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PRIETENII SPORTULUI DIN NOU
IN iNTRECERILE „DACIADEI

Aflăm că și în acest sfirșit de săptămînă, pretutindeni 
in țară, au loc numeroase manifestări sportive de masă, Ini
țiate in cadrul competiției naționale „Daeiada". Compe
tiții dotate cu cupe tradiționale pe profesii, întreceri la 
mal multe discipline între sportivii diferitelor Întreprin
deri, festivaluri cultural-sportive, concursuri de orientare 
turistică, drumeții ș.a.

Exemple stat destule : la Craiova, de pildă, timp de 
două zile, se vor desfășura Întreceri de box ta cadrul 
competiției „Cupe, lucrătorilor din agricultură și industria 
alimentară"; în Maramureș va avea loc un festival spor
tiv sătesc ; județul Timiș va găzdui primele crosuri Me 
noului an școlar cu participarea elevilor de T—18 ani ; 
in Galați un concurs de karting rezerve* pionierilor șl 
școlarilor ș.a.m.d.

Cel mai important din toate, se pare a fi „Festivalul 
sportiv al Slănicului Moldovei* — competiție devenită tra
dițională în județul Bacău, aflată la cea de-a 8-a ediție. 
Despre ea ne-a relatat, telefonic, ta cursul dimineții de 
ieri, D. Dumitriu, secretar al C.J.E.F.S. Bacău principalul 
organizator j „Festivalul, pe care ne-am străduit să-l orga
nizăm cit mal bine, Ia nivelul cerut de competiția națio
nală „Daeiada", a fost precedat, ta județele participante 
— Botoșani, Harghita. Vrancea șl firește Bacău — de nu
meroase competiții care au avut ca scop popularizarea 
sportului de masă, angrenarea unul număr cit mal mare 
de oameni Ia practicarea exerclțiilor fizice și sportului. 
Vom avea Întreceri de handbal, volei, popice, tenis de 
masă, cros șl chiar demonstrații susținute de echipe frun
tașe. La tenis de masă, șah și popice vor fi angrenați și 
oamenii muncii veniți la odihnă in această stațiune*.

LA SLIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
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Astâzi fi mi ine, etapa a 7-a in Divizia „A" de fotbal

VA RĂMÎNE liderul cu punctaj maxim?
f E o Întrebare pe care și-o pun fi ieșenii, hotărîți 
să înregistreze prima victorie • Jiul știe că băcăuanii 
i-au creat, nu o dată, clipe grele, chiar la Petroșani 
® Oblemenco „debutează" în fața publicului vîlcean • 
Neînvinsă pină acum In deplasare, F. G Argeș are 
ambiții și pe litoral ® „Lanterna"- dorește să-și schimbe 
culoarea • Steaua speră să treacă in prima jumătate 
a clasamentului, deși Boloni a fost... favoritul lui Bear- 
zot # F. G Olt are șansa să se apropie de podiumul 
părăsit prea repede Miine, la Hunedoara, derby-ul 

„europenelor" Q ...Iar la 
Oradea, revelația primelor 
6 etape față In față cu în- 
vingătoarea Florentinei

^\\\\\\\\\^ programul șl arbitrii meciurilor
S1MBATA 18 SEPTEMBRIE

CLASAMENTUL
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1. SPORTUL STUD.
L Dinam»
3. F.G Bihor
4. F.G Argof
5. Corvinul
6. S.G Bacâo
7. F.G Olt
I. A.SJL Tg. Mure?
7. Uni». Craiova

10. Steaua
11. Petrolul Moleftl
11. Jiul
13.
14.
15.
14.
17.
14.

Politehnica laț! 
Chimia Rm„ Vîlcea 
„Poli" Tlmlțoarâ 
F.G Constanta 
P.C.M. Brațov 
C.S. Tirgovlfte
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PARTIDE DE MARE ATRACȚIE IN OALA FINALĂ
• Au ieșit din cursă G. Govici, I. Panaite, Gh. Simion șl N. Ciobanu considerați printre favoriți O 
Se vor reedita și două finale de anul trecut : D. Cipere - N. Robu și G. Donid - P. Fedea

Rapidistul C. Stancu (dreapta) 
torie in fata lui E. Preda.

Participanții la maratonul 
pugilistic de la Palatul spor
turilor au intrat, cum se spu
ne. in linie dreaptă. Miine di
mineață. de la ora 10, cel 22 
de finaliști vor lupta pentru 
centurile de campioni.

Vineri seara, in cea de a . 
doua reuniune semifinală, au 
luptat pentru un loc ta pro
gramul finalelor boxerii de la 
categoriile muscă, pană, u- 
șoară, mijlocie mică și semi
grea. La „MUSCA" se preve
dea o finală intre Tițoiu (Di
namo) și Govici (Steaua) ma
rii favoriți ai categoriei. Cons
tantin Tițoiu s-a calificat cu 
oarecare ușurință. directele 
sale reprezentind o „problemă 
de nerezolvat" pentru curajo
sul Aurel Sărea (C.S. Zalău). 
Tițoiu a condus lupta de la un 
cap la celălalt al partidei și 
a primit decizia in unanim! 
tate. Celălalt favorit. însă, 
stelistul Gheorghe Govici a ra-

a realizat o surprinzătoare vic- 
Foto : Dragoș NEAGU 

calificarea. Deși bagajul 
de cunoștințe tehnice este 
superior celui al adversa-

- - - - - - - PROGRAMUL

tat 
său 
net

rulul pa cară l-a avut. Marin 
Vișan (Oțelul Tlrgoviște), Go
vici au a «vut n suficiente 
resurse fizice mal ales ta fl- 
nal.

PARTIDELE „PENELOR", 
deși ne-au încins prin drama
tismul lor, ne-au făcut, ta a- 
celașl timp, «ă ne gtndlm cu 
melancolie la... Pometcu, Cio
chină, Amăzăroale, Ploieștea- 
nu. Urmașii lor de azi stat, 
parcă. Începători ta ale pugi
latului, Ionel Panaite (B. C. 
Galați) deși avantajat de alon- 
jă, nu s-a putut impune ta 
fața lui Petrieă Stolu (C.F.R.

Paul IOVAN 
Petre HENT

(Continuare In pap a 8-a)
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JIUL PETROȘANI - SPORT CLUB BACĂU
(Al. MuitOția — Pitești | A. Mlțani - Rm. Vîlcea |l I. Tânazo — Tirgov.) 

CHIMIA RM. VÎLCEA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
(Cr. Taodaresa. — BuzAa | M. OoorgMcu fl Gh. Plrvu, ambii din C-la) 

F. C. CONSTANTA - F. C. ARGEȘ
(P. SeeslMna I C. Valeu >1 M. ConitantinoKu, toți din București) 

C. S. T1RGOVIȘTE - PETROLUL PLOIEȘTI
(M. Salomh — CtoJ-Napoea ; J. Grama fl M. Huștluc, ambii din Buc.) 

STEAUA
(M. Az.nte — Arad 

Mocitd m tu disputa
F. C. OLT

(M. Stoanescu ; D.
POLITEHNICA IAȘI

(1. Valsa — Craiova ; G Pâdurârlț.l — O rad se >1 
Meci televizat, ds la era 13.

DUMINICA 19 SEPTEMBRIE
CORVINUL HUNEDOARA - DINAMO

(L Crâdunescu — Rm. VTÎcoa ; D. Bucîuman - Timișoara |! V. Tîtorov- 
Drobeta Tr. Severin)

- UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Biriad ; Gh. Arhlre - Suceava șî T. Cheta - Giurgiu) 

partidei de ta tați, care va fi televizați, celelalte vor 
17.

- A.S.A. TG. MUREȘ
; I. Madveț — Oradea >î L FrunzA — Slbta) 
jm rtadlonul Steaua.

- F.C.M. BRAȘOV
Râduteccu jl M. Baroan, toți din BucuroțtJ)

STUDENȚESC
N. Bițîn - Satanta)

- SPORTUL

F. C. BIHOR 
(N. Rai nea —

Cu excepfia 
începe ta ara

BUCUREȘTI

I
I

I
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— V. Voicilâ (S.C Muacel-ul)

MUSCA 
“ M1 V1,a" T«»')

COCOȘ
Sav.) — N. Robu (Dlnamo Brăila)

PANA
- C. Stanca (Rapid) 

SEMIUȘOARA
—V. Ioana (S.C. Muscalul)

UȘOARA
- D. lila (Dlnamo)

SEMIM1JLOCII
— M. Clubotaru (AEM Timișoara) 

MIJLOCIE MICA
- N. Motrogan (Rapid) 

MIJLOCIE
. — M. Popa (Mototol Buc.)

SEMIGREA
— P. Fsdea (Dlnamo)

GREA
— Gh. Preda (Steaua)

Campionatele europene de tir ale seniorilor șl Juniorilor
Tr.

ECHIPA DE PISTOL LIBER (juniori) 
MEDALIE DE ARGINT

Șchiopu (Steaua)

Tițoiu (Dlnamo)

Cipere (C.S.M. Drobeta 

Stata (CF,R. Craiova)

R. Târeomnicu (Dlnamo) 

Fulger (S.C. Muscelul) 

Ohlndâoanu (Coohlâul) 

Mihal (Forul)

Sencluc (AEM Timișoara) 

Donicl (B.C. Galați)

T. Pârjol (Dlnamo)

M.

G

V.

D

O.

Meciul de „Cupa Davis“ cu Mexicul — ia peste 2 000 m altitudine

VA FI LA... ÎNĂLȚIME Șl ECHIPA NOASTRĂ? SORIN BABII LUCIAN T1RLOIU GABRIEL CRISTACHE

• llie Năstase, titularul nr. 1 
partidei din 

în primele zile ale lunii oc
tombrie reprezentativa de tenis 
a țării noastre va susține un 
ultim’ și foarte dificil examen 
al acestui sezon : întîlnirea din 
cadrul „Cupei Davis“ cu for
mația Mexicului, de rezultatul 
căreia va depinde menținerea 
sau retrogradarea din grupa de 
elită a zonei europene. Simțind 
greutatea unei astfel -de res
ponsabilități. lotul jucătorilor 
care au fost selecționați să fa
că deplasarea la Ciudad de 
Mexico — sub îndrumarea că
pitanului nejucător, antrenorul 
emerit Alexe Bardan — a ur
mat un plan de pregătiri mi
nuțioase, cu accent pe latura 
tehnică, dar și pe cea a unei 
serioase pregătiri fizice, pentru 
a se compensa, pe cît posibil, 
efortul solicitat de altitudinea 
d« peste 2 200 m a capitalei 
mexicane. Terenurile de la 
complexul „23 August" au de
venit. ta acest scop, un centru 
da instruire undo s-a muncit

O La complexul „23 August* s-au încheiat pregătirile în vederea 
1—3 octombrie, de la Ciudad da Mexico
fără ca cineva să se uite la
ceas.

La pregătiri au fost convocați
zilei cînd, mal ales săptămînă 
trecută, temperatura urca la 28 
— 30 de grade. Singurul care
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Un ultim antrenament înaintea definitivării lotului.
Foto : Ion MIHAICA

mal mulți sportivi. Antrenorul 
Alexa Bardan a operat selecția 
supunîndu-1 la meciuri de ve
rificare (cel mai bun din cinci 
seturi), disputate ta mijlocul

nu a fost la meciuri : Florin
Segărceanu. Din cauza unei

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 1-a)

Pe poligonul Umberto Uno 
din Roma au început Întreceri
le campionatelor europene de 
tir pentru senioare și juniori. 
Proba de pistol liber juniori a 
prilejuit tinerilor noștri repre
zentanți o frumoasă comporta
re, ei ocupind, cu 1609 puncte, 
locul doi in clasamentul pe e- 
chipe și cucerind astfel meda
lia de argint. Componențil re
prezentativei noastre au fost : 
Sorin Babii (legitimat la U.T. 
Arad), cu 550 p. Lucian Țîrlo- 
iu (Steaua), cu 530 p și Ga
briel Cristache (Dinamo), cu 
529 p. Această performanță vi
ne să confirme valoarea globa
lă a tinerilor noștri specialiști 
ai probei de pistol liber, cu 
atît mai mult cu cit ei reuși
seră aceeași comportare și la 
ediția trecută a Campionatelor 
europene. Pe echipe, victoria a 
revenit marii favorite, repre
zentativa Uniunii Sovietice, cu 
1672 p. în schimb, in proba in
dividuală s-a înregistrat o ma
re surpriză, pe primul loc cla- 
sindu-se, Înaintea sportivilor 
sovietici, polonezul J. Pitetru- 
zak, cu 588 p.

Comportarea reprezentantelor 
noastre ta proba de pistol stan
dard senioare a lăsat de dorit 
Campioane europene anul tre
cut șt la individual și la echi
pe, Ana Ciobanu. Maria Maco- 
vei și Elisabeta Bădiceanu 
n-au contat, practic, ta lupta 
pentru primele locuri. Rezulta
tele lor : Maria Macovei — 580 
p, Ana Ciobanu — 576 p, Eli
sabeta Bădiceanu — 576 p. Pe 
primele locuri : 1. M. Dobran- 

A 
L.

ceva (U.R.S.S.) 590 p, l
Treinite (U.R.S.S.) 590 p. X 
Kotrocso (Ungaria) 589 p.

★

• In cadrul concursului 
ternațional „Cupa Steaua", găz
duit la poligonul

Tunari, Florin 
(Steaua) a ciștigat 
pușcă liberă 60 f.c. cu 600 p, 
performanță repetată anul *- 
cesta ! Echipa clubului Steaua 
a reușit la aceeași 
nou record național. 
La pistol liber : 1. 
(Ț.S.K.A. Moscova) 
C. Tîrlolu (Steaua) 
G. Calotă (Steaua) 557 p.

In-

bucureștean
Cristolor 
proba du

probă, un 
eu 2381 p. 
A. Egrlșln 
Sil P. «• 
559 p. 8.



0 SfIECIIONATA DIVIZIONARA VA IAU 11*11 MIERCURI
REPREZENTATIVA SECUNDA A fi. 0. GERMANE
In scopul verificării unor ju

cători susceptibili de a face 
parte din lotul olimpic, a fost 
alcătuită o selecționată divizio
nară (fără a se recurge la com- 
ponenții echipelor angajate in 
cupele europene), care va în
tâlni miercuri 22 septembrie, la 
Rostock, reprezentativa secundă 
• R. D. Germane.

Iată-1 pe cei 18 jucători ai 
acestei selecționate, care ur-

mează a se prezenta duminică 
19 septembrie, la ora 12, la ho
telul de la complexul „23 Au
gust" : Ducadam și Caval — 
portari ; M. Marian, Iovan,

-------"_1-------
Zamfir — fundași; 
Șoarece, Șt. Pet- 
Coraș — mijlocași; 
Turcu, Antobl și 

— atacanți.

puiKJtl , xvammou, îutdll;
Zare, C. Solomon, Munteanu II, 
Kiss și M. 
Birbulescu, 
cu, Suciu și 
Nemțeam!, 
FL Grigore

Antrenor al acestei selecțio
nate este Gh. Stalcu,

CONVOCAREA LOTULUI REPREZENTATIV DE TINERET
Duminică dimineață, la ora 

10. este convocat, la sediul 
F.R.F., lotul reprezentativ de 
tineret al României, In vederea 
partidei amicale pe care o va 
susține, miercuri 22 septembrie, 
la Hm. Vilcea, cu selecționata 
similară « R. D. Germane.

Antrenorul Cornel Dr&guȘio 
a convocat următorii jucători: 
Girjoabi, Lovaș, Jenei, Stanca, 
Popicu. Pani, Miniilă. Eduard, 
Matei, Ballnt, Eftimie, Movilă, 
C Iile, D. Zamfir, Fîșlc, Ser- 
tov, O. Popescu, Lasconi.

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE „A“
• CORVINUL, după remiza 

de la Graz, * revenit acasă, 
vi» București. Antrenorul Re
mus Vlad speră să refacă lotul 
său foarte solicitat de ultimele 
jocuri. • DINAMO anunță in
disponibilitatea lui Dudu Geor
gescu, care a suferit o nouă 
disjuncție la umărul operat. Se 
pare că Augustin va putea fi 
refăcut complet pentru meciul 
cu Corvinul, ca și Văetuș, ac
cidentat și el In meciul cu 
Dukla. • JIUL are o singură 
absență — Rusu, serios acci
dentat în etapa precedentă, ac
cident care 11 v« ține mult 
timp in afara echipei. Pe 
lingă antrenamentele obișnuite, 
petroșenenii au susținut un 
„joc-școală“ cu divizionara „C“ 
Minerul Lupeni • S. C. BA- 
CAU nu are nici o indisponi
bilitate ; echipa s-a pregătit in
tens, ultima repetiție cu ca
racter tactic fiind făcută In 
compania echipei de speranțe
• CHIMIA a efectuat antre
namente obișnuite. Antrenorul 
Ion Oblemenco are trei jucă
tori accidentați și .folosirea lor 
este incertă. Este vorba de 
Pavel, Stanca și Carabageac
• „POLI" TIMIȘOARA a sosit 
ieri, la Rm. Vilcea, cu întreg lo
tul de jucători, mai puțin Murar, 
care continuă să fie indispo
nibil • F.C. BIHOR, cea mai 
eficace echipă a campionatului 
nostru, nu va putea beneficia 
de aportul atacantului C. Geor
gescu, accidentat grav la Bra
șov, în etapa precedentă. Va 
reintra, în schimb, Nedelcu
• UNIVERSITATEA «re din 
nou probleme cu libero-ul Ște- 
fănescu, înlocuit în partida cu 
Fiorentina. El se resimte după 
accidentul mai vechi • F. C. 
CONSTANȚA, «re cinci indis
ponibili : Antonescu, Drogeanu, 
L Moldovan, Panaite și Costaș. 
Pentru meciul de astăzi se spe
ră în recuperarea lui Zahiu și 
Rusu, accidentați mal de mult
• F.C. ARGEȘ nu are proble
me de lot, piteștenil anunțind 
pentru partida de la Constanța 
formația care. în etapa trecută, 
« Început jocul cu Jiul • C.S. 
TlRGOVIȘTE a urmat ciclul 
normal săptămînal de pregă
tire. După buna prestație din 
etapa trecută, de la Hunedoara, 
antrenorul C. Rădulescu speră, 
In sfîrșlt, să spargă gheața.... 
insucceselor. Agiu este Încă ne- 
refăcut de pe urma unei acci
dentări • PETROLUL are două

incertitudini, Cozarec și Grig.ire 
care s« resimt și folosirea lor 
este sub semnul întrebării 
• STEAUA II are pe Majaru Și 
Minea accidentați și nu vor 
putea fi folosiți in meciul de 
astăzi • A.8.Â. TG. MUREȘ 
■ sosit ieri. In Capitală, cu e- 
fectivul complet. Antrenorul 1. 
Czako va folosi formația care 
a obținut victoria la scor in 
fața Chimiei Rm. Vilcea • F.C. 
OLT nu are Indisponibilități 
In lot, așa incit va putea alinia 
cel mai bun „unsprezece” al 
momentului • In schimb, la 
F.C.M. BRAȘOV mai mulți ju
cători sint accidentați : Clipa, 
Paraschivescu, Bența, Ștefan, 
Bălan. Dintre aceștia, doar por
tarul Clipa a făcut deplasarea 
la Scomicești • în lotul echi
pei POLITEHNICA IAȘI nu 
sint indisponibilități și antre
norii pot alcătui cea mai bună 
formulă de echipă pentru difi
cila confruntare • Aceeași 
tuație fericită și in tabăra 
derulul. Cazan, M. Sandu 
Iorguiescu sint apțl de joc 
SPORTUL STUDENȚESC
alinia cel mal bun .11" pentru 
examenul din Copou.

