrea 5 988 p.

Corcspondcnfâ spcciiilâ

DUKLA PRAGA
Chiar dacă startul în actualul 

campionat nu a fost cel aș
teptat, Dukla Praga, care va 
evolua miercuri la București 
în C.C.E. în compania cam
pioanei României, Dinamo, este, 
totuși, cea mai bună formație 

luptat ca în zilele lui de glo
rie și a cîștigat detașat la 
puncte: 5—0. In schimb, el 
n-a putut să treacă de campio
nul mondial de juniori Ernesto 
Razziani (Italia), fiind amtndoi 
descalificați. Ilie Matei a ob
ținut decizia în meciul cu gre
cul Giorgios Posidis, încheiat 
la egalitate (1—1), românul 
realizînd primul punctul teh
nic. Singurul luptător român 
ieșit din concurs este Constan
tin Uță, învins la puncte (0—4) 
de vicecampionul european 
Panaiot Kirov (Bulgaria). Com
petiția continuă sîmbătă șl se 
încheie duminică.

nu au obținut nic un loc pe 
podium.

România, care nu a prezen
tat decît 6 sportivi la actuala 
ediție, a avut în semifinale pe 
Marian Rotaru (semimuscă) și 
Doru Maricescu (mijlocie mică).

Prima gală semifinală ne-a 
adus satisfacția unei remarca
bile victorii înregistrată de se- 
mimusca noastră Marian Rota
ru. El l-a avut ca adversar pe 
puternicul sportiv bulgar Di- 
mitar Dimcev. Condus excelent 
de Ia colț de antrenorul emerit 
Teodor Niculescu, sportivul ro
mân nu a dat nici o speranță 
partenerului de întrecere. Fo
losind foarte bine directa de 
stingă, care și-a atins cu re
gularitate ținta. Marian a punc
tat ori de cite ori a încercat 
Dimcev să se apropie de el. 
Întrebuințînd această tactică, el 
a acumulat un substanțial a- 
vantaj la puncte Și. în final, 
toți cei 5 judecători i-au acor
dat decizia de învingător lui 
Marian Rotaru (care și-a asi
gurat astfel medalia de argint 
a campionatelor europene), ur*  
mind ca în urma acestui fru
mos succes să-și dispute finala 
categoriei semimuscă cu spor
tivul sovietic liaschi Kabirov, 
învingător prin ab.2 în fața 
iugoslavului Musafat Limanov- 
ski. CELELALTE REZULTATE 
ale primei semifinale (învingă
torii urmînd să evolueze în fi
nale): cocoș: O. Kulaghin
(U.R.S.S.) b.p. K. Niketta 
(R.F.G.). M. Stecca (Italia) b.p. 
G. Kolev (Bulgaria) ; semi- 
ușoară : E. Sakimov (U.R.S.S.) 
b.ab. 3 T. Lange (R.D.G.), M. 
Marinov (Bulgaria) b.p H. Ry- 
klowski (Polonia) ; semlmijlo- 
eie : VI. Makavlov (U.R.S.S.) 
b.p. T. Schmitz (R.D.G.), L. 
Bruno (Italia) b.ab.3 O. Jones 
(Anglia) ; mijlocie : M. Cru- 
cianni (Italia) b.p. M. Koudele 
(R.D.G.), E. Cristie (Anglia) 
b.p. (! !) A. Kilimov (U.R.S.S.); 
grea : Al. Popov (U.R.S.S.) 
b.ab.l Fr. Witte (R.D.G.), D. 
Kirilov (Bulgaria) b.p. L. Er6s 
(Ungaria).

în cea de a doua semifinală 
a zilei reprezentantul nostru 
Doru Maricescu (mijlocie mică) 
a reușit să se califice în finala 
categoriei învingînd într-o ma
nieră categorică pe cehoslova
cul Marian Marias (5—0), unde 
îl va întîlni pe sovieticul Bolat 
Sararov, învingător în fața fin
landezului Hakkanen.