și
n
ei 
si 

va

ARBITRI SUSPENDAȚI
Analizînd arbitrajele neco- 

respunzătoare ale lui I. Igna, 
la meciul Sportul studențesc — 
Steaua, și O. Ștreng, la pșrti- 
da Dinamo — Politehnica Iași, 
din cadrul ultimei etape a Di
viziei „A", Colegiul central al 
arbitrilor a hotă rit următoare
le ernețiuni : I. Igna — sus
pendai 4 etape, O. Ștreng — 
suspendat 4 etape.

DIN CULISELE MECIURILOR ECHIPELOR 
NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE

9 București

• Minutul 70 
August". La un 
Dudu Georgescu 
reul oaspeților, 
respinsă departe de poarta cehoslovacilor, din
colo de centrul terenului, dar, stupoare, numă
rul 9 din echipa noastră campioană, nimeni al
tul decît Dudu Georgescu, rămine încovoiat de 
durere, in careul praghezilor. Iese încet la mar
ginea terenului, i se dă primul ajutor dar el 
nu va mai relua jocul, fiind condus spre Sal
varea de sub tribuna a Il-a. Ce s-a Intîmplat ? 
Ne-a răspuns a doua zi Vaslle Anghel, vice
președintele clubului Dinamo : „Dudu a făcut 
iarăși o luxație la umăr. Este a patra. La a 
treia a fost operat și credeam că nu se va mai 
Intîmpla, dar, din păcate, lată, s-a Intîmplat 
din nou șl după consultul și decizia medicilor, 
Dudu Georgescu va trebui să stea circa 3 săp- 
tămîni în afara terenului". • Flala, cel mai bun 
fundaș al echipei Dukla Fraga, afirma după 
meci că și formația ta a jucat mai bine decit 
in etapele de campionat. El speră ca returul să 
se desfășoare pe alte coordonate susținînd că 
partida de la Praga nu va fi deloc ușoară pen
tru.... Dinamo. Dar nici pentru... Dukla, sub
liniem noi • . După ieșirea din joc a celor 
două vîrfuri, Dudu Georgescu și Văetuș, jocul 
echipei noastre campioane, in faza de atac, s-a 
stins treptat pină In final. Așa se face că al 
treilea gol n-a mai venit deși Dinamo l-ar fi 
meritat cu prisosință și el ar fi cintărit decisiv 
in balanța calificării. • Stadionul ,£3 August" 
devine impresionant atunci eind este plin ochi. 
Și trebuie spus că, în afară de faptul că la me
ciul dintre Dinamo și Dukla au venit in nu
măr foarte mare, spectatorii bucureșteni și-au 
și schimbat de la o vreme... atitudinea, ei re
devenind cu adevărat suporteri ai echipelor 
noastre in intilnirile internaționale. Suporteri 
ai lui Dinamo, In meciurile cu Valerengen și 
Dukla, și, mai ales, ai echipei naționale in par
tida cu Suedia. Cit de uttl ar fi ea și In con
tinuare spectatorii bucureșteni să se 
a fi in bloc al 12-lea jucător al 
lor favorite. (L. D.).

9 Baia Mare
• In vederea meciului F.C. Bala 

Real Madrid, clubul biimărean a editat un ex
celent caiet-program, cuprlnzind foarte multe 
date deosebit de interesante, unele dintre ele cu 
caracter inedit. Realizatorii acestui program : 
Ion P. Pop. Mihai Mureșan, George Fazekaș și 
Augustin Cczmuță, precum și fotoreporterii Pe
tru Aoșan, Andrei Fărcaș, loan Șerban și loan 
Lespuc, acesta din urmă din Cluj-Napoca, me
rită sincere felicitări. • Un cuvlnt se cuvine a 
fi spus și despre modul de organizare a par
tidei de la Baia Mare. „De nota 10", așa după 
cum au spus înșiși oaspeții madrileni, impre
sionați și de frumusețea orașului șl a împreju
rimilor sale. • Roznai a suferit înaintea me
ciului cu Real Madrid un accident la umăr și 
folosirea lui in meciul de miercuri era incertă. 
Atacantul biimărean a făcut mari eforturi să 
învingă handicapul unei insuficiente mobilități, 
achitindu-se bine de sarcinile de joc, atit cit a 
jucat • Arbitrii întilnirti, austriecii Franz Woeher, 
Franz Bogendorfer și Gehard Kapl, au ieșit 
In teren aproximativ In același timp cu echi
pele, la încălzire și au executat alergări și exer-

ai partidei de pe stadionul „23 
atac normal al dlnamoviștilor, 
insistă, șarjează frumos in ca- 
talonat de Flala. Mingea este

considere 
echipei

Mare

In campionatul de speranfe

PETROLUL - PATRU
Treptat, campionatul echipe

lor de speranțe reintră în nor
mal. Cele trei echipe care au 
ținut trena întrecerii in ediția 
precedentă — Sport elub Ba
cău, Corvinul Hunedoara și 
Dinamo București — au apăsat, 
In sflrșit, pe accelerator și In 
etapa precedentă s-au revanșat 
Intr-o oarecare măsură, 
startul lamentabil luat in 
ala ediție. Toate trei au

după 
actu- 
cîști-

CLASAMENT
L UNIV. CV. mi 10-10 10
Z. Petrolul Hll 24- 7 9
». F.C. Argeș <411 12- 1 9
<. CJS. Tlrgov. mi 12- < 1
*. Jiul 4 S 2 1 10- > 9
4. F.CJH. Bv. 4 S 1 1 7- 4 7
1. Sportul stud. mi îo-io 7
S. FX. Const. im ii-» 7
S. FX. Bihor 110 1 10-13 <

IS. A.S.A. <302 U-15 <
ÎL „Poll“ Tlm. <213 11-13 5
11 Corvinul <204 13- 1 4
13. S.C. Bacău <204 0- 9 4

14—U. Dinam* <204 0-12 4
Steaua <204 9-12 4

14. F.C. OH f 2 0 4 10-27 4
17. Pont. lași <114 3-10 3
ÎS. Chimia <114 4-10 9

gat, dar au ciștigat pe teren 
propriu. Remarcabilă, victoria 
echipei antrenată de Dumitru 
Pătrașcu, F C. Corvinul, care 
a Întrecut la scor (4—0) pe 
fostul lider, C.S. Tirgovișțc.

Evoluînd constant bine, Uni
versitatea Craiova (după șocul 
din prima etapă, cînd a pierdut 
pe teren propriu în fața con- 
stănțenilor), a cîștigat «pol tot 
ce se putea câștiga și s-a in
stalat pe primul loc al clasa
mentului, cu un +4 la clasa
mentul adevărului. Ținlnd cont 
de talentul tinerilor Jucători al 
productivei pepiniere oltene.

GOLURI DE MECI!
probabii că Universitatea va 
rămine principala candidată la 
cîștigarea Întrecerii speranțe
lor.

Dar, dacă cralovenil erau... 
așteptați acolo, in vlrful pira
midei acestui campionat, 
că au surprins — șl au sur
prins plăcut — rezultatele 
ținute de nou promovata 
trolul, care talonează acum pe 
lider. Ploieștenli lui E. Iubasz 
au clștlgat ultimele două me
ciuri cu același scor, 8—1, șl au 
ajuns la o eficacitate cu totul 
Ieșită din comun: patru goluri 
de meci. Doi jucători tineri se 
remarcă In acest atac al Petro
lului. Este vorba de ...necunos- 
cuții Ivan și Stăncloin, care — 
cine știe, noi le-o dorim — 
pot deveni destul de cunoscuți 
la echipa de „A". Bineînțeles, 
dacă vor continua să se pre
gătească tot timpul cu maxi
mum de seriozitate. Viorel Ma- 
teianu are, oricum, nevoie de 
puncheuri. (L.D.).

iată

ob- 
Pe-

cițti de gimnastică specifice activității pe care 
urmau să o desfășoare pe parcursul meciului. 
Un exemplu pe care ar putea să-l urmeze și ar
bitrii noștri. (M. L).

9 Craiova
• Miercuri, la Craiova, „lifosii" olteni au 

apărut In oraș, cu steaguri și sirene, la ora 9 
dimineața, chiar dacă porțile 
trai" s-au deschis la ora 12 • 
dimineața, de ziariști italieni, 
la una dintre întrebări astfel : 
mine și Antognoni ?... EI face 
campioană a lumii, eu... Eu voi încerca să arăt, 
mîine, ce pot I". Și Ilie Bălăci a fost intr-ade
văr „Antognoni al României" cum l-au numit 
cronicarii de la „Gazette dello Sport" • La ora 
meciului, „Centralul" din Bănie plin ochi. Iar 
pe blocurile din jur, densitate mare. „Stadion 
mic pentru o echipă ca cea a Craiovei J“ avea 
să afirme, după meci, tușierul Paul
• Cirțu după joc : „Am promis un gol 
dat ! Dăm unul și la Florența !“ Așa să
• Deși supărat, unul dintre conducătorii 
rentinei, T. Corsi, a găsit fair-play-ul să 
noască, după meci, că „lui Donose i se 
nea un penalty !“ O temă de meditație pentru 
unii... • La întîlnirea cu conducătorii clubului 
italian, cînd aceștia au spus că Fiorentina a 
venit hotirltă să cîștlge, Corneliu Stroe. vice
președintele clubului craiovean. a replicat : „în
seamnă că noi trebuie să venim la Florența, 
hotărlți să ne calificăm 1 la care antreno
rul Constantin Oțet avea să completeze a doua 
zi după victorie : „Cred că am învățat ceva din 
meciul cu Inter de acum doi ani !“ • La 29 
septembrie, la Florența, la ora 20,30. Fiorenti
na — Universitatea Craiova veritabilă avan
premieră la meciul celor două naționale de la 4 
decembrie. Mulți ziariști italieni înclinau să 
creadă că partida din decembrie se va disputa

a 
despre care

stadionului „Cen- 
Intervlevat, marți 
Bălăci a răspuns 
„Diferența dintre 
parte din echipa

Soenens 
l-ani 
fie!... 
Fio- 

recu- 
cuve-

la Florența I Acolo, unde F.C. Baia Mare 
făcut un meci amical de senzație, 
încă se mai vorbește !... (M. M. I.).

9 Graz
• A.S.K. Graz (sau 

așa cum este denumită 
săi) nu este o necunoscută in cupele europene, 
prima sa participare fiind cu două decenii in 
urmă în Cupa cupelor, iar în alte trei rinduri a 
mai fost prezentă in Cupa U.E.F.A. Anul tre
cut, clștigind Cupa Austriei, a luat startul in 
Cupa cupelor, fiind, eliminată de Dinamo Tbi
lisi • O deosebită atenție au arătat organiza
torii și presa din Graz pentru Mircea Lucescu, 
directorul tehnic al F.R.F., și pentru Florea Du- 

mitrache. De ce ? Cu 15 ani în urmă, amîndoi au 
jucat, la Graz, în echipa de tineret a României 
care, în octombrie 1967, a întrecut, tot pe sta
dionul Licbenau reprezentativa similară a Aus
triei cu 3—1. • Marea senzație a partidei a
fost prezența veteranului Barry Hulshoff în
formația lui G.A.K. El nu numai ci poartă a- 
ceeași barbă ca pe vremea cină îmbrăca tricoul 
lui Ajar, dar a arătat și miercuri seara destule 
din calitățile care l-au impus cu ani în urmă. 
„A fost primul meu joc după doi ani, dar m-am 
simțit bine- Sper că la Hunedoara să joc și 
mai bine", ne-a spus el după joc. $i credem 
că Hulshoff, pe care l-am văzut cu cită atenție 
și sirguință se antrena, se va ține de cuvînt. 
(M. T.).

mai simplu 
echipa de

„G.A.K.", 
susținătorii

O LECȚIE USTURĂTOARE
ÎN APĂRAREA SPORTIVITĂȚII a

fie eliminat de pe teren. Dar, 
cum avea în față un public 
instigat chiar de antrenorul e- 
chipei, Sava Doda, arbitrul n-a 
avut curajul să ia nici una din 
aceste măsuri. Pînă la urmă, 
Victoria Călan a cîștigat pe te
ren cu 3—2. Dar, bucuria avea 
să fie de scurtă durată, fiindcă, 
analizînd faptele. Comisia de 
disciplină a F.R.F. a omologat 
jocul cu rezultatul de 3—0 pen
tru sibieni, suspendîndu-1, tot
odată, pe 2 ANI, pe fotbalistul- 
huligan, Stan. Colegiului cen
tral al antrenorilor îi va re
veni acum sarcina de a confir
ma măsura anunțată de condu
cerea echipei Victoria Călan, 
dg «g-1 scoate din funcție pe 
numitul antrenor. Să mai spu
nem că Victwrta Călan s-a ales 
șl cu o amendă de 3 000 de Iei! 

Iată REZULTATUL REAL al 
meciului dintre Victoria Călan 
și Inter Sibiu, rezultat obținut 
cu contribuția jucătorului Stan 
și a antrenorului Sava Doda.

Jack BFRARIU

In orice meci de fotbal, la 
orice nivel, avantajul terenului 
reprezintă un factor deosebit de 
important, „acasă" avînd ală
turi publicul propriu, suporte
rii, în stare să ușureze drumul 
spre victorie. Unele echipe bo- 
ootesc însă că acest avantaj 
nu e suficient, că, în afară de 
public — și poate mai mult de
cît d — cel care TREBUIE 
să te ajute este... arbitrul. 
Avînd o asemenea mentalitate, 
fotbaliștii de la Victoria Călan 
nu s-au putut împăca cu si
tuația de a fi conduși cu 2—1, 
pe teren propriu, de Inter Si
biu. In consecință, au recurs la 
presiuni asupra arbitrului. In 
așteptarea unei lovituri de la 
11 metri sau a unui gol din 
ofsaid. Fiindcă acest cadou nu 
venea, jucătorii echipei gaz
de au început să-l îmbrincească 
pe arbitru, ba imul dintre ei, 
Stan, in viața de toate zilele, 
inginer, i-a pus mîna în gît 
conducătorului partidei. Evi
dent, acesta ar fi trebuit să

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPF' DE MIINE, IN DIVIZIA „B"
SERIA I : Dunărea Călărași — 

I.M.U. Medgidia : L. Măeran
(Brașov), Gloria Buzău — Delta 
Tulcea : I. Dima (Sighișoara),
Prahova Ploiești — Viitorul
Gheorgheni : N. Voinea (Bucu
rești), C.S.M. Borzeștl — C.S.M. 
St. Gheorghe : V. Antohi (lași), 
Dunărea C.S.U. Galați — Viito
rul Mecanică Vaslui : N. Dinescu 
(Rm. Vilcea), Ceahlăul P. Neamț— 
Oțelul Galați : S. Necșulcscu
(Tlrgoviște), Unirea Dinamo Foc
șani — F.C.M. Progresul Brăila : 
C. Maghiar (București), Minerul 
Gura Humorului — Gloria B’s- 
trlța : R. Petrescu (Brașov), C.S. 
Botoșani — C.S.M. Suceava : M. 
Neșu (Oradea).

SERIA A II-a : Gaz metan Me
diaș — Șoimii I.P.A. Sibiu : V.

Ciocan (Bistrița), Precizia Să- 
cele — Rova Roșiori : A. Gheor
ghe (P. Neamț), Progresul Vul
can București — Rapid Bucu
rești : D. Petrescu (București) — 
stadionul Republicii, ora 11, 
Unirea Alexandria — Carpațl 
Mîrșa : M. Nicolau (Bacău), Di
namo Victoria București — Me

canică fină Steaua București: M. 
Niculescu (București) — stadio
nul Republicii, ora 9. Luceafărul 
Bucureștț — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin : AI. Ganea (Slobozia) — 
stadionul „23 August" Autobu
zul București — Metalul Bucu
rești : R. Matei (București) — 
stadionul Autobuzul, Chimica 
Tîrnăveni — Minerul Motru : L. 
Iacob (Cluj-Napoca), Pandurii

Tg. Jiu — I.P. Aluminiu Slati
na : D. Văeran (Arad).

SERIA A Itl-a : „U“ Cluj-Na
poca — înfrățirea Oradea : M. 
Abiamiuc (Suceava), U.M. Timi
șoara — C.F.R. Timișoara : L. 
Pantea (București), Minerul Cav- 
nic — C.T.L. Signer : Gh. Con
stantin (Rm. Vilcea), Armătura 
Zalău — Metalurgistul Cugir : A. 
Moroianu (Ploiești). Olimpia Satu 
Mare — Someșul Satu Mare : FI. 
Tăbitcă (Rm. Vilcea) Rapid 
Arad - U.T. Arad : I. Btră (Ag
nita), C.S.M. Reșița — Gloria 
Reșița : I, Tărean (Reghin) — se 
dispută azi, de la ora 17, Strun
gul Arad — F.C. Bala Mare : FI. 
Popescu (Ploiești), Aurul Brad — 
Ind. slrmei C. Turzii : M. lonescu 
(Pitești).



SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE — ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI
PRIN MUNCA, PENTRU MUNCĂ Șl APĂRAREA PATRIEI

Disciplinele tehnico-aplicat’ve ocupă un loc tot mal 
bine definit in marea familie a sporturilor, astfel eă 
afluența tineretului, Inceplnd cu copiii, spre acestea 

este pe deplin explicabilă. A pilota un aparat de zburat, 
ori a pătrunde in spectaculosul univers al radiotehnicii, a 
meșteri mașini ingenioase sau a struni caii-putere al mici
lor bolizi de curse - și numim karturile -■ chiar a „naviga* 
prin împărăția pădurilor orientindu-te după hartă și busolă 
sint acțiuni ce inaripează dorința tineretului de cunoaștere 
și de afirmare. Dar toate acestea cer muncă șl perseve
rență, ambiție și cura], dorință de autodepășire. Din acest 
motiv aerocluburile și secțiile de modelism, radiocluburite, 
cercurile tehnico-aplicative din cluburi și asociații, din Ca
sele tehnicii pentru tineret și Casele pionierilor și șoimilor 
patriei se constituie ca școli ale educației patriotice, pepi
niere in care se cultivă dragostea de muncă, pregătirea 
multilaterală pentru viață, pentru apărarea patriei. Iar dacă 
in unele imprejurări se mal manifestă Încă deficiențe, acte 
de indisciplină, greutăți in buna desfășurare a activităților 
teoretice și practice este 
factorilor cu atribuții și 
pentru înlăturarea lor. In 
file din cronica zilnică a

necesar să se conjuge eforturile 
responsabilități in acest domeniu 
pagina de față prezentăm citeva 
sporturilor tehnlco-aplicative.

KARTINGUL ACCELEREAZĂ.
Kart-ul, acest „mic bolid* (un 

motor ușor de motocicletă, o 
platformă cu patru roți de cau
ciuc, groase, volan șl, bineînțe
les, un scaun), cucerește din ce 
In ce mal mult copiii și tine
rii din țara noastră. Iar cei 
mari, spre lauda lor, acordă 
tot mai multă atenție acestui 
frumos sport tehnico-apllcatlv. 
De ce T Reținem un răspuns 
dat Ia această Întrebare de eă 
tre ing. Dumitru Telescu, de 
la catedra de automobile a In
stitutului Politehnic Brașov t 
„Kartingul este un sport teh* 
nlco-apllcativ complet care me
rită toată atenția, fiindcă dez
voltă Ia copii. Ia tineri, intere
sul pentru tehnică, cultivă ln- 
deminarea. voința, dirzența, cu
rajul". Mulți alții, oameni ma
turi, de diferite profesii — Ma
rius Orădeanu (București), Gh. 
Chlrlae (Constanța), Ion Pesca- 
ru (Brașov), Doru Țăranu (Ti
mișoara). Călin Herăscu. Vlad 
Bijl. Radu Grozea (toți din 
București) — Îndrăgesc acest 
sport și string in jurul lui zeci,

sute da copil pe care-1 împrie
tenesc cu micul automobil. Șl, 
astfel. Iau naștere mereu noi 
secții de karting (în întreprin
deri, la casele pionierilor și 
șoimilor pstriel, pe lingă clu
buri șl asociații).

Despre această proliferare 
tehnică ne-a vorbit zilele tre
cute șt Aurel Mustățea, ins
tructor sportiv al Federației 
române da automobilism șl 
karting : „Da, se poatee vorbi 
despre pași Înainte tăcuți da 
această disciplină. Avem, te 
sflrșit, un kart de concepție 
românească; 200 de bucăți au 
și fost produse la 1TB — unde 
primim un mare sprijin din 
partea unor Iubitori ai șceșjul 
sport, printre care : N. Băl- 
teanu (directorul general al În
treprinderii) șl A. Bageao (In
giner șef la U.R.A.C.) — fiind 
repartizate in ÎS județe cu o 
bună activitate, alte 200
produce in curind. Au apărut 
secții noi : Metalul Tg. Secu
iesc, A.C.R. Harghita, A.C.R. 
Nord-Sain Mare ș.a., la etapele 
de campionat republican se 
prezintă, in medie, cite 100 de 
sportivi (juniori și seniori). La 
„Cupa Primăverii", de pildă, 
am avut 110 ! Nici cu Centrala 
cauciucului 
mai avem 
punîndu-ne la dispoziție mate
rialul necesar".

Vești bune șl In ceea ce prl 
vește amenajarea kartodromu- 
riior. Pe lingă cele cunoscute 
de la Galați (cel mal bun) și 
Cluj-Napoca. sînt în curs de 
construcție altele, la Buftea, 
Suceava și București. Deci, kar
tingul accelerează ! Si este bine 
așa...

se vor

Acești meșteri cu „mîini de aur“

BUCURII PENTRU COPII Șl ÎNDEMN
LA MUNCA Șl CREATIVITATE

Am văzut nu de mult, pe 
aerodromul aeroclubului „Mu
reșul" din Tg. Mureș, o expo
ziție inedită, un stand în aer 
liber, organizat cu prilejul 
unor manifestări sportivo-avia- 
tice ; repetăm, o expoziție lua
tă cu asalt de copii, și nu nu
mai de ei. Am rămas îndelung 
în admirație pentru interesul, 
aviditatea de cunoaștere a vi
zitatorilor. Si ce credeți câ erau 
aranjate pe mese și. în con
tinuare, pe iarbă : mai întîl 
jucării, da, simple jucării mo- 
deli slice, iar mai departe aero 
modele pînă la cele mai mo
derne creații în acest dome
niu (aparate de dimensiuni im
presionante, echipate cu mo
toare unicat, cu stații de radio- 
pilotare și cu destinații diferi
te de la sport la aplicații știin
țifice, la cercetări aeronautice).

Ghid al expoziției era un ora 
cu părul cărunt, unul din eroii 
cronicii aeromodelistice din ul
timii 30 și ceva de ani, maes
trul emerit al sportului Otto 
Hints ; un profesor de biolo-

și-au propus să făurească bucu 
rii copiilor, să sprijine dezvol
tarea modelismului din țara 
noastră. I-am văzut la lucru în 
atelierele cu miresme de brad, 
de cleiurl și rășini și i-am ad-

„Danubiana" nu 
probleme, aceasta

Modesto FERRARIN1
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willll

&

SENS
PE

1OOOO
DE PRIETENI

Toată vacanța a domnit o a- 
nlmație deosebită 
bul județean lăți, 
alfabetului Morse, 
țătorul stației colective și 
sala de cursuri au atras, 
ales pe copii, ca un magnet. 
Șeful radioclubului, Constantin 
Bălan, un mare pasionat
radiotehnicii ne spunea
răspunzlnd dorinței unui 
mai mare număr de băieți ți 
fete de « pătrunde tainele a- 
cestui frumos sport, au 
organizate două cursuri 
inițiere, unul In cadrul 
clubului, iar celălalt la 
pionierilor și șoimilor

Rodnica activitate a 
amatorilor ieșeni a fost 
cretlzată In acest an In 
titluri de campioni republicani 
de unde scurte, 3,5 MHz, dar 
poate că cea mai edificatoare 
cifră ce se poate da ar fi — 
10.000. Ea reprezintă numărul 
legăturilor bilaterale realizate 
— șl confirmate prin Q.S.L.- 
uri — eu radioamatori de pe 
toate meridianele ți paralelele 
pămtntului. 10 000 de legături 
înseamnă 10 000 de tineri șl 
virstnici animați de gînduri de 
prietenie cu radioamatorii ie
țeni.

Am răsfoit o parte din car
tonașele ilustrate ce alcătuiesc 
impresionanta colecție a aces
tui an. Ilustrate cu 
din Africa sau America, 
Orientul îndepărtat și 
continentul australian 
senzația că fiecare 
spunea : „Prietenie și 
Este, desigur, cea mai 
moașă fațetă a acestui minu
nat sport—

INTERZIS"

DE CE DRUMUL SPRE FINALELE 
REPUBLICANE NU TRECE PRIN

Pro], Otto Hints prezentlnd produsele secției de
„23 August" din Tg. Mureș

modelism C.P.L.

CUPELE NOFIINALIEATE" ?
Sa știa câ, In ultimii ani, datorltâ 

mai ales sibienilor, la fazele de ma- 
sâ ale competițiilor de orientare tu
ristică numârul parlctpanțllor a de
venit impresionant. Sa stabilit |l un 
record mondial (neoficial) de parti
cipare (peste 37 000 de competitori, 
la un singur concurs).

La campionatele naționale se pre
zintă, de la an la an, tot mai multi 
participanțl. La ediția 1982, s-au ali
niat la start aproape 300 do sportivi, 
iar dacă județele ar fl trimis com
petitori la toate categoriile de vîrstâ 
(fi ar fi partcipat toate județele), 
atunci numărul finallștilor republicani, 
în sistemul actual do organizare, ar 
fl depâ|it mia, ceea ce ar fi creat 
enorme greutăți de desfășurare. In 
aceste condiții, fedeiația de specia
litate ar avea nevoie de un numeros 
corp de arbitri, de oficiali, care ar 
trebui să lucreze zl |i noapte, pen
tru a calcula timpii realizați de coo- 
curențl, a stabili clasamente etc.

De aceea a sosit, credem, momen
tul să ne întrebăm: „Ce rost mal 
au „Cupele interjudețene", așa zis 
„nominalizate* I Cu ani in urmă, 
cînd au fost create, 'deea a fost 
ca la acestea să se acumuleze punc
te — ca la campionatele mondiale de 
automobilism sau ca la tenis, pentru 
„Turneul campionilor* — urmlnd ca 
ia finalele campionatelor naționale 
sâ participe cei care au totalizat un 
număr anumit do puncte, care s-au 
dovedit cei mal buni in tot cursul 
anului. De ce nu sa reia această 
Idee ?

Acum, cînd orientarea turistică s-a 
dezvoltat atit de mult, de ce nu s-ar 
organiza „zonale* (ca la box, lupte 
etc.), capii de serii fiind desemnați 
In funcție de rezultatele anului an
terior. Astfel, la finalele pe țară 
s-ar Intilni numai clștigătorll fazelor 
de zonă, deci cel mal buni, fapt 
car» ar duce la reducerea cheltuieli
lor federației.

gie care a găsit că rostul său 
în viață, cu eficiență și Împli
niri adevărate, este aici. In 
modelism, slujind ca dascăl al 
cîtorva generații de campioni, 
de oameni împliniți In viață 
prin acest sport

Produsele expuse aparțineau 
secției de modelism care fiin
țează de o bună bucată de vre 
mc in întreprinderea I.P.L. „23 
August* din Tg. Mureș (crea
țiile unui colectiv In frunte cu 
Otto Hints, Dorel Cllțea, Ște
fan Parcalab), secție organiza
tă din Inițiativa acestor entu
ziaști, care, pe lingă activita
tea „pentru ei. ca sportivi*

mirat pentru 
Poate că este 
mal frumoase 
danii de a dovedi că modelis- 
mul, sporturile tehnioo-aplica- 
tive îșl propun să cultive in 
rtndul copiilor, al tineretului, 
dragostea de muncă, de tehni 
că. Acești creatori de reale 
valori tehnico-educative 
teaptă să 
materiale, 
etc., etc. 
lor dv. :
I.P.L. „23

Sever NORAN

pasiunea lor. 
unul dintre cele 
exemple de stră-

aș
ii se solicite trusg, 
modele prefabricate 

Faceți bucurii copii- 
adresați-jvă lor — 

August" 
secția de modelism. 
tate cu comenzi șl 
modelism... (V.T.MJ

Tg. Mureș.
Sînt așten 
secțiile de

la Radioclu- 
Ti-ta-urile 

de la emi- 
din 

mai

al 
că, 
tot

fost 
de 

radio- 
Casa 

patriei, 
radio- 

con- 
doui

imagini 
din 

de pe 
ți aveam 
imagine 
pace I* 

fru-

Dumitru MORAKU-SLIVNA

INDISCIPLINEI
CiMPURILE DE ZBOR!
de modeUim atragCompetițiile 

d« flecare dată pe clmpurile de 
zbor un mare număr de specta
tori, de toate viratele, care urmă
resc cu admirație evoluțiile ae
riene ale micilor mașini zbură
toare. întotdeauna spectacolul cu
cerește prin frumusețe. Cri re 
pășesc Insă pe aerodrom stat in
vitați să înțeleagă că, poate mal 
mult declt în alte arene sportive, 
aici primul cuvtnt de ordine este 
disciplina. Disciplina spectatori
lor șl cu atit mal mult a sporti
vilor angajați în întrecere. Chiar 
dacă modelismului 1 se spune 
„mica aviație*, iar aparatele de 
zburat par simple jucării, orice 
nerespectare a „literei regulamen
tului* poate avea urmări dintre 
cele mal neașteptate. Acest lucru 
se Învață tacă de la primele lec
ții de modelism. SI totuși. _

Iată un exemplu de comporta
ment ce se putea încheia cu o 
adevărată tragedie. La recentul 
campionat republican de aero- 
modeile pilotate prin radio, des
fășurat la Slnpetru (Brașov), 
sportivii aflațl în competiție lșl 
pregăteau aparatele pentru un 
nou start. Se făceau scurte zbo
ruri de încercare într-un 
metru strict delimitat de 
organizatori. Șl ordinea era res
pectată, cu excepția lui Constan
tin Apăvăloale (secția „Aripile* 
Brașov) care devenise, parcă, 
stăpîn al cerului și al pămtatu- 
lul. Priceperea lui ta construcția 
de modele este incontestabilă, 
dexteritatea ea ta pilotarea mici
lor aparate a fost de asemenea 
apreciată în mțjlte ocazii de că-

peri- 
către

spectatori gl specialiști. Dar 
vede că acestea au făcut ca.

tre
»e . _ . _ _ .
odată cu performanțele realizate, 
să-4 crească șl aripile șubrede ale 
vedetismului. El a încercat sA și 
le etaleze, aid, Încă de la Înce
putul competiției, iar Intre cele 
două etarturl le-a dat, cum ae 
spune, frtu liber. IncAldnd cu 
intenție regulamentul, „deranjat* 
de unele măsuri — juste — ala 
juriului, șl-a spus, poate, ,4a să 
le bag puțin spaima In inimă 1* 
și dnd modelul sAu ctștigase o 
Înălțime apreciabilă l-a pus ta 
picaj — pilotat prin radio — 
drept spre masa oficialilor I T Fi
rește, se gin dea oa la dțlva me
tri, după ce-1 va „culca la pă
rului*. să-l redreseze. Numai câ 
nu a fost așa. Aparatul a deve
nit un bolid tnspAimintător. Un 
șuierat năprasnic, un tlpAt de 
alarmă — dar cine mal avea 
timp să se ferească — șl săgeata 
a trecut la centimetri doar de ca
petele celor din juriu și a „ex
plodat” tn pămlnt la dțlva me
tri de masă Este de Închipuit 
scena de groază. Clțlva centime
tri, ori o clipă mai Urziu și oa
meni venlțl aid să oonducâ des
fășurarea competiției ar fl fost 
secerați ca de un fulger.

Un act grav, săvlrșit de un om 
in toată firea, pentru care lui 
ApAvăloeie 1 se va stepa accesul 
la competițiile viitoare. Aceasta, 
șl spre punerea în gardă a celor 
care ar putea sâ uite primul cu- 
vlnt de ordine al aerodromului 
— dlsclpllna-

Viorel TONCEANU

PĂLTINIȘUL, UN PUNCT DE ATRACȚIE AL TURISMULUI MONTAN
In orice anotimp stațiunea de munte 

sibiană Păltiniș (altitudine 1450 m) este 
tot mai solicitată. Aproape neîntrerupt 
urcă din Sibiu, trecînd prin Rășinari și 
lăsînd în urmă motelul de la Curmătura, 
sute de autoturisme. „Intr-o zi obișnuită 
din iulie sau august, la Păltiniș s-au a- 
flat aproape 5 000 de vizitatori !“ ne ex
plică directorul stațiunii, Nicolae I. Ni- 
coară, gazdă ospitalieră pentru toată lu
mea, cum încearcă să fie și cum reu
șește cel mai adesea.

Există o explicație: directorul Păltini
șului a fost el însuși (și a rămas) un 
mare amator de drumeție, de excursii și 
— mai mult — un participant activ la 
concursurile de orientare turistică. Poa
te și din acest motiv. Păltinișul este tot 
mai solicitat de iubitorii acestui sport...

Ce oferă, de fapt, stațiunea de munte 
sibiană celor care practică sportul cu 
harta și busola T Directorul Păltinișului 
ne răspunde prompt . „în primul rînd, 
trasee dintre cele m„i atractive și mai

diverse, pentru toate eșaloanele — înce
pători, avansați, tineri care s-au angajat 
în performanță".

Și ne invită în fața hărții: „Iată, de 
aici, din centrul Păltinișului, se poate a- 
junge, pe trasee marcate adecvat, fie la 
Șanta, la Complexul de tabere pentru 
pionieri, fie mai departe, la Cheile Cibi- 
nului. După aceea. Ia cabana Gîtul Ber
becului, avînd și perspectiva lacului de 
acumulare Sadu 5, fie — după ce ai stră
bătut platoul Onceștilor — la vîrful cu 

care măsoară peste 1600 de
bătut platoul 
același nume, taru iimsuara peaio 1 ow ue 
metri. Adică parcursuri între două, trei 
și șase ore...".

Frumusețea 
rlstică din vecinătatea Păltinișului 
atestată de tot mai numeroasele 
cursuri organizate de către federația de 
specialitate sau inițiate de diferite aso
ciații sportive din județul Sibiu și din 
întreaga țară. Alături de cunoscutele sta
țiuni montane din zona Bucegilor, din 
Apuseni sau Retezat, Păltinișul se afirmă

traseelor de orientare tu- 
este 
con-

tot mai mult ca un fief al acestui sport 
tehnico-aplicatlv, care își sporește con
tinuu numărul adepților, de la pionieri șl 
școlari la oameni trecuți de prima tine
rețe.