Petre HENȚ

ÎNAINTEA MECIULUI CU DINAMO
cehoslovacă din ultimii 20 de 
ani. Cel mai mare succes l-a 
obținut cu 15 ani în urmă, 
cînd a eliminat pe Ajax, iar 
în semifinale a fost nevoită 
să se încline în fața lui Cel
tic Glasgow (1—3 și 0—0). Ce 
se poate spune azi despre e- 
chipa militară din Praga 7 In 
actualul sezon au venit o se
rie de jucători noi, pe care 
antrenorul reprezentativei Ha- 
vranek i-a selecționat în lot 
(portarul Stromslk, fundașul 
Jeslinek, mijlocașul Capala și 
veteranul Stambacher — îna
intaș). Dar mai sînt și alți 
jucători de valoare, cu o mare 
experiență, care datorită eșe
cului la „Mundialul" spaniol 
se găsesc într-o stare psihică 
depresivă, măi cu seamă că 
recent au fost scoși din Iot I 
Dar nimeni nu poate con
testa calitățile unui Zdenek 
Nehoda, Ladislav Vizek și To
mas Kriz, jucători tehnici, cu 
simțul porții șl viteză în ac

TURNEUL
INTERZONAL

DE ȘAH
MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 

Turneul interzonal de șah da 
la Moscova a continuat vineri 
cu disputarea unor perfide în
trerupte. Garcia a cîștigat Ia 
Velimirovici. obținînd, de ase
menea, victoria în partida cu 
Van der Will. Andersson l-a 
învins pe Gheorghiu și a re
mizat cu Rodriguez. După trei 
runde. în clasament conduc Tal, 
Kasperov (U.R.S.S.) și Garcia 
(Cuba), cu cite 2,5 p.

TURNEUL DE TENIS
DE LA FLUSHING MEADOW

NEW YORK, 10. în sfertu
rile de finală ale Campiona
telor internaționale de tenis 
ale S.U.A., Jimmy Connors l-a 
întrecut pe Rodney Harmon 
cu 6—1, 6—3, 6—4, iar Guil
lermo Vilas pe Tom Gullikson 
cu 6—2, 6—1, 6—3. In semifi
nale se vor întîlni Connors (a 
9-a oară consecutiv în semifi
nale la acest turneul) cu Vi
las șl McEnroe cu Lendl. Alte 
rezultate: DUBLU FEMEI
(SFERTURI): Barbara Poter,
Sharon Walsh — Virginia 
Ruzicl, Joane Russel 6—3, 6—2, 
Martina Navratilova, Pam 
Shriver — Beth Herr, Penny 
Barg 6—2, 6—2; DUBLU BĂR
BAȚI (FINALA) : Kevin
Curren, Steve Denton (S.U.A.) 
— Victor Amaya, Hank Pfister 
(S.U.A.) 6—2, 6—7, 5—7, 6—2,
6—4. In semifinalele turneu
lui de juniori, simplu mascu
lin : Forget (Franța) — Maciel 
(Mexic) 6—3, 6—4, Cash (Aus
tralia) — Courteau (Franța) 
3—6, 6—4, 6—2; simplu femi
nin : Rush (S.U.A.) — Randall 
(Australia) 6—2, 6—4, Herr 
(S.U.A.) — Werdell (S.U.A.) 
5—7, 7—5. 6—4. în semifinale : 
Hana Mandlikova — Pam 
Shriver 6—4, 2—6, 6—2.

TOUR DE L’AVENIR
Prima etapă a competiției 

cicliste Tour de l’Avenir, Di- 
vonne — les-Bains — Bourg 
en Bresse, 157 km, a revenit 
lui Andreas Petermann (R. D. 
Germană) în 3h50:09 (medie 
40,930 km/h), urmat în același 
timp de Milan Jurko (Ceho
slovacia) și Ferdi van den 
Haute (Belgia). în clasamentul 
general conduce Uwe Raab 
(R.D.G.), cîștigătorul etapei 
orolog.

țiuni. Punctul forte al echi
pei îl constituie apărarea 
(Stromsik — Novak, Fiala, 
Jeslinek și Klucky), în timp 
ce atacul „șchiopătează" de
ocamdată dovadă fiind doar 
cele două goluri marcate în 
4 etape I Antrenorul Ladislav 
Novak — fostul internațional 
— apreciază că meciul cu Di
namo București nu va fi deloo 
ușor din mai multe motive: 
Dukla nu este în prezent în 
forma arătată în campionatul 
trecut, în timp ce Dinamo 
București joacă cu mult tem
perament, în viteză și forță 
ofensivă. Dealtfel, acestea 
sînt șl caracteristicile echipei 
reprezentative a României, cu 
care ne vom întîlni în preli
minariile C.E. La București va 
fi greu pentru Dukla, unde 
poate fi decisă calificarea pen
tru turul al doilea...