Mai există însă un motiv care favori
zează această preferință : aici, prin grija 
conducerii stațiunii, cei care doresc să 
se inițieze în orientare turistică, tinerii 
care sînt la primele lor ture montane, 
sub forma unor drumeții ușoare sau 
excursii, primesc o îndrumare corespun
zătoare din partea responsabilului clu
bului din Păltiniș, Gheorghe Oprea, alt 
mare pasionat de turism. Cu alte cu
vinte, neavizat fiind, poți să înveți abc-ul 
orientării turistice la clubul din Păltiniș, 
iar dacă ești perseverent ai posibilitatea 
să mergi mal departe. Cum nj s-a arătat 
„n-au fost puțini tinerii care au ajuns In 
performanță străbătînd o asemenea 
cale...*

Tiberiu STAMA



F CREȘTEREA POTENȚiALULI

I VA ASIGURA REALIZAREA 
! MIȘCĂRII NOASTRE SPORI

Prin strădanii fără răgaz, Mihai Mironluc (in fotografie aruncind la poartă) te poate ală
tura colegilor tăi băimăreni Măricel Voinea, Iosif Boroș ți Doru Porumb, selecționați In lo
tul olimpic de handbal. Foto : Dragoș NEAGU

Delegația României la Jocurile Olimpice '84 va ținti, 
firesc, realizarea unor performanțe superioare evo
luțiilor sale la edițiile anterioare ale celei mai 

mari întreceri a lumii sportive. Pentru aceasta, selecția și 
pregătirea candidaților români au început din timp, pe o 
bază largă din care să rezulte titularizări. 
S-a pornit de la premisa că hotărîtoare este creș
terea potențialului olimpic al fiecărui Județ, pentru ca 
din unirea tuturor acestor forțe să se realizeze puterea 
delegației noastre la J.O. de la Saraievo și Los Angeles, 
că performanțele, devenite incă de azi obiective ferme, 
slnt direct corelate cu posibilitățile existente in fiecare 
xonă, de a asigura elemente talentate, pregătite la ni
velul marilor exigențe olimpice. De aceea se mizează 
pe creșterea potențialului olimpic al fiecărui Județ in

parte, de fapt pe ațin 
fost create condițiile r

La jumătatea ciclufu 
luat inițiativa analizări 
tivelor stabilite pentru 
de dezbateri și vom cc 
că - privindu-se în ogl 
viștii vor descoperi mai 
țlona mai rapid și cu 
carea lor.

In aceste pagini reui 
Maramureș, Dolj, Sibiu 
In cele precedente — o 
resurse incă nevalorifv

MARAMUREȘUL POATE PREZENTA
MAI MULT DECÎT 11 CANDIDAȚI!

ATLETISMUL Șl SCRIMA, ÎN FRUNTEi 
DISCIPLINELOR PRIORITARE ALE DOUULU

Socotit o vreme un miracol, invidiat 
pentru achizițiile de antrenori ți sportivi, 
sportul maramureșean și-a văzut serios de 
drum, s-a alăturat — pe merit — frun
tașilor mișcării sportive din țara noastră. 
Maramureșul, pe care-1 prețuim pentru 
hărnicia oamenilor șl pentru frumusețea 
de nedescris a meleagurilor sale, este as
tăzi — realmente — o forță de prim rang 
a sportului, oferind echipelor reprezenta
tive ale României aproape 100 de talen
te, dintre care 39 selecționate chiar intre 
„tricolorii” formațiilor de seniori. Cu trei 
ramuri sportive de nivel olimpic, gimnas
tică, înot ți handbal (11 sportivi selecțio
nați tn loturile pentru Los Angeles, că
rora prin sîrguința performerilor și iscu
sința tehnicienilor li se mal pot adăuga 
alți 5—6), cu alte șapte sporturi de nivel 
internațional, gimnastică ritmică modernă, 
calac-canoe, lupte greco-romane, popice, 
rugby, tir șl volei, activfnd tn 44 de dis
cipline sportive pe plan național, această 
zonă a țării oferă tineretului său largi po
sibilități de afirmare a talentului. Prin 
performanțele realizate — tn acest an 3 
medalii la campionatele europene, 4 la 
concursurile „Prietenia” ți 27 la Campio
natele Balcanice —, prin baza materială 
creată și prin numărul și calitatea tehni
cienilor — 126 iți atestă mijloacele solide 
pentru asigurarea creșterii nivelului măies
triei tinerilor ptnă la cotele înalte ale exi
gențelor impuse de reprezentarea la ma
rile competiții Internaționale.

Există, acum, In Maramureș o veritabilă 
piramidă a sportului. Despre vfrful ei 
v-am vorbit, iar pentru a vă Ilustra baza 
se impune a scoate în evidență activita
tea non-stop de selecție (zed de mii de 
copil, din școli șl grădinițe, trec anual 
prin filtrul selecției efectuate de către 
Imensa majoritate a tehnicienilor), grija 
purtată asigurării celor mal bune condiții 
de activitate secțiilor de Juniori ți clu
burilor sportive țcolare, precum ți aten
ția cu care sînt elaborate șl permanent 
îmbunătățite calendarele competlțlonale lo
cale. Datorită priceperii șl sfrguințel cu 
care s-a acționat în aceste sectoare, abne-

PATRAȘCOIU
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Anca Pătrășcoiu (1,78 m și 68 kg) 
va împlini, ta luna octombrie, 15 
ani. Este cel mai valoros produs al 
fcolii de înot băimirene. A fost 
descoperită ta urmă eu 1 ani ți 
pregătită de Gh. Dimeca. Anul tre
cut a foit prima înotătoare din 
România învingătoare la „Con
cursul Prietenia". Cea mai bună 
performanți a ta pe distanța de 
100 m spate — 64,07 — a situat-o pe 
locul 7 In top-ul european. In 1982, 
după cele J tttluri balcanice dobin- 
dite in întrecerile juniorilor, la Is
tanbul. a cițtigat două medalii de 
argint la „europenele" de la In
nsbruck. Este una din speranțele 
înotului românesc pentru J.O. din 
1984.

I

I

■porturi de nivel olimpic i gimnastică 
tete, handbal băieți șl Înot ;

Sporturi de nivel Internațional : gim
nastică ritmică modernă, calac-canoe, 
lupte greco-romane, popice Cm), rugby, 
tir (talere) șl velei (m) .

Sporturi de nivel național : 44.
Numărul antrenorilor : 82 ; Instructori 

sportivi : 44.
Sportivi legitimați : 14 763 ; sportivi

clasificați : 1J47 ; parttclpanți ta cam
pionatele naționale : 1 7S3.

gației ți științei unor antrenori cum sînt 
Elena Marinescu, Lascăr Pană, Gheorghe 
Dimeca și colegii lor, au putut fi des
coperite și, apoi, însoțite pe drumul mă
iestriei sportive o seamă de talente in 
fruntea cărora se află înotătoarele Anca 
Pătrășcoiu și Teodora Hauptricht, gimnas
tele Rodica Dunca și Maria Matei, atîțla 
alți sportivi care au evoluat sau evoluează 
In prezent în reprezentativele României.

Vorbindu-ne despre temeliile acestei creș
teri într-adevăr spectaculoase, președintele 
C.J.E.F.S. Maramureș, Ioan Pop, șpunea: 
„Secretele, dacă poate fi vorba de așa ceva, 
ascensiunii noastre, pe care o socotim fireas
că și doar un Început, sint Îndrumarea ț* spri
jinul permanent de care ne bucurăm din 
partea comitetului județean de partid, dato
rită cărora am învățat — între altele — 
să prețuim perspectiva și să luptăm pentru 
asigurarea ei, mai mult decît pentru un 
succes pasager, buna colaborare dintre sin
dicate, învățămînt ți consiliul nostru spor
tiv, precum și permanentul ajutor al Între
prinderilor ți instituțiilor din județ. Create 
fiind aceste premise, ni se pare firesc să 
ne fixăm obiective tot mai înalte, să do
rim și să muncim pentru amplificarea con
tribuției Maramureșului la obținerea unor 
mari succese pentru sportul românesc la 
marile competiții și, Îndeosebi, la Olim
piade”.

Președintele sportului maramureșean, d 
însuși un exemplu de hărnicie, are, desi
gur, dreptate să privească tot mal sus. 
Mai ales că resursele acestui Județ. sînt 
mult mai mari, că posibilitățile tehnicie
nilor n-au fost tocă pe deplin fructifica
te. Dtr, atît tovarășul Ioan Pop, cft șl 
ceilalți membri ai consiliului Județean, co
laboratorii șl suporterii sportului maramu
reșean au datoria să examineze eu aten
ție, să tragă concluziile necesare și să 
elaboreze măsurile ce se impun în direcția 
stopării extinderii pe orizontală a spor
tului de performanță. Biia Mare, de pildă, 
are acum 11 formații de Divizia „A”, ca 
să nu mai vorbim de cele din divizia se
cundă, precum ți de alte divizionare din 
Județ, ia handbal, rugby, volei (trei I), 
lupte, popice, baschet, tenis ți tenis de 
masă, Ă început să se simtă și lipsa spa
țiului de pregătire, sala sporturilor „Da- 
clj” nemaipuitînd face față cererilor tot 

' mai mari ți mai numeroase ale diviziona
relor de pe prima scenă. Juniorii, cei care 
au nevoie de condiții optime pentru Învă
țarea unor elemente de tehnică, se stre
coară tot mai greu ți, uneori, nu ajung 
să mai beneficieze de „poziții” în săli. 
Sigur, folosirea sălilor unor licee, ca Șl 
amenajările realizate de unele asociații 
sportive ameliorează situația, dar nu o re
zolvă.

Sportul maramureșean, departe de a fi 
un miracol, este astăzi o certitudine, un 
pilon al mișcării sportive din țara noas
tră. Potențialul său real — în care sînt 
încorporate si talentul sportivilor, și rtvna 
activiștilor ți știința antrenorilor — H o- 
bligă la noi ascensiuni pe care le aștep
tăm.

Hristache NAUM

Concentrarea forțelor ți valorilor a fost 
și continuă să fie un principiu de bază 
caro acționează în performanța sportivă a 
județului Dolj. La originea acestei idei se 
află o realitate social-economică specifică 
tocurilor, faptul că municipiul Craiova este, 
cu adevărat, un colos pe lîngă celelalte 
așezări urbane, Segarcea, Filiași, Băilești 
sau Calafat. La Craiova se află, dealtfel, 
toate secțiile (4) de nivel olimpic, toate 
cele de nivel internațional (7) și tot la 
Craiova sînt practicate toate cele 8 spor
turi prioritare : atletism, box, lupte, scri-
mă, fotbal, volei, călărie și tenis de masă. 
Aceste masive concentrări de sporturi — 
probabil una dintre cele mai mari din 
mediile orășenești din țară — ii oorespunde 
o la fel de accentuată concentrare de forțe 
umane care acționează In domeniul per
formanței : din totalul de 106 profesori 
și antrenori, 81 activează In disciplinele 
prioritare, restul în sporturile de înaltă 
performanță, deci tot In reședința de județ.

Numărul candidaților olimpici fermi al 
■cestui mijloc de ciclu olimpic este de 20. 
Sporturile cele mal productive (cu cite 4 
candidați) sînt atletismul (Anișoara Cușmir, 
Mihaela Loghin, Mariana Ionescu și Ni- 
eoleta Lia — certitudini) și scrima. Ele 
par dealtfel (adăugate fotbalului) reprezen
tative pentru mișcarea sportivă doljană. 
Luptele greco-romane prezintă pe C. Boată, 
L Mavlea, T. Șerban drept titulari ai 
totului de Juniori, iar boxul pe G. Oprișor 
și P. Stolu capabili de progrese substan
țiale. Multilateralitatea este asigurată de 
voleibaliștii M. Stolan și D. Pascu, pentru 
ca fotbalul să completeze paleta jocurilor.

La originea tuturor acestor realizări s-au 
aflat eforturile pentru instaurarea unei at
mosfere propice sportului încă de la vira
tele copiilor și Juniorilor. Am auzit multe 
lucruri Interesante despre comisia Jude
țeană de copil șl Juniori, un organism ac- 

Mesnbril comisiei re-tiv, foarte puternic.
»S&\Vl\\\\\\\\X\XW

ANIȘOARA 
CUȘMIR

■

I

Excelenta atletă te poate minări 
cu eîteua performanțe ceva mai a- 
parte. Ar fi. mai tatii, cinstea de a 
fi muțit sd ic boare, anul trecut, 
recordul național al săriturii tn lun
gime deținut da a sportivi de mare 
prestigiu cum a fost Viorica Vls- 
copoleanu (8,91 m) ți a fost prima 
performeră mondială a sezonului 
1681 } recordmani mondiali cu 7,75 
m (1982). In momentul de față. 
Anișoara este a doua săritoare a 
lumii, fapt documentat ți de meda
lia de argint a campionatelor euro
pene de la Atena. Craioveancă prin 
adopțiune (s-a născut la Brăila, la 
29 iunie 1962) ți elevă a antrenoru
lui Ion Moroiu. visul cel mai 
rămine, așa cum declara 
campionatele naționale de la 
rești, ... 7,30 metri. Ceea ce.
cit, ar însemna un nou record mon
dial !

t

scump 
dupd 

Bucu- 
impll-
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S porturi de nivel olimpic : atletism, 
călărie, fotbal, void masculin.

Sporturi de nivel internațional : box, 
lupte greco-romane, scrimă, tenis de 
masă, handbal.

Sporturi de nivel național : M.
Numărul antrenorilor : 106.
Sportivi legitimați : ie 078 ; participanțl 

la campionatele republicane : 2 466.

problemele sociale, pr 
chiar, cu care sînt coi

zoi vă multe dintre 
fesionale, omenești 
fruntați juniorii, mai cu seamă la trecert 
spre categoria seniorilor. Același organis 
studiază și propune drumurile cele mai 
trivite privind clubul, secția și chiar a: 
trenorii cu care să lucreze un junior ca 
atinge o anume valoare sportivă. La rec 
man dările comisiei au fost concentrate, < 
pildă, elemente la echipa de handbal C.F.I 
care lupta pentru promovarea în prima E 
vizie, șl tot astfel a trecut luptătorul Co 
tel Roată de la Elechroputere la C.S.M., uni 
poate progresa mai substanțial. Toate 
ceste schimbări se fac atît în interes 
sportivului cît și al performanțe' doljer

Bun®, organizare a activității a conți 
bult la clarificarea relațiilor dintre dil 
riți factori, între secții și cluburi, înt 
persoanele cu atribuții în sportul de pe 
formanță craiovean. Pentru a elimina ori 
posibilitate de a nu munci responsabil 
serios, în județul Dolj nu mai există fc 

- ma de plată cu ora. Fiecare antrenor a 
atribuții clare în depistarea și promov 
rea elementelor. Fiecare profesor de educ 
ție fizică din cei 276 ai județului trebt 
să-și îndeplinească obiectivele în cădi 
competițiilor la care participă împreună 
elevii, lor. Pe de altă parte, flecare sec 
are stabilit un sistem de relații clar 
alte secții precum și filierele pe care por 
primi sau oferi elemente de talent, 
pildă, antrenorii echipei de handbal 
versitatea pot „comanda” secției de , 
nlori de la C.S.Ș. „Rovine” — prin 
palul izvor de talente — formarea unui 1 
ter, a unul portar «au pentru acoperir 
oricărui post deficitar în eebipa-fanion 
Județului. Cele 3 cluburi sportive școla 
(de atletism, „Rovine", „Olimpia”), flees 
structurate pe anumite sporturi, au ob 
gația de ■ oferi doar aanmltor secții 1 
prezentetive elementele cele mai valoroa; 
tn funcție de necesitățile de perspecti 
ale procesului de creștere a performan' 
oltene.

Toate acestea și alte aspecte aparțini 
de sistemul de lucru tn perspectivă c 
racterizează județul Dolj ea unu] dini 

; primele rezervoare ale loturilor olimp! 
care se pregătesc pentru Los Angeles : ei 
loveniî și-au situat din «cest punct 

■ vedere Județul între primele S din țară. 
; ceasta nu înseamnă, însă, că toate resurar 
i au fost exploatate. Se mat poate încă fa 

mult, mal cu seamă că rezultatele sport! 
: au hiat-o înaintea condițiilor materii 
: existente in Județul Dolj. Bunăoară, atl 
ș tlsmul practicat la cel mai înalt nivel i 
: beneficiază de o sală care să găzduias 
: pregătirea pe vreme rea. Scrima, luptr 
: șl boxul sînt practicate, nneorl, în condi 
' de improvizație. îmbunătățirea bazei spe 

tive a municipiului ar mări, fără discuț 
numărul de performeri doljeni șl, imp 
cit, ar ridica potențialul loturilor repreze 
tative ale țării la toate disciplinele pri 
ritare

Radu TIMOFTE



LIMPIC AL FIECĂRUI JUDEȚ j 
TEGRALĂ A OBIECTIVELOR !

LA JOCURILE OLIMPICE '84
netrilor pentru care au 
morale necesare.

ctual. ziarul nostru a 
Je îndeplinire a obiec- 
leț. Am publicat astfel 
oblicăm, cu convingerea 
■tivii, tehnicienii ji acti- 
ele existente și vor ac- 
hotărîre pentru eradi-

e efectuate in Județele 
din care reies - co șl 
realizări, dar și bogate

Sporirea potențialului

olimpic al acestor Județe și - Implicit — al delegației 
noastre pentru J.O. '84. Ar trebui să se înțeleagă dar 
că edițiile de iarnă și vară ale Olimpiadei din 1984 sint 
foarte aproape, că nu există răgaz, că munca de pregă
tire trebuie Intensificată la maximum. Numai integrîn- 
du-se acestor cerințe, sportivii, tehnicienii șl activiștii 
din fiecare colț de țară vor putea contribui hotărîtor la 
creșterea forței reprezentativei României, la îndeplinirea 
Importantelor obiective pe care mișcarea noastră spor
tivă șl le-a fixat. Să luptăm, deci, cu hotărire șl abne
gație, In fiecare zi, In fiecare ceas, laolaltă, pentru ca 
România să obțină la J.O. '84 un triumf pe măsura talen
tului sportivilor șl tehnldenilor săi, a condițiilor pe care 
partidul și statul le creează mișcării sportive.

1
I
1
I
I

Brașoveanul Dorin Dinu (A.S.A.) este una dintre putinele speranțe ale schiului alpin 
pentru J.O. ’84. Iată-l concurînd In sezonul trecut intr-una din probele de slalom. In 
oare s-a specializat

GIMNASTELE - PORT DRAPELUL
SPORTULUI SIBIAN

LA BRAȘOV, JUDO UL 0 IA ÎNAINTEA 
SPORTURILOR DE IARNĂ...

ibiul ocupă un loc fruntaș in ierarhie 
rtribuției cu element» la loturlls na
tale, ceea ce Ilustrează munca ce se 
>une in această zonă pentru deplsta- 
, pregătirea și lansarea In circuitul ma- 

performatițe a unor sportivi capabili 
obțină rezultate de prestigiu la marile 

npetiții internaționale.
tefertadu-se la posibilitățile de care dia
te frt momentul de față mișcarea spor- 
i sibisnă, președintele C.J.E.F.S., Vasile 
ariu, ne spunea : „Sîntem conștlenți de 
rile răspunderi .care ne revin. Dar, poT- 
d tocmai de aici, analizlndu-ne dispo- 
ilitățile, am ajuns la concluzia că par- 

de contribuție a sportivilor noștri Ia 
urile Olimpice din 1984 să fie de două 
■ri III Ia gimnastică feminină. Iar pe 
j național să realizăm 35 de titluri de 
spioni".
vident, angajamentele asumate simt 

tr o treaptă de pornire, pentru că, așa 
n ne-am convine, discutind cu mai 
iți antrenori șl sportivi, în Sibiu există 
ate premise pentru reușite superioare, 
a ce ne Îndeamnă să credem că „va- 
ficind și mai bine resursele existente 
rtivii sibieni s-ar putea număra prin

ce! care tși pot aduce o însemnată 
tribuție la creșterea potențialului spor- 

național", cum afirma Florin Bralcu, 
retarul C.J.E.F.S.
’ispuntnd de condiții materiale sub ni- 
ul altor județe, la Sibiu s-au format 
rtlvi care icum, sub culorile altor du- 
•i se află printre cei ma> buni In dle- 
lina care o practică. Atletul Johann 
tromm, boxerul Constantin Tițoiu, ju
ra Șerban Iile, handbalistul Klaus Ha- 
pursch șl, recent medaliata cu bronz 
mondialelor de națiile. Carmen Buna- 
, sfnt doar ctteva.
liscutfnd despre disciplina care ar pu

să furnizeze la nivelul dorit elem*n-
a\\\\\\\\\\\vt

MIHAELA
STANULEȚ
Una din speranțele gimnasticii 

noastre pentru Olimpiada din 1984 
rște H Mihaela Stănuleț, componen
tă a Clubului sportiv școlar din Si- 
Mu. Născută ta 3 iulie 1966, ea și-a 
făcui debutul bi arena marii per- 
formanfe cu ocazia campionatelor 
mondiale din 1981, tind a avut o 
prestafie deosebit de promițătoare. 
De atunci, sub îndrumarea antreno
rilor Adrian Goreac și Marla Coa
ma, Uniră gimnastă a marcat un 
evident progres, reușind să-și tnsu- 
țeasci un bagaj de mișcări dificile, 
-a calitățile sale, să adăugăm plas
ticitatea In lucru, precum și forța 
sa fizică, ceea ce H permite să a- 
bordeze exercițiile eu siguranță și 
curaj. De asemenea, se remarcă 
prinir-o deosebită conștiinciozitate 
•ta antrenamente. Seriozitatea el In 
pregătire reprezintă și pentru viitor 
garanția realizării unor rezultate de 
valoare pentru gimnastica româ
nească.

e

■porturi da nivel olimpic 1 gimnastică 
feta. oălărle.

•porturi de nivel Internațional : gim
nastică băieți, rugby, sărituri In apă.

•ecțll de nivel național : C.
Numărul antrenorilor : 108, instructori 

sportivi t 817.
Sportivi legitimați : 17 328 ; daslHeațl :

1* *17 ; de nivel republican t 1138. 
Sportivi In loturile olimpice : I 1 in lo

turile naționale : 56

tele de Înaltă performanță, drumurile an 
dus spre un singur punct: gimnastica fe
minină, ramură cu constante reușite in 
ultimii ani. Este sufident să menționăm 
doar numele Melitel Ruhn, pentru a avea 
In vedere rezultatele gimnasticii sibietne 
la Olimpiada din 1980 și la campionatele 
mondiale. Șl acum, se pare, tot greul sa 
află, din nou, pe umerii gimnastelor, do- 
vedă că din cei 5 sportivi cuprinși în lo
turile olimpice 4 aparțin gimnasticii: Do
rina Ungureanu, Camelia Renciu, Simona 
Renciu și Mihaela Stănuleț, la care se mal 
adaugă judoka Șerban Iile, de cfteva zile 
trecut la un club bucureștean. Prin ele
mentele de care dispune in prezent Sibiul, 
prin munca energică și intensă care se 
desfășoară in această disciplină există toa
te motivele să credem că gimnastica va fi 
port-drapelul olimpic al sportului sibian.

Intre ramurile olimpice nominalizate se 
află și călăria, dar desigur, In aprecierea 
acesteia trebuie avută in vedere dezvolta
rea generală a acestui sport la noi, cu 
mențiunei, totuși, că la Sibiu se află un 
centru eare oricind poate oferi elemen
tele de care este nevoie, dar numai pe 
fondul existenței unui material cabalin ca
pabil să execute parcursuri de nivel o- 
fimpic.

Nu putem lăsa deoparte celelalte spor
turi, chiar dacă respectivele discipline nu 
figurează acum pe Usta „olimpică" a spor
turilor prioritare in Județ. Ruxandra Ho- 
eiotă la sărituri In apă, Mirela Popovid 
la volei sint două exemple. Dar, la o ana
liză mai atentă, cam... singurele.

Cauzele sint multiple, unele obiective 
(insuficiente baze materiile existente), al
tele sint legate direct de munca tehnicie
nilor și sportivilor. Astfel, volumul și In
tensitatea antrenamentelor nu corespund 
lntru-totul cerințelor, Inregistrindu-se de
seori șl o slabă frecvență, dublată de e- 
xistența In grupe a unor sportivi de va
loare modestă. Este situația atletismului 
(antrenor D. Popi), boxului (antrenor E. 
Gnadt), a luptelor (antrenor D. Popa) de 
la C.S.M. sau C.S.Ș. Șoimii. De asemenea, 
deși s-au făcut pași înainte tn domeniul 
selecției, mai există grupe și chiar ramuri 
de sport In care selecția este necorespun
zătoare. Asemene» cazuri sint evidente, cu 
precădere la cluburile sportive școlare din 
Sibiu și Mediaș, la baschet, handbal, vo
lei, atletism, box, lupte, înot, adică toc
mai ramuri care, pe lingă că au corespon
dent tn cluburile de seniori ale județului, 
se află înscrise șl printre importantele dis
cipline din programul olimpic.

Se impune, deci, o urmărire atentă a 
muncii antrenorilor și sportivilor, a mo
dului cum își îndeplinesc sarcinile, pentru 
că Sibiul are datoria de a furniza ele
mente pentru Ioturile olimpice nu numai 
la gimnastică, ci și la celelalte discipline. 
Acest lucru este impus de tradiția spor
tivă sibiană, de buna reputație de care se 
bucură activitatea sportivă In această zonă 
cu mulți și pricepuți tehnicieni.

Emanuel FANTANEANU

Avlnd in față actuala structură a spor
tului brașovean și amintindu-ți de marii 
campioni de ieri pe care l-a dat atletis
mul, sporturile de iarnă, luptele, voleiul 
și alte discipline olimpice practicate pe a- 
eeste meleaguri, mereu deschise performan
ței, Iți vine greu să Încadrezi cifra de 
14 potențiali olimpici eu care județul Bra
șov aliniază la această oră tn vederea 
participării la Los Angeles *84. Pentru că 
este departe de obiectivul major al perfor
manței pe care și-l propune sportul româ
nesc la Jocurile Olimpice.

Dar să trecem In revistă candidații bra
șoveni ai anului 1982 pentru loturile repre
zentative in perspectiva 1984 : Mircea Fră- 
țlcă (Nitramonia Făgăraș), campion euro
pean '82, Simion Topliceanu, loc 3 la C.E. 
*81 și Mihal Cioc, campion balcanic *82 
și loc 5 la C.E. *82 (ambii Dinamo Brașov) 
— judo ; Traian Marinescu, loc 8 la C.M. 
*82, Gheorghe Fodore, loc 3 la Universiada 
*81, Alexandru Iancu, loc 5 la C.E. *81 (toți 
la Dinamo) șl Gheorghe Bîrcu (Steagul 
roșu), loc 2 la Universiada *81 — lupte 
libere ; Corina Țifrea (St. roșu), loc 10 
heptatlon la C.E. *82 — atletism ; Vasile 
Popa (C.S.U.), loc 1 cu echipa de pistol 
standard la C.E. *81 de juniori — tir ; Vil- 
moș Szabo (Tractorul), medaliat la Bal
caniada *81 — scrimă j Mihaela Tănase 
(C.S.Ș. Brașovia), campioană balcanică pe 
echipe *81 — gimnastică ritmică modernă | 
Teodor Roșea (fost la Dinamo Brașov, 
transferat la Dinamo București), Mariana 
Oacă și Adriana Pătruț (Rulmentul) — 
handbal.

Ce rezultă, la o primă privire, de aid T 
Că exceptlnd performanța remarcabilă a 
Iul Mircea Frățlcă, care s-a dovedit a fl 
cel mai bun judoka european la categoria 
sa, și titlul balcanic obținut de colegul 
său de lot Mihal Cioc, In acest an, toți 
ceilalți candidați brașoveni la pașapoar
tele pentru Los Angeles n-au acum, la ju
mătatea ciclului olimpic, declt „vizele" de
pășite ale anului trecut, sau performanțe

N\\\\\\\\\\\\\\\\W
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MIRCEA
FRĂȚICĂ

£

I
chimic din Fă-

ta 15 ani, prac- 
C.S.S. Energia 

a ocupat locul

$

3

Mircea Frăției s-a născut in co
muna Padina, județul Buzău, la 14 
iulie 1957. Activează la Nitramonia 
Făgăraș, evlndu-l antrenor pe ing. 
Gheorghe Gujbă. Este lăcătuș me
canic ta Combinatul 
găraș.

A inceput in 1972, 
ticarea judo-ului la 
București. In 1974, 
2 la juniori mici și din 1975 pini in 
1977 a fost campion de juniori.

Intrat In rlndul seniorilor. Mircea 
Frăției a continuat șirul succese
lor : campion republican In 1979, 
1930, 1931 și 1982, campion balcanic 
In 1982. La campionatele europene, 
după medalia de bronz cucerită 
1980, a primit anul acesta laurii 
campion continental ta categoria 
mimijlocie (78 kg).

I
I
gin 

de 
se- g

•porturi de nivel olimpic t handbal 
feminin, jude, lupte libere, scrimă, tir.

•ecțll de nivel internațional : «.
•ecțll de nivel național : 76.
Echipe divizionare „A" : 17.
Sportivi legitimați : 3 180.
Sportivi in loturi naționale : 72. 
Antrenori : 1S7 ; Instructori : 623.

nesemnificative In acest an... Deci, o in
voluție pe linia comportării, dintre dis
ciplinele de înaltă performanță propuse 
a concura la alcătuirea loturilor olimpice 
ale României doar judo păstrîndu-se în pri
ma linie a rezultatelor. Este Intîmplătoare 
această situație ?

„Nicidecum, ne precizează președintele 
C.J.E.F.S. Brașov, Dumitru Furnică. Acolo 
unde secțiile sint bine închegate organiza
toric, avînd grijă de propria bază mate
rială și cu antrenori capabili să țină ■- 
proape sportivii și departe blazarea, su
perficialitatea, rezultatele nu sint întîmplă- 
toare. De aceea, pornindu-se tocmai de la 
această constatare — deloc măgulitoare 
pentru noi — mizăm deocamdată doar pe 
două ramuri din cele cinci olimpice : judo 
și lupte libere. Și lată de ce tirul, care 
In ultimii ani aducea Brașovului 4—5 titluri 
de campioni naționali, iar loturilor repre
zentative adevărați performeri, chiar dacă 
activa cu un singur antrenor cu normă În
treagă, acum sînt 3 asemenea antrenori, 
dar un singur titlu republican și o involuție 
marcată la Vasile Popa, anul trecut pe cea 
mai înaltă treaptă a continentului I Neîn
țelegerile la nivelul secției de la C.S.U. 
Brașov, indisciplina și atmosfera nepriel
nică de acolo au scos tirul, deocamdată, 
dintre promisiuni și au arătat din nou că 
an avem voie să invocăm mereu in expli
carea rateurilor cauze... obiective".

Dealtfel, această concluzie a reieșit cu 
pregnanță din analiza temeinică efectuată 
In primăvara acestui an de o brigadă de 
control a C.N.E.F.S.

Dar sporturile de iarnă care, prin tradi
ție și arie de cuprindere, situează Brașo
vul drept structură de bază a echipelor 
reprezentative î Răspunsul ni l-a dat secre
tarul C.J.E.F.S., Mihai Bîră, fost campion 
mondial universitar de schi, acum trei 
decenii : „Sporturile de iarnă au o mare 
pondere In performanțele județului, din cele 
91 de titluri de campioni naționali obținute 
de sportivii brașoveni anul trecut, 38 re
venind sporturilor de iarnă, la toate pro
bele șl la toate categoriile de virstă. Ceea 
ce acordă pe plan intern un bun califica
tiv. Dar, in schimb, pe plan internațional, 
reprezentanții brașoveni nu reușesc să se 
impună. Rămînerea în urmă pe plan va
loric, organizatoric și ca bază materială, 
este evidentă. Cauze ? Iată cîteva, mai Im
portante : lucrul specific pe zăpadă, mult 
sub parametrii internaționali : metodica pre
gătirii depășită ; absența unui calendar in
ternațional sistematic ; insuficiente centre 
de pregătire (iarnă-vară) pentru înalta per
formanță (parcul de pîrtii alpine, de pildă, 
fiind folosit în comun cu turiștii) etc. Șl 
dacă așteptatei întăriri a structurilor orga
nizatorice ale unităților de bază din Bra
șov, Dinamo și A.S.A., I s-ar mai adăuga 
în perspectiva apropiată centre naționale 
de pregătire a copiilor și juniorilor, pe 
probe, precum și un plan minimal de 
dotări și amenajări la bazele sportive ale 
disciplinelor de iarnă, am putea să aspirăm 
Ia mai mult declt 5 puncte (și nici o me
dalie ! — n.n.) Ia J.O. de Iarnă de la 
Sarajevo 1984".

Foul SLAVESCU



Start In Divizia ,,A“ la popice Mîine la Miercurea Ciuc

CEA DE A 17-a EDIȚIE - DOMINA TĂ

DE PREGĂTIRILE PENTRU C E. DE JUNIORI
— Loturile celor 40 de echipe divizionare —

Începe campionatul de hochei
• „Numărul 55"... Intr-o formulă inedită • Campionatul cuprinde 6 
turnee • Echipa campioană va fi cunoscută la jumătatea lunii ianuarie '83

A-juns la a 17-a ediție, cam
pionatul Diviziei „A“ la popi
ce. care începe astăzi, angre
nează în întrecerile lui 20 de 
echipe feminine și tot atîtea 
masculine. împărțite fiecare In 
cite două serii, după criterii 
valorice și geografice.

în așteptarea startului, toate 
formațiile au susținut meciuri 
de verificare interne sau in
ternaționale, Iar, de curînd, lo
turile echipelor divizionare s-au 
prezentat la testele de control. 
De asemenea, jucătorii și ju
cătoarele vizați pentru C.M. de 
juniori și seniori și-au dispu
tai lntiietatea în etspa inau
gurală a actualei ediții a „Cu
pei F.R.P.", majoritatea selec- 
țlonabllilor dovedind că au res
pectat programul de pregătiră 
indicat de către specialiștii fe
derației. Campionatul Diviziei 
„A". ediția 1982—1983, va con
stitui pentru tinerii prezenți In 
cale 40 de formații divizionare

Programul primei etape
FEMININ (seria Sud) : Laromet București — Voința Galați, 

Rapid București — Gloria București, Petrolul Băicoi — Frigul 
Buc, Voința Buc. — Metrom Brașov, Vaința Ploiești — Voința 
Constanța ; (seria Nord) : Voința Oradea — U.T.A., Voința Cna- 
iova — Bradul Vama, Vaința Timișoara — Voința Odorhelu Se
cuiesc, C.s.M. Reșița — Voința Tg. Mureș, Hidromecanica Bra
șov — Electromureș Tg. Mureș.

MASCULIN (seria Sud) : Carpați Sinaia — Constructorul Ga
lați, Petrolul Ctmplna — Voința Buc„ Chlmpex Constanța — Ra
finorul Ploiești, Gloria Buc — Metalul Roman, Rulmentul Bra- 
jov — Olimpia Buc. ; (seria Nord) : Progresul Oradea — Elec- 
tromurep Tg. Mureș, Voința Tg. Mureș — Chimica Tlrnăvenl. 
Constructorul Tg. * '
Aurul Bala Mare 
talul Hunedoara.

Mureg — Tehnoutllaj 
— Unlo Satu ~~

Odorhelu Seculeec,
Mare, C.F.R. Timișoara — Me-

SERIA SUD

principalul criteriuprincipalul criteriu de aelecțte 
in echipele reprezentativa fe
minine și masculina, caia voc 
reprezenta țara noastră la 
C.M. de juniori programate »- 
nul viitor la Iugosăavlsn. MU 
loturile celor 40 de echipe i

Feminin

Volnța București (antrenor — 
Crista SzOcs) : Elena Andreescu, 
Elisabeta Badea, Nineta Badea, 
Mariana Borta, Marllena Burcea, 
Mlhaela Gavrilescu, Cornelia Ig- 
natencu, Maria Nichifoc Iosif, i- 
lena Pană, Elisabeta Puțaru, Mo
nica Alice Șerban,

Laromct București (antrenor — 
Elena Trandafir) : Stela Andrei, 
Silvia Maxim, Bălașa Tănase, E- 
lena Nlchita, Rodlca Pădurețu, 
Florica Lucan, Mariana Gașpor, 
Daniela Rusu, Carmen Mălnescu, 
Mariana Răduță, Laura Andrei, 
Elena Trandafir.

Voința Ploiești (antrenar — T- 
leanora loan) s Aurora Calăvie, 
Mlora Coman, Constanța Constan
tin, Polixenla Gavrilă, Stela Go- 
daanu, Carmen laoob, Marllena 
Ivan, Doina Lixandru, Mlnela Ml- 
hătcă, Elena Negoițâ, Daniela 
Vintllolu, Iuliana TUlmpea.