VLADIMIR ZEMANEK 
„Ceskoslovensky Sport"

atletism • Recordmanul 
mondial la triplusalt (17,89), bra
zilianul Joao Carlos Oliveira, a 
suferit o gravă operație, flindu-i 
amputat picio’-ul drept I El a fost 
accidentat in timpul unei călătorii 
cu autoturismul Ia 22 decembrie 1981.

CICLISM Q Etapa prolog a Tu
rului Cataloniei desfășurată în
tre Playa de Aro — Ogassa 
(in,300 km) a fost cîștigată de 
spaniolul Jose Luls Lagula în 
5h 07:04.

HALTERE • Ecilipa U.R.S.S. 
va deplasa la apropiatele cam
pionate mondiale și europene de 
Ia Liubllana (18—26 septembrie) 
un lot de 14 sportivi, dintre care 
numai 10 pot lua startul. Printre 
aceștia se află recordmanii mon
diali Pisarenko, Zaharevicl, Sots, 
Vardanian, Ar3amakov șl Sal- 
dulaev.

TELEX
HOCHEI • Turneul pentru e- 

chipe de tineret de la Llptkowski 
(Cehoslovacia) a fost cîștigat de 
echipa C.R.SS., urmată de Ce- 
hoslavada, Suedia șî Finlanda. 
In ultimul meci: Cehoslovacia — 
Suedia S—». • La Helsinki, in 
med amical: Suedia — Finlanda 
6-3 I

RUGBY • In turneul de la 
Moscova, reprezentativa Poloniei 
a dispus cu 7—4 de selecționata 
secundă a U.R.S.S.

TENIS • Federația americană 
de tenis a comunicat echipa pen
tru meciul cu Australia din ca
drul „Cupei Davls", ce va avea 
loc luna viitoare în orașul aus
tralian Perth. Din formația S.U.A. 
fac parte McEnroe. Fleming, fra

ții Gene șl Sandy Mayer, ultimii 
doi debutînd cu acest prilej, in 
cazul că vor fi introduși în echi
pă. Căpitanul nejucător este Ar
thur Ashe.

TENIS DE MASA • Cea de a 
doua ediție a „Cupei Mondiale" 
(masculin) se va desfășura între 
5 și 9 octombrie la Hong Kong 
și va reuni pe cel mai buni ju
cători al lumii. Principalul fa
vorit este Guo Yuehua din R.P. 
Chineză, care a cîștigat prima e- 
diție. Vor mal fi prezenți Ono 
(Japonia), Jonyer (Ungaria), Se
cretin (Franța), Orlovskl (Ceho
slovacia), Douglas (Anglia) ș.a.

VOLEI • In finala Turneului 
masculin de la Paris: R.P. Chi
neză — Franța 3—1. Pe locul 3 
s-a clasat Italia, urmată de R.F. 
Germania. • în meci masculin 
la Tampere, Polonia a învins 
Finlanda cu 3—1.

ȘTIRI • REZULTATE
• In campionatul Olandei 

(et. 4): Excelsior Rotterdam — 
Ajax 0—3, Alkmaar — Gro
ningen 0—0, Twente — Feye- 
noord 1—1, Eindhoven — Sit- 
tard 2—2, Kerkrade — Tilburg 
1—0. în clasament: Kerkrade 
10 p, Feyenoord 9 p, Ajax și 
Eindhoven cite 8 p.
• An fost alcătuite grupele 

campionatului sud-american 
ale căror jocuri vor avea Iqc 
anul viitor între lunile iulie 
— septembrie : I. Venezuela, 
Chile, Uruguay} II. Argentina, 
Brazilia, Ecuador; III. Peru, 
Columbia, Bolivia. Deținătoa
rea titlului, Paraguay, se cali
fică direct în semifinale, ca și 
cîștigătoarele celor trei grupe.

• In meci amical de juniori: 
Norvegia — R. F. Germania 
2—2 (1—0).
• Pelă va apărea într-un 

nou film, de data aceasta a- 
lături de celebrul actor An
thony Quinn Pe scurt, subiec
tul filmului : Pete este antre
norul unei echipe de orfelinat, 
care după succesele repurtate 
redresează criza financiară a 
școlii al cărei director este 
Quinn.
• Noua achiziție a lui Li

verpool, Dave Hodgson (venit 
de la Middlesbrough), se im
pune la noua sa echipă, fiind 
unul dintre jucătorii de bază 
în victoria repurtată în me
ciul cu Arsenal (2—0).