Voința Galați (antrenor — Apos
tol Anastase) : Arlstica Dobre, E- 
lena Radu, Glca Perlanu, Marla 
Clobotaru, Pachlța Zălnesra, An
gelica Caragea, Elena Chirilolu, 
Carmen Pilaf, Marla Bujor, Ell- 
sabeta Munteanu, Mlrela CovaU, 
Daniela Istrate, Mioara Sandu.

Metrom Brașov (antrenor — 
Gheorghe Răstăman) 5 Viorica 
Boitezatu, Eva Adam, Margareta 
Bodean, Marla Bleandă, Eugenia 
Cărămidă, Lorena Nan ea, Emma 
Istvan, Tereza Meșter, Mariana 
Postolache, Manuela Tănase.

Petrolul Bălcol (antrenor — 
Cristian Păunescu) : Marieta O- 
prescu, Sofia Elena Vasile, Mag
da Arsenic, Liliana Negreanu, 
Elena Roșu, Stela Bucur, Nicu- 
llna Ungureanu, Aura Pană, E- 
lena Scarlat, Magdalena Turtol, 
Georgeta Călțaru, Mariana Con
stantin, Florina Mânu.

Rapid București (antrenor — 
Teodor Buzea) 4 Ioana Dogaru, 
Vaslllca Plnțea, Georgeta Ivă- 
nescu, Georgeta Anton, Ileana 
Sandu. Elena Găman, Marla Ba
dea, Elena Anton, Cristina Neo- 
golov.

Gloria București (antrenor — 
Constantin Neguțoiu) : Ana Pe
trescu, Margareta Cătlneanu, Flo- 
rica Neguțoiu, Stela Bobi mea.
Luciana Alecu, Ana Dragomlr,
Octavia Cloctrlan, Ioana Dldlrel, 
Nlculina Tărolu, Maria "" 
Daniela Molsa, '
Georgeta Țigăneșteanu, 
Dobre.

Frigul București, echipă nou 
promovată (antrejior — Alexan
dru Tudor) » Mariana Preda, 
Marta Die, Viorica Bucur, Anlca 
Ctrclu, Georgeta Bonclu, Carmen 
lonescu, Jolța Nlțoiu, Caliopi 
Gheorghe, Silvia Tudor.

Voința Constanța, echipă nou 
promovată (antrenor — Ecate
rlna Antonovici) ț Ana Băjenaru, 
Nlculina Boța, Maria Chesnolu, 
Valerica Dan, Andreana Filate, 
Vaslllca Ion, Maria Martin, Bei- 
ghin Memlș, Eleonora Faff, Pa- 
raschiva Mihal.

dota, Rosemarie Peter, Emilia 
Postovaru, Pacenta Mlhăeacu, 
Elisabeta Schlab, Elena stanei. 
Aurelia Vulpe, Florica Zaharia.

Voința Odorhelu Secuiesc (an
trenor — lose! Vasa) : Marla Fa- 
renczl, Elzebet Marton, Ana* 
KIm, Rozalia Molnar, Clara Ben- 
oedl. Bona Magyarl Dyeo, ludM 
Blro, Erzebeat Kereszxes, Anaa 
Gergely, Margareta Abraham, 
Aranka PaL

Electromureș Tg. Mureș (antru- 
nor — Iullu Radovici) : Ana 
Oprea, Maria Martina, AureUa 
Serdean, Erica Oroaz, Dona Bart
ha. Rodlca Baclu, Dona Sereg, 
Melinda Demetar, Ana Făgăraș, 
Rozalia OrdCg, Marla Butnarta, 
Agnea Cslszer, Dona Bende, Mar
onia Betriso.

Voința Timișoara (antrenor — 
Udiko Grozăvescu) : Marioara Da- 
vițoiu, Elisabeta Dragomlr, Leota- 
tln* Dumitrescu, Emilia *
Anemarle Flohr, Iudith
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Ebel, 
Mark».

Maria Micim tk. Sanda Minciună, 
Mina Olăeru, Mioara Pltlșteanu. 
Aurora Rău), Lenuța Șteanță, II- 
dlko Grozăvescu.

Voința Oradea (antrenor — A- 
Jexandru TOrOk) : Silvia Berinda, 
Olga Pslhaa, Ibolya Mato, Ecate- 
rina Bagdl, Elisabeta Szabo, 
Gyongyl Meszaroe, Ecaterlna Ko- 
vessy, Valentina Albuțlu, Eva 
Gajda, Eleonora Teodorescu, Ti
tian* Gherghlcluc, Iudith Kasko, 
Xvona Bejan.

C.SJd. Reșița (antrenor — Con
stantia Iordache) : Maria Zaizslk, 
Dorina Cojocaru, Eugenia Lăcă
tușii, Marioara Ianoslga, Marina 
Csepel. Floarea 
Nagy, Mariana 
Boltaslu, Glcuța 
Vâlcea, Metania 
Stanca.

Bradul Vama, 
inovată (antrenor — Mircea Frun
ză) : Maria Moreanu, Albumița 
Domnlca Die, Mariana Dania, 
Adriana NlgU, Rodie* Ignateacu, 
Mariana lătrate. Eugenia Axen- 
toi, Cristina Virată.

Voința Craiova echipă nou pro
movată (antrenor — Troian Vlă- 
daocu) : Le op aldin* Kuliaka, Flo- 

Paula 
Ionica 

Mariana Ridulescu. 
Bujbă, 

Floricel.

Stanca. Irina 
Manea, Rodlca 
Burd, Marioara 
Lăcătuyu, Marla

echipă nou Pro-

rina Roman, Sofia Plrvu, 
Fusta. Tuliana Peană, 
Voteulascu, 
Cornelia
Aalgoara

O nouă ediție — a 55-a ! — 
a campionatului republican de 
hochei. Divizia „A“, va fi i- 
naugurată mîine pe patinoarul 
artificial din Miercurea Ciuc. 
Interesul cu care e așteptată 
această întrecere este expli
cat nu numai prin faptul că, 
în general, hocheiul fiind un 
aport spectaculos, dinamic și 
antrenant, atrage mereu mal 
mulți și mai statornici specta
tori. ci și pentru că această e- 
diție se înscrie ca una mai 
puțin obișnuită In șirul, cum 
se vede, destul de lung, al 
disputelor pentru titlul de cea 
maț bună echipă de hochei a 
țării.

Est» vorba de o ediție mal 
puțin obișnuită, deoarece ea a 
fost precedată de o mal rod
nică și mal bine gindită acti
vitate competițională de veri
ficare și pregătire a echipelor 
noastre fruntașe, care — TOA
TE — au luat parte la unul 
sau mal multe turnee peste 
hotare. în al doilea rtnd, pri
mele jocuri au avut o foarte 
utilă „avanpremieră", prin or
ganizarea chiar la Miercurea 
Clue a trecerii normelor de 
control, acțiune care In acest 
sezon a îmbrăcat aspectul li
nei foarte minuțioase verifi
cări a sportivilor fruntași, to
tul efectulndu-se cu pecizie și 
competență (arbitri calificați 
de la alte federații, sistem da 
cronometraj foarte perfecțio
nat etc.). Si in al treilea rlnd 
(poate eă numerotarea nu este 
tocmai fericită...) deoarece 
lupte pentru titlul de campion 
se va da te alta condiții eom- 
petiționale. Cu alte cuvinte 
este vorba de o nouă formulă 
de disputare (prima serie 
valorică doar cu patru echi
pe. care iau parte la șase tur

nee, fiecare cu tur și retur, 
cele patru formații organizînd 
cite un turneu, iar forul de 
specialitate două, unul pentru 
propagandă la Gheorgheni și 
altul, cel final, la București). 
Altfel spus, se vor disputa nu 
mai puțin declt 12 partide în
tre Steaua și Dinamo, ca și 
— firește — Intre celelalte e- 
chipe participante. Poate că 
este prea mult. Oricum, insă, 
experiența este interesantă, ea 
avînd, in orice csz. și un evi
dent caracter calitativ, deoa
rece se întrec cele mai buna 
patru echipe din țara noastră. 
Eliminlndu-se punctele „moar
te", poate că întrecerea va că
păta mai mult dinamism, va 
fi mai atractivă. Și încă un 
argument in favoarea noii 
formule: ultimele jocuri au 
loc la jumătatea lunii ianua
rie 1M3, ceea ce lasă un su
ficient răgaz de timp pentru 
pregătirea echipei reprezenta
tive in vederea participării la 
C.M. de anul viitor, unde — 
atenție I — se dispută califi
carea pentru J.O. de Iarnă din 
1984, de la Sarajevo.

în asemenea condiții, stntem 
convinși că Divizia „A" la ho
chei, această competiție inau
gurată fn anul 1925 și care a 
dat plnă acum 54 de echipa 
campioane ale țării (dintre ac
tualele participante: Steaua — 
20 de titluri. Dinamo — 8,
S.C. Miercurea Ciuc — 5) ne 
va oferi in lupta pentru a 55-a 
„cunună de lauri" o dispută 
de un ridicat nivel tehnic și 
tactic, atractivă corectă șl 
care să însemne un pas îna
inte — din toate punctele de 
vedere — ta acest frumos 
sport. r

Călin ANTONESCU

Echipele și loturile de jucători

Masculin

LtcA. Mariana 
Paenaru, Maria

SERIA NORD

Dedu.
Silvia Simian,

Mariana

SERIA NORD

Voința Tg. Mureș, campioana 
țării (antrenor — Margareta Sze- 
manyl) : Elisabeta Albert, Elisa
beta Bonta, Marla Dudaș, Monika 
Foit, Ileana Majos, Violeta Mol
nar, EnlkB Nagy, Maria Poțo, 
Silvia Riga, Ana Szabo, Hdiico 
Szasz, Marla Todea.

U.T.A. (antrenor — Gheorghe 
Moisa) : Melania Bessenyi, Ma
rla Cocluban, Gabriela Pintea, 
Emilia Pop, Varvara Breban, 
Florica Hegel, Elena Pescarlu, 
Aurica Tenclu, Marla Tarce, 
Floare Rus, Rodlca Crîșmaru, 
Ruxandra Sas.

Hidromecanica Brașov (antrenor 
— Marian Constantin) 1 Tudorlța 
Andrloala, Ana Ardelean, Rodlca 
Calfa, Mariana Constantin, A- 
drlana Hanganu, Alexandra Clr-

Sportul

Constructorul Galați (antrenor
— Aurel ChirUă) < George Co- 
văsală. Aurel Chlrilă, Mircea 
Chlrilă, Vasile Ivan. Cezar Le
bădă, Constantin Silvestru, Nico
las Mihai, Marcel Codiță, Jeaal 
Pletreu, Dumitru TAbăcaru, 
Ghearghe Zlsu, Ionel Sirbu, Ha
rnică Luca.

Rulmentul Brașov (antrenor — 
loan Lateș) : Iosif TismAnar, Pa
vel Radu, loan Novac, Gheorght 
Marin, Florian Ghlță, 
Vltovschi, Constantin .
Ioana Mails, Alexandru lonescu, 
Frandso Acs, Dionlsle VaczL

Olimpia București (antrenor — 
Ferdinand Popescu) : Grigore Ma
rin, Alexandru Tudor, Silviu Ba- 
llvacă. Constantin Marin, Ion 
Pascu, Ntoolae Croltoru, Constan
tin Cernea, Ion Loghln, Nlcolae 
Dumitru.

Petrolul Ctmplna (antrenor — 
Ion Șerban) : Gheergbe Pascu, 
Dumitru Constantin, Adolf Sloi, 
Mihal Vartlc, Laurențlu Radu, 
Nlcolae Oancea, Ion Talangă, Ga
briel lonescu, Constantin Posteă- 
nicu, Adrian Plrvu, lan Șerban, 
Aurei Șucatu.

Voința București (antrenor — 
Petre Trandafir) : Petre Purge, 
Constantin RAdulescu, Ion Pădă- 
geanu, Hori* Ardac, Marin Bă- 
lescu, Mihal Plștalu, Cornel Pa- 
raachlv. Marian Nițu, Constantin 
Pîrlu, Petre Ignacenco, Paul Dr*- 
gomlr, Constantin Blnescu.

Gloria București, (antrenor — 
Costache Crlstea) : Alexandru 
Cătlneanu, Petre Boțogan, Aurel 
Marcu, Tudor Vasile, Constantin 
Stamatescu, Ion Tiran, Marian 
Andrei, Victor Ciooolu, Ștefan 
Gavriș, Crlstian-Dan Andrei, U- 
vta Ghlță, Nioolae Hagiu.

Carpați Sinaia (antrenor — Ste
llan Vlăsceanu) : Florin Iriml- 
nescu, Stelian Nlcoară, Ion Șin- 
drllaru, Ovldlu Vasile, Ion Radu, 
Angliei Ștefânlcă, Vasile Gheoar- 
că, Sorin Vlad, Viorel ~ ” 
Aurel Dl cu, Clprian
Viorel Goran.

CHIMPEX Constanța
— Gheorghe Silvestru) . ____
Mărlșoiu, Ion Buzoi, Victor Chl- 
per, Marian Tomescu, Petre Co
jocaru, Ștefan Szekely, Ion lă
trate, Gheorghe Silvestru, Varia 
Donos, Ion Frigea, Florin Mlhă- 
llescu, Costlcă Frigea.

Metalul Roman echipă nou pro
movată (antrenor — Die Balaș) l 
loan Bișoc, Gheorghe Popa, Va
sile Boldu, Ewald Bilei, Dan Ma
tei, Aurei Teslaru, Constantin 
Hable, Ioan Iscluc, Mihal Isclue 
Constantin Isciuc, Mihal Velni- 
cluc, Vasile Chlra, Mihal Roman, 
Dumitru Focșa, Die Băleș.

Rafinorul Ploiești, echipă nou 
promovată (antrenor — Dumitru 
Clsmaru) : Mihal Angelescu, Pe
tre Branchl, Ion Bogdan, Vasile 
Manea, Ion Mihal, Nlcolae Plrcă- 
labu, Constantin Radu, Marian 
Radu, Mircea Șuta. Iordan Sche- 
fltz, Marius Tomescu, Gheorghe 
Tronaru, Vasile Zalman. E

Edmond 
Turcita,

Din eseu, 
Cojocaru,

(antrenor
5 Aurel

Electromureș Tg. Mureș — 
ploaaa țării (antrenor — 
Radovici) : Ștefan Orgdg, 
Bice, Iosif Fodor, Dls Hosu, Le
vente Sore, Laszlo Seres, Vasile 
Pod, Iullu Fekete, Arpad Toth, 
Mircea Onlao, Iosif Slmonfi.

Metalul Hunedoara (antrenor — 
loan Micorolu) : Nlcolae Timar, 
Mihal Tdrdk, Mihal Cralțer, NL- 
colae Szllaght, Nlcolae Popa, 
Constantin Călugăru, loan Mloo- 
rolu, Tralan Teinar, Constantin 
Zaldea, Ioan Nlcoară, Dumitru 
UdecL

Constructorul Tg. Mureș (antre
nor 
loslf 
Istvan Kabucz, 
Zolton Kolcsor, Peter Orban, let- 
van Szdverti, Attila Tamas. JenO 
Vadaai.

Voința Tg. Mureș (antrenor — 
Andrei Bene) : rrancise Abddi, 
Andrei Bene, Bela Bor, Kalman 
Csaszar, Andras Ddmbi, Marton 
Farkaș, Bela Fazekaș, Jonoș Ma- 
gyari, ErnS Szabadi, Ferencs 
Rethy, Cornel Trif, Tibor Suclu, 
lend Iszlai, Kaxoly Albert. Fran- 
clsc Ungvarl.

Aurul Bala Mare (antrenor — 
Ceraat Roger) : Ioan Bldușcă, 
Gheorghe Schoites, Gheorghe 
Vuță, Ștefan Rakoș, Alexandru 
Naszodi, Stellan Boarlu, loan 

EmO G her gel y. Marcel Sln- 
Vaslle Sllagyl, Alexandru 

Mitre.
Tehnoutllaj Odorhelu Secuiesc 

(antrenor — Andrei Rozsa) : Fe
renc Miklos, Ioan stefucz, Balazs 
Mathe, Ioan Fabian, Imre Nagy, 
Imre Szegedl, Gabor Szegedl, 
Imre Gergely. Marton Francsall, 
Domokos Mathe, Imre CsergS, 
Andras Szilveszter, Martan Biro, 
Istvan Marosi, Andrei Rozsa.

Progresul Oradea (antrenor — 
Iosif Lang) : Ladlslau Gallo. Ga- 
vril Nelmeti, Nlcelae Malclu, A- 
lexandru Szekely, Iosif Liang, 
Alexandru Roman, Ionel Mlclos, 
Iosif Gondor, Emeric Major, Ga- 
vril Cortea, Gheorghe Smetanca, 
Iosif Portean, Pavel Malita.

Chimica Tlrnăvenl (antrenor — 
Andrei Degl) : Iosif Grama, Nl
colae Szasz, Vasile Petca, Eugen 
Szaltelekl, Tlbe-JU Barabaș. Ște
fan Matyas, Pavel Geier, Carol 
Band!, loan-Aurel . - • -
Grama H, Emil Stan, Ioan 
szegpall, Gheorghe Bulucz, 
drel DegL

C.F.R. Timișoara echipă 
promovată (antrenor — 
Holcz) : Gheorghe Nlță, 
Popa, Matei Mathe, Iile Vida, Nl
colae Luncan, Mlrcea Chtrițolu, 
Carol Tesler, Rudolf Petla, Rein
hard Flohr, Stellan Negru, Mihal 
Meschke, Tlberiu Smolinski, Kurt 
Schlnka, Lucian Cărbunescu. Dan 
Căpățlnă, Iacob Holcz.

Unlo Satu Mare, echipă nou 
promovată (antrenor — Andrei 
Pop) ; Istvan Acs, Iosif Bosnyak, 
Gheorghe Dudaș. Vasile-Laszlo 
Imre, Adalbert Kallos, Gheorghe 
Naghl, Mihai Prlncz, Andrei Pop, 
Ioan Roman, Ferencz Szokely, 
Carol Szekely.

cam- 
lullu 
Iullu

Fran else Bereczki) :
Benkfl, Lazar Bokor, 

Andras Kilyen,

STEAUA, antrenori : Ion
Gheorghiu, Ion Ganga și Nico- 
laa Zografi ; jucători: Valentin 
Netedu (29), Laszlo Sztgeil (22) 
șl Florin Niculescu (17) — por
tari : Ion Ionlță (SI). George 
Justinian (28), Vasile Pogăcesnu 
(31), Mihal Popescu (22Ș, Dumi
tru Dlma (19), Marian Dospin 
(18) — fundași ; Tralan Cazacu 
(24), Vasile Huțanu (28), Con
stantin Nlstor (28), Cornel Chlrl- 
ță (Z3), Alexandru Hălăucă (25), 
Constantin Udrea (20), Adrian 
Oilnlci (26), Vasile Jumătate (19), 
Atila Gerczuly (20), Ștefan Un
gureanu (26), — ateoanți.

DINAMO BUCUREȘTI, antre
nor : Eduard Pană ; jucători : 
Gheorghe Huțan (25), Marian 
Constantlnezca (18) — portari;
Dorn Moroșan (29), Mlrcea Teo- 
dorlu (23), Nlcolae Bejan (20), 
Aurel Blneață (21), Otto Ke- 
resteș (20), Arpad Andras (30), 
Mihal Săvăstru (18), — fundași; 
Doru Tureanu (28). Mlrcea Coa- 
tea (30), Dumitru Axlnte (30), 
Constantin Dumitru (3T), Tibor 
Lămpi (19), Marian Pisăm (10), 
Maritu Spătaru (18), Mlrel Du- 
mltrache (20), Irimla Gberghl- 
șaa (33), Laszlo Bolyom (27), 
LOrlncz TSke (23), Francisc Kor- 
poa (20), Imre Lajos (»), Ger
gely Lucad (10), Atila Marton 
19), — atacanțL

S.C. MIERCUREA CIUC, an
trenori : Zoltan Czaka al Ion 
Bașa ; jucători : Albert Fekete 
(»), Csaba Bartha (331 — por
tari; ElOd Antal (27), Istvan An
tal (37), Sandor Bogoș (25), 
Sandor Gali (37), Zoltan Balogh 
(35), Ferenc Miklos (23) — fun
dași ; Zoltan Baricz (21). losU 
BartaUa (21). Lajos Bartalis 
(37), Istvan Gereb (23), Tlbor 
Miklos (24), Zoltan Nagy (27), 
Bela Nagy (37), Gabor Prakab 
(27). li bor Todor (22), Laszlo 
Demeter (21), Csaba Buzas (19) 
— atacanțl.

DUNAREA GALAȚI, antrenori I 
Ion Tiron si Octavian Corduban; 
jucători : J*n Stanclu (18), Pe
tre Șapovalov (23), Marian Ena- 
ehe (22) — portari ; Ion Berdilă 
(34), Marian Antohl (22), Ionel 
Dinu (20), Teodor Mocanu (19), 
Mircea Raica (22), Dumitru Niță 
(25), Dom Crăciun (18) Petre 
Demidov (17) — fundași : Mihal 
Brandabur (36), Daniel Chlrlță 
(33), Vlorel Liga (36), Tonei 
Marcu (23), Octavian Bandaș 
(30), Leonard Bujoreanu (22), 
Gelu Rns (20), Clprian Nistor 
(»), Nlcolae Vlșan (37), Gabriel 
Hrișen (33), Paul Burada (17), 
Marian Caval (17), Dorn Cră
ciun (te), — atacanțl.

ORA 18 : Dinamo — Dunărea Galați
ORA 18,30 : S.C. Miercurea Ciuc — Steaua
Turneul continuă cu două jocuri pe zi, luni 20, miercuri 

22, joi 23, simbătă 25 și duminică 26 septembrie.

START ÎN DIVIZIA ȘCOLARĂ 
Șl DE JUNIORI LA BASCHET

Pop, Iosif 
Ko- 
An-

nou 
Iacob 

Viorel

Rezultate din „
Sezonul 1982—1983 al competi

țiilor republicane de baschet va 
fi inaugurat prin Întrecerile Di
viziei școlare și de junleri oare 
vor Începe, mîine, cu partici
parea următoarelor echipe : MAS
CULIN, SERIA I : C.S.Ș. Reșița. 
Llc „Bolyai” Comerțul Tg. Mu
reș, C.S.Ș. Mediaș, C.S.Ș. Brașov, 
C.S.U. Brașov. C.S.Ș Sibiu, 
C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. Tlrgovlște ; 
SERIA A H-a : C.S.Ș. Arad,
C.S.Ș. 1 Alfa Oradea, C.S.Ș. Vii
torul „U“ Cluj-Napoca, Lie. „Pe
tru Maior* Gherla, C.S.Ș. 3 Ora
dea, C.S.Ș. Universitatea Timi
șoara, C.S.Ș. Mobila Satu Mare ; 
SERIA A m-a : C.S.Ș I.C.EJJ. 
București, C.S.Ș. Ploiești, Viito
rul Pitești, C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. 
Era Vîlcre, C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, C.S.Ș. Galați, C.S.Ș. 1 
București ; SERIA A iv_a : C.S.Ș. 
Piatra Neamț, C.S.Ș. Găeștl, O- 
Umpia „A T. Lauxlan* Botoșani, 
Lie. 10 Constanța C.S.Ș 1 Con
stanța, C.S.Ș. Unirea Politehnica 
Iași, Dinamo București, C.S.Ș. 2 
Politehnica București ; FEMININ; 
SERIA I : Lie. „Bolyai* Comer
țul Tg. Mureș, C.S Ș. Mediaș, 
C.S.S. Viitorul „U“ Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Brașov, Voința Brașov, 
C.S.Ș., Dej. C.S.Ș. Deva, C.S.Ș.

Cupa Olimpia4*
Gheorgheni ; SERIA A n-a 1 
C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Mobila Satu 
Mare, Voința Tg. Mureș, C.S.Ș. 
1 Alfa Oradea, C.S.Ș. 2 Oradea, 
Crlșul Oradea, C.S.Ș. Universita
tea Timișoara, C.S.Ș Arad ; SE
RIA A m-a : C.S.Ș. 2 Politeh
nica București, C.S.Ș. Galați, 
Olimpia București, Lie. 1 Medgi
dia, C.S.Ș. Constanța. C.S.Ș. Chi
mistul Rm. Vllcea. C S.Ș Tinârul 
petrolist Tlrgovlște, C.S.Ș. Cra
iova ; SERIA A IV-a:. Progresul 
București, C.S.Ș. Carpați Si. Gheor- 
ghe», C.S.Ș. Unirea Voința Lași, 
C.S.Ș. Botoșani, C.S.Ș. Bacătu 
C.S.Ș. Ploiești, C.S.Ș. 4 Bucu
rești. Echipele C.S.Ș Lugoj (bă
ieți) și C.S.Ș Clmplna (fete) nu 
vor participa, deoarece nu au în
deplinit n-ormele de control.
• Rezultate din prima zi a 

competiției feminine dotată cu 
„Cupa Olimpia" : Olimpia —
Voința 79—66 (40—32). Progresul — 
Humboldt Universitât 86—47 
(43—20).

întrecerile continuă, in sala 
Olimpia, după următorul pro
gram : azi, de ’a ora 17 : Olim
pia — Progresul, Voința — Hum
boldt ; miine, de la ora 10 x 
Voința — Progresul. Olimpia — 
Humboldt.



Miine, un interesant meci internațional de rugby

SELECJIONATA DIVIZIONARĂ - SELECȚIONATA MUNSTER (Irlanda)
Miine după-amiază (Parcul 

Copilului, ora 17) o nouă intîl- 
nire cu excelentul rugby bri
tanic. Cu această ocazie. XV-le 
reprezentativ a! provinciei ir
landeze Munster iși va încheia 
turneul în țara noastră întîlnind 
o Selecționată divizionară ro
mânească, puternică cit o echi 
pă... națională. Intr-adevăr, cei 
doi antrenori însărcinați cu 
pregătirea viitorului sezon in
ternațional oficial (care, reamin
tim, va debuta la 31 octombrie 
odată cu programarea întîlni- 
rii de tradiție România — Fran
ța), Valeriu Irimescu și Theo
dor Rădulescu au intenția să 
alinieze miine — spre a o ro
da — o formație apropiată ce- 
leia pe care preconizează să o 
prezinte și în fata Franței. Și 
anume. Podărescu — Fuițu. 
Constantin. Vârzaru (Marghes- 
cu), Aldea — Bucoș (spectacu
loasă revenire 1) (V. Ion), Pa- 
rasebiv (căpitanul echipei) — 
Murariu (M. Zafiescu), Dumitru 
(St. Constantin), Stoica — M.

TURNEUL FEMININ 
DE ȘAH DE LA 

TIMISOARA»
Cu două victorii consecutive, 

in rundele a 7-a și a 8-a, ma
rea maestră bulgară Tatiana 
Lemaciko a luat conducerea în 
turneul internațional feminin de 
șah de la Timișoara. Ea a în
vins consecutiv pe Agnieszka 
Brustman și pe Hana Erenska 
Fosta lideră, Dana Nuțu-Tercs- 
eenco, n-a putut trece peste re
zistența dîrză a Gerlrudel Ba- 
umstark, această partidă înche- 
indu-se remiză, după întreru
pere. în runda a 8-a. timișo- 
reanca a cîștigat, cu negrele, la 
Brustman, menținîndu-se în 
prim-planul întrecerii.

Iată și celelalte rezultate : 
Erenska — Wagner 1—0, Jic- 
man — Stadler 1—0, Grosch — 
Ghindă 1—0. Gogâlea — Cson- 
kies, Feustel — Kantor remize 
(runda 7) ; Ghindă — Feustel 
0—1, Kantor — Baumstark. 
Grosch — Csonkics. Gogâlea 
— Stadler, Jicman — Wagner 
remize (runda 8). Și două re
zultate din partidele întrerup
te în runda a 6-a : Nuțu — 
Feustel remiză. Grosch — Kan
tor 1—0.

înaintea ultimelor cinci run
de, clasamentul este următorul: 
Lemaciko 6. Nuțu-Tcrescenco 
0,5, Grosch, Feustel 5, Csonkics, 
Erenska 4,5, Jicman, Gogâlea 
4, Stadler, Baumstark 3,5, Wag
ner 3. Kantor, Ghindă, Brust
man 2,5.

PRIMELE ECHIPE FINALISTE
ALE CAMPIONATULUI

Campionatul național de oină, 
ediția 1982, se află în fazele 
superioare. Săptămlna trecută 
e-au consumat 4 din cele 8 reu
niuni zonale, fiind desemnate 
primele echipe finaliste : Ve
nus Negrilești (jud. Bistrița- 
Năsăud), Energia Rîmnieelu 
(jud. Buzău). Dinamo Tulcea și 
A.S.A. Sibiu.

Astăzi și miine au loc la

Ionescu, Caragea — Bucan, 
Munteanu (Moț), C. Gheorghe 
(C. Baboie — debutant, de la 
I.O.B. Balș).

Cum și rugbyștii irlandezi 
vor aduce mîine în teren dți- 
va internaționali consacrați, în 
frunte cu Tony Ward, celebrul 
rugbyst-fotbalist, cu O’Leary, 
căpitanul „reprezentativei tre
flei”. Keane, un linia a doua 
care a îmbrăcat șl tricoul „Lei

Miine, la Tg. Mureș

ETAPA FINALĂ A CAMPIONATULUI 
DE MOTOCICLISM LA VITEZA
• Pe un traseu ales în centrul orașului Tg. Mureș se va des

fășura, mîine, etapa finală (a 8-a) a campionatului republican de 
motociclism la viteză pe șosea. Participă aproape 100 de aler
gători din Arad, Oradea. Cîmpina, Timișoara, Ploiești, Reșița și 
din alte centre moto, „capul de afiș” constituindu-1 întrecerile 
de la clasele 500 și 175 cmc, unde mai mulți alergători luptă 
pentru un loc pe podium. Primul start se va da la ora 10.

„CUPA DE TOAMNA” 
LA MOTOCROS

Motocrosiștii de toate cer 
tegarlile se vor alinia miine, 
pe traseuQ de la Vălenii de 
Munte, Ia startul «tapei a 
doua a „Cupei de toamnă”. In 
program figurează curse pen
tru seniori, tineret și juniori.

FESTIVAL MOTOCICLIST 
ARADEAN

A intrat în tradiția acti
vității sportive arădene ca tn 
fiecare an să albă Joc un cam
pionat județean de viteză pe 
șosea, desfășurat In mai multe 
orașe. Etapa finală a ediției 
din acest an a avut loc la 
Sebiș, tn organizarea asociației 
sportive Crișana din localita
te. La capătul unui spectacol 
motocicllat mult gust st de nu
meroșii spectatori au fost de-

Mllnc, ia Dm. TIlcco

BALCANIADA DE MARȘ 
A POȘTAȘILOR

Duminică dimineața, la Rim- 
nlcu Vîlcea. va avea loc cea 
de-a XI-a ediție a Balcani a 
del de marș a poștașilor. La 
Întreceri participă lucrători 
P.T.T. din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia. Turcia șl România. 
Echipa noastră este dștlgătoa- 
rea ediției trecute, a competi
ției, desfășurată la Pleven.

REPUBLICAN DE OINĂ
Slatina. Timișoara, Vaslui și 
București ultimele Întreceri ale 
fazed de zonă. Jocurile din Ca
pitală sînt programate pe Sta
dionul tineretului. aduclnd 
față in față pe trei din prin- 
dpslele candidate la invidiatul 
titlu : C. P. București, actuala 
campioană a țării, Dinamo 
București șl Universitatea Bucu
rești. 

lor britanici”, Tucker, din linia 
a treia, Kierman, centru per
cutant ș.a.. este lesne de pre
văzut că vom asista la o par
tidă de calitate. Conducerea ei 
a fost încredințată celui mai 
cunoscut dintre arbitrii români 
In activitate, Th. Witting.

• Biletele pentru acest meci 
i-au pus in vînzare la casele 
stadionului.

semnați laureații pe anul 1982: 
54 cmc — 1. A. Faur (Rapid 
Arad) 54 p, 2. V. Alioșan (Șoi
mii — Strungul Lipova) 35 p, 
3. D. Băhnean (Crișana Sebiș) 
27 p; 175 cmc — 1. G. Turcu 
(Rapid Arad) 50 p. 2. Gh. Mi
nes (Rapid Arad) 32 p, 3. D. 
Rudeu (Șoimii — Strungul Li
pova) 26 p ; 250 cmc — 1. I. 
Lăzărescu (Rapid Arad) 00 p,
2. M. Orz (Rapid Arad) 27 p,
3. I. Lazăr (Crișana Sebiș) 22 
p | echipe — 1. Rapid Arad, 2. 
Crișana Sebiș, 3. Șoimii — 
Strungul Lipova. (O. BERBE- 
CARU — coresp).

In Divizia ,,A" de handbal masculin

0 ETAPĂ, A VILA, CU PATRU. . . . CAPETE DE AFIȘ"I
CLASAMENTUL 1

P. Neamț

Mirșa

Oradea

Arad

Timișoara 
București

M1INE, IN flAPA A VII A - - - - - - - - - - -
sRELON SAVINEȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA

t INDEPENDENȚA CARPAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI

t CONSTRUCTORUL C.S.U. — H. C. MINAUR 
BAIA MARE

j CONSTRUCTORUL — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA

s POLITEHNICA — C.S.M. BORZEȘTI
l STEAUA — DINAMO BRAȘOV (sala Flo- 
reasca, de la ora 11,30 ; in deschidere se des
fășoară, de la ora 10,15, întîlnirea feminină din 
cadrul „Cupei de toamnă", dintre PROGRE
SUL BUCUREȘTI și HIDROTEHNICA CON
STANȚA).

Disputată joi, etapa a 6-a a 
evidențiat forma constant bună 
a campioanei României. Steaua, 
precum șl ascensiunea Cons
tructorului Arad, care, sub im
pulsul noului său antrenor, 
Oprea Vlase, si Început — iată 
— să dștige Și in deplasare. 
Tot in această rundă, Indepen
dența Carpațl Mîrșa a realizat 
o evoluție aplaudată la Baia 
Mare. Antrenorul maramureșe
nilor, Lascăr Pană, ne relata 
telefonic : „Evoluția lui Ștefan 
Blrtalan a fost realmente in- 
eintătoare. Acest handbalist are 
o mare inimă de sportiv șl • 
dragoste nestinsă pentru (por
tul care l-a făcut celebru. în
treaga Ini echipă a lisat, de
altfel. • impresie deosebită. La

CLASAMENTE PENTRU EFICIENTĂ Șl CALITATE!
întrecerea sportivă este un nonsens în afara clasamen

telor. a fermelor specifice de departajare, de stabilire a 
învingătorului. Aceste forme exprimă, In graiul Lapidar 
al cifrelor, un adevăr al momentului sau al desfășurării 
în timp a unei competiții, consfințind victoria celui mai 
bun concurent, a celei mai bune echipe. Victorie care mar
chează EFICIENȚA pregătirii îndelungate, a eforturilor 
permanente pentru autodepășire.

Dar eficiența în perimetrul sportului (in care aspectul 
organizatoric nu poate fi neglijat) nu se vădește numai in 
rezultatul înscris imediat pe tabela de marcaj sau pe foile 
de concurs. Pentru că procesul de selecționare, pregătire 
și promovare a elementelor talentate in activitatea spor
tivă de performantă parcurge multiple etape, atinge diverse 
stadii de reprezentare» incepind cu nivelul juniorilor, al 
speranțelor și terminînd cu cel al seniorilor, consacraților. 
Și pe acest drum al atingerii unei NOI CALITĂȚI în ac
tivitatea sportivă de performanță, contribuția permanentă, 
de reală ținută profesională, a tehnicienilor, unităților spor
tive și județelor, se cere marcată și evidențiată — cu plu
surile și minusurile lor — de-a lungul unui an. Perioadă 
de timp care, la rîndul ei. se înscrie într-un calendar al 
planificării performanței, cu obiective intermediare și de 
vîrf, într-un ciclu olimpic. Iată de ce regi ’amentul pen
tru aprecierea contribuției acestor factori la îndeplinirea 
obiectivelor din domeniul sportului de performanță și în
tocmirea clasamentelor anuale, nu de mult aprobat de Co
mitetul Executiv al C.N.E.F.S., prevede indicatori stimula
tivi pentru promovarea sportivilor valoroși în loturile olim
pice și reprezentative, pentru contribuția la obținerea me
daliilor și punctelor la marile întreceri internaționale (Jocu
rile Olimpice, campionatele mondiale și europene etc.).

Clasamentele anuale, alcătuite Bepainat pentru seniori, 
tineret și juniori, la sporturile olimpice de vară și iarnă, 
precum și la celelalte discipline sportive, ca și cele întoc
mite de federațiile de specialitate pentru antrenorii și pro
fesorii de educație fizică care au depistat, pregătit și pro
movat cei mai veloroși juniori In sfera performanței, sînt 
menite să oglindească fidel PREZENTUL (rezultatele ob
ținute în competițiile internaționale oficiale), dar și PER
SPECTIVA (promovările și titularizările sportivilor in lo
turile naționale).

Și meritele deosebite in acest sens vor fi recompensate 
de către C.N.E.F.S. și federațiile de specialitate, recom
pense morale și materiale — bine meritate — pentru teh
nicienii, unitățile sportive Și județele cane contribuie Îs, 
înalta reprezentare a sportului românesc in lume.

fel ca și arbitrajul prestat de 
orădenii Gh. Sandor și Fran- 
eisc Lakomcsik".

Dar runda de la mijlocul săp- 
tăminii n-a fost, de fapt, de- 
cit un... prolog al etapei a 
Vil-a, programată mîine dimi
neață. Noua secvență a Între
cerii are — din 6 partide — 
cel puțin 4 care suscită un in
teres deosebit. La Piatra Neamț, 
la Mîrșa, la Oradea șl la Arad 
se vor disputa intîlniri pe 
„muchie de cuțit”, meciuri in 
care victoria este absolut nece
sară atit gazdelor cit și oaspe
ților. Relon Săvinești, Univer
sitatea Craiova, Independența 
Carpați Mirșa și Constructorul

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZÂ

1, STEAUA
1. H.C. Minaur
3. Dinamo Buc. 
(. „U” Cluj-Nap.
I. Constr. Arad
6. Dinamo Bv.
7. Poll Tim.
I. Constr. Or.
1. Independența

19, „U“ Crai» va
II. Relon Săv.
12. C.S.M. Bon.

( ( • • 170-106 11 
(991 184-128 U 
(«91 134-108 U 
54 0 1 131-125 U 
(1(1 121-127 12 
(3(3 111-118 11 
(113 109-118 n 
(304 135-143 10 
(2(4 121-150 10 
(114 130-166 » 
(1(5 119-143 ( 
(1(5 125-160 «

C.S.U. Oradea vor lupta cu 
disperare pentru a se salva din 
zona fierbinte a subsolului cla
samentului, in timp ce Dinamo 
București H. C. Minaur Baia 
Mare, Constructorul Arad și 
Universitatea Cluj-Napoca îsi 
dispută cu ardoare șansele <*« 
a Be menține in plutonul de 
elită al primei scene a hand
balului românesc. Sperăm că 
atmosfera nu va fi viciată, că 
echipele vor lupta numai cu 
armele handbalului, că arbi
trii delegați de F.R.H. vor fi 
adevărați impărțitori de drep
tate. Este nevoie, mai ales, ca 
acești „cavaleri ai fluierului", 
să stopeze jocul dur, numărul 
mare de accidentări din pri
mele etape fiind un semnal do 
alarmă 8*. in același timp, un 
semn al indulgenței I01" față 
brutalități.

MECIUL DE „CUPA DAVIS"
(Urmare din pag I)

entorse, și pentru grăbirea vin
decării acesteia, piciorul drept 
l-a fost pus in ghips. Dar el 
s-a antrenat făcind sute de 
servicii zilnic și dind retururi 
de pe loc. Acum este restabilit 
și ia parte la turnee in Italia, 
înainte de plecare Florin Se
gărceanu ne-a spus : „Deși am 
trecut prin examene mult mai 
dure, consider intilnirea cu e- 
chipa Mexicului deosebit de 
grea. In ce mă privește, dacă 
voi fi trimis pe teren voi face 
tot ce pot pentru a ciștiga, fără 
a ține seama de faptul că ad
versarii mei sînt mai experi
mentați și mai bine cotați în 
clasamentele computerizate".

Pe toată durata pregătirilor, 
alături de Segărceanu s-au aflat 
Andrei Dirzu, Dumitru Hără- 
dău, Liviu Mancaș. Laureuțiu 
Bucur, Adrian Marcu, Cristinel 
Ștefăncscu. Marian Mirza, Jean 
Bircu și Andrei Leonte. „Me

ciurile de verificare — ne spu
nea Alexe Bardan — au fost 
edificatoare pentru forma actu
ală a jucătorilor, Îmi pare rău 
că Florin nu și-a putut susține 
...candidatura cu racheta in mi
nă. Ca experiență insă, ea stil 
de joc, dar și datorită faptului 
că a „urcai” intre primii o su
tă de jucători ai lumii, Segăr
ceanu nu poate lipsi din echi
pă”.

Dificultatea unei confruntări 
de tăria celei cu echipa Mexi
cului a Impus chemarea la 
„națională” șl a Iul Hte Năsta- 
se. Cu marea sa experiență, cu 
prestigiul ce-I are in lumea te
nisului mondial ae speră ca, 
alături de Segărceanu. el să 
ofere o replică susținută pu
ternicei formații gazdă, atit in 
meciurile de simplu, cit șl in 
partida de dublu cere, ea de 
aproape fiecare dată tn .Cupa 
Davis”, poate fi hotărftoare 
pentru înclinarea balanței. An
drei Dîrzu (1 Liviu Mancaș 
s-au arătat cei mai in formă

CU MEXICUL
in timpul meciurilor de verifi
care. primul dștlgînd toate 
partidele jucate (șase), iar cel 
de-ai doilea adjudecindu-și pa
tru. S-a considerat, de aseme
nea, că Dumitru Hărădău poa-' 
te fi utlL Astfel, pentru meciul 
oare se va disputa In zilele de 
1, 3 și 3 octombrie la Ciudad 
de Mexico, vor face deplasa
rea, luni : Florin Segărceanu, 
Andrei Dirzu, Liviu Mancaș și 
Dumitru Hărădău. Cu Ilie Năs- 
tase echipa urmează să se ln- 
tflnească in capitala mexicană, 
întregul lot va efectua un sta
giu de aclimatizare cu altitu
dinea orașului gazdă.

Reprezentativa Mexicului, cu 
Raul Ramirez nr. 1 și cu doi 
Juniori foarte talentați. exce- 
lenți jucători de dublu, Fran
cisco Maciel $1 Fernando Perez 
(născuți in 1964), se anunță o- 
mogenă și este sigur că va de
pune eforturi maxime pentru 
a-și valorifica atit experiența, 
cît și avantajul terenului pro
priu.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 17 
SEPTEMBRIE 1982. Extrage
rea I: 27 17 46 45 89 9 36 41 «A 
Extragerea a Il-a: 06 88 49 >3 
82 58 44 63 56. Fond total de 
dștiguri : 919.200 lei, din care 
150.395 lei, report la catego
ria 1.
• Numai astăzi ae mal pot 

procura bilete cu numerele alese 
de participanți pentru tragerea 
excepțională Pronoexpre- de 
miine, 19 septembrie 1982, care 
se va desfășura incepind de la 
era 16 tn sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staieovicl nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi transmise la tele
viziune șl radio in cursul serii 
• De asemenea, astăzi este ulti
ma zi de depunere a buletinelor 
pentru atractivul concurs Prono
sport de miine, care după toate 
probabilitățile va prilejul noi și 
mart succese celor mal inspirați 
participanți...

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 12 SEPTEMBRIE 1982. Cat. 
1 : 2 variante 25% a 39.485 lei ; 
cat. 2:7 variante 25% a 10.717 
lei ; cat. 3 : 22,75 variante a 3.209 
lei ; cat. 4 : 82,59 a 1.200 lei ; cat. 
5 : 273,50 a 200 lei ; cat. S : 1.982,78 
a 109 lei; Ciștigurile de catego
ria 1, in valoare de 39.485 lei, 
fiecare, au revenit următorilor 

participanți : Iozesefi Gaal din 
TJrgu Mureș șl respectiv Rozalia 
L din Arad.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN U SEPTEM
BRIE 1382. Cat. 1 (13 rezultate) 2 
variante 100% a 25.904 lei d 5 va
riante 25% a 8.499 lei. Cat. 1 (12 
rezultate) M variante 100% a 
1.877 lei șl 136 variante 35% •
469 lei. Cat. 3 (11 rezultate) 142 
variante 100% a 311 le! șl 1388 an
dante 25% a 78 lei.

. HI PIS M
Rezultatele reuniunii de Joi

Cursa III. Ozoc (V. Pătras- 
cu) rec. 1:44,6, 2. Pendula. Cursa 
a n-a : 1. Strehala (I. Oană) rec. 
1.33,4, 3. Odeon, 3. Delicat, cursa 
a IlI-a : 1. Client (N. Slmlon) 
rec. 1:28,8, 2. Pruna. Cursa •
IV-a: i. Copăcel CV. Pâtrașcuj. 
peri. 1:30,2, a. Rural, 3. Rodion. 
Cursa a V-a : 1. Gogol (N. Bir 
mlon) rec. 1:34,5, 3. In. Cursr • 
Vl-a : 1. Sabâu (G. Voinea) pert. 
1:28,7, 3. Văsălle, 3. Onagra. Cursa 
a VII-i : 1. dara (A. Ștefitaescii) 
TOO. 1:38,8, 3. Ogășan, 3. RuMB. 
Retrageri I Turicel.



Maricica Puică, vedeta intrecerilcr de la Rieti ȘAPTE HALTEROFILI ROMÂNI
LA CAMPIONATELE MONDIALE Șl EUROPENE

KOMA, 17 (Agerpres). Co
mentatorul sportiv al agenției 
„France Presse". referindu-se 
la concursul atletic de la Rieti 
(Italia) își intitulează comenta
riul : „Românca Maricica Puică 
șl etiopianul Wodajo Bultl — 
vedetele întrecerilor". El sub
liniază performanța atletei ro
mânce care a reușit să doboa
re recordul mondial In proba 
de o milă (4:17,44), adăugln- 
du-și astfel un nou succes ex
celentului palmares din acest 
an : titlul de campioană mon
dială de cros, vicecampioană

europeană la 3 000 m, în sală 
și în aer liber. Redactorul spor
tiv francez publică, de ase
menea, cronologia recordului 
mondial în proba feminină de 
o milă unde figurează și o altă 
româncă Natalia Andrci-Betinl 
(4:23,8 — 1977 și 4:22,1 — 1979), 
alături de Anne Smith — An
glia (4:37,0 — 1967), Maria Go- 
mmet — Olanda (4:36,8 — 
1969), Ellen Tittei — R.F.G. 
(4:35,3 — 1971), Ludmila Vesel
kova — U.R.S.S. (4:20,89 — 
1981) șl Mary Decker-Tab 
— (S.U.A.) 4:18,08 -r 1981

In proba de 5 000 m victoria 
a revenit etiopianului Wodajo 
Bultl cu 13:07,29. rezultat ce 
constituie a treia performanță 
mondială din toate timpurile. 
Alte rezultate : 400 m F : Kra- 
tohvilova 49,40 ; prăjină : Be- 
llot (Franța) 5,65 m ; 200 m — 
Butler (S.U.A.) 20,59, Mennea 
(Italia) 20,79 ; disc 
(Cehoslovacia) 66,54 mj înăl
țime — Trzepizur 
2,24 m ; 100 m —
(S.U.A.) 10,23 ; 400 m 
(Trinidad) 45,21 ; 800 m — Fer
ner (R.F.G.) 1:47,56.

In vederea participării la 
campionatele mondiale șl eu
ropene de haltere de la Lju- 
bliana. vor face deplasarea 7 
sportivi români : cat cocoș : 
Gh. Mafiei ; cat pană : Mir-

cea Tuli și Radu Gelu ; cat. 
ușoară : Virgil Dociu ; cat. se- 
mimijlocie : Dragomlr Cioros- 
lan și Gh. Dinu ; cat. semi
grea : Vasile Groapă.
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Bugar

(Polonia) 
Lattany 
— Paul

RECORDURILE MONDÎALE DE HALTERE §
£ 

lotru 13 |l 24 Mptembrl*. orațul togo.kw Ljublfarva va gâzdul cel I 
mal mor, anniawnt die aceat aa ai iportulul halterelor i cea da a • 
58-a ad1|la a campionatelor mondiala il eaa da a <1-0 adlțla a j 
campionatelor auropana. înaintea aoaatcr mori întreceri te 
conalderdm utS aâ pubtleAm aetuatete racorduri mondiala. Da notat ci 
numai ta ooast an ou tact corectate 19 din cota 30 da recorduri ale 
lumii.

întreceri te

recorduri a.!e i3

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM DINCOLO DE TITLURI Șl MEDALII
MAI înainte de a fi tăiat 

panglica inaugurală a noului sta
dion olimpic atenian de la Kalo 
greza, președintele Republicii E- 
lene. Constantin Caramanlls, tn 
discursul rostit a spus, Intre al
tele : „O fericită coincidență face 
ca odată cu desfășurarea acestor 
Campionate să fie inaugurat acest 
admirabil stadion, templu al idea
lului atletic. Se știe că idealul 
atletic, care a văzut lumina zilei 
tn Greci:', avea Înainte de toate 
un conținut moral. Obiectivul sân 
era formarea unei personalități 
complete, grație desăvîrșirii fi
zico șl morale a omului ; o îm
preunare pe care strămoșii noș
tri, se știe, o exprimau prin ce
lebrul adagiu ♦’minte sănătoasă 
In trup sănătos»...* • APROPO 

DE ATLETISM șl de Grecia ; deși 
atlețll eleni au fost participant 
nelipsiți la întrecerile campiona
telor europene, ln< 1 de la prima 
ediție, din 1934, de ta Torino, 
ptnă acum el nu abținuseră de- 
ctt 5 medalii, dar nici una de 
aur, Iar fetele prezente la ulti
mele 8 ediții nu izbutiseră nici 
măcar o clasare între finaliste I 
De data aceasta insă, mare săr
bătoare : Anna Veroull a clștigat 
aruncarea suliței (70,01 m). iar 
Sofia Sakorafa a obținut medalia 
de bronz (67.04 m). Pe noua cam
pioană europeană am cunoscut-o 
ta Atena, la Balcaniada jubiliari 
din 1978. S-a clasat atunci a 7-a 
cu un rezultat modest : 48,08 m. 
Mică de Stat- iă (1,64 m) și des
tul de „plină* (75 kg) Veroull ne 
lăsa impresia că ar putea deveni 
o mare performeră. Ambiția el 
nemăsurată și dragostea firi 
margini pentru atletism au aju
tat-o, lată, să fie prima campi
oană europeană a Greciei • 
N-A FĂCUT NIMENI (ta mod 
oficial) un clasament al surprize
lor, dar dacă l-ar fi întocmit, pe 
primul loc, do departe, s-ar fi 
situat semlfondlstul englez Sebas
tian Coe. Neînvins de mal bina 
de 1 ani. Coe întrunea sufragiile 
tuturor, astfel că a devenit cam
pion european la 800 m (la Praga 
a fost al treilea cu 1:44,76) pă
rea a fi pentru el o simplă for
mali late I Dar n-a fost să fie așa 
șl Sebastian a pierdut o cursă 
ta care clștigătorul a fost tnregls- 
țrat ta 1:46,33, adică un timp de 
joacă pentru alergătorul britanic 
• AJUNS campion olimpic ta 
1980, Intr-o conjuictură favorabilă, 
prin descalificarea celor dinain
tea sa, mărșăluitorul Italian Mau
rizio Damllano, marele favorit la 
20 km, n-a apucat să mal ajungă 
pe stadionul atenian fiind desca- 

, llflcat (de același arbitru care l-a 
facilitat victoria olimpică desca-

fijș ./■ « ' Î-K ,«

Finișului impetuos al lui Hans-Petar Ferner nu i-a rexiitai nici 
unul dintre finaltțtU la 800 m, Intre care ji recordmanul mondial 
Sebastian Coe (nr. 318).
lifictadu-1 pa mexicanul Baut- 
tista I) pentru mers neregula
mentar. Aceeași soartă a avut-o, 
din păcate pentru el, șt la cursa 
de 5» km la care, de asemenea, 
ă fost descalificat I fi ȘI PEN
TRU CA VENI VORBA de mar», 
victoria finlandezului Belma Sa
lonen la 50 km (5.59:25,00) a fost 
apreciată, de asemenea, ea o 
maro surpriză, chiar dacă tn a- 
cest sezon al deținea al 5-laa 
timp european cu 5.40.47,00. Do 
asemenea, surprinzătoare a test 
șl victoria la 20 km a mărșălui
torului spaniol Jose Marin 
1.23:43,00, oare nld măcar nu fi
gura intre primii 20 de specialiști 
ai probei tn aceri sezon fi CAM- 
PTONUI. OLIMPIC al săritorilor 
tn lungime. Lut» Dombrowski, 
accidentat multă vreme, și-a fă
cut o reintrare triumfală tn ma
rile oompetlțu, clștlgtnd titlul eu
ropean CU 5,41 m (8,30 m — 1.44 m 
-130 Ol - 1.3 m - 8—0). Mulțt 
dintre adversarii săi de marcă 
au evoluat Insă slab : Stekld
(8,1a m) a sărit doar 7,93 m, — 
locul I, Evangheltatl (8,07 m) 
7,80 m — locui « iar Szalma (8,20 
m — locul nr. 1 pe lista euro
peană Înaintea CJ.| nld măcar 
nu l-a calificat tn finala de 8 
sărind doar 7,74 m • DOAR I-A 
5 PROBE (feminine) ordinea pri
melor Clasate a foot Identică lta-

Teiefoto : AP—Agerpres
tel celor mai bune performere 
europene din acest an : lungime: 
Vall Ionescu st Anișoara Cușmir, 
100 m : Maxlies G8hr șl Bărbel 
WockeI, 400 m : Marita Koch șl 
Jarmlla Kiatochvilova, 1500 mi 
Olga Dvlrna șl Zamira Zalțeva 
șl Înălțime : Ulrlke Meyfarth, Ta
mara Btkova șl Sar» StmeoaL 
Pentru fetele noastre, in mod 
special, acest succes a fost • 
confirmare a valorii pe care au 
atins-o in sezonul 1981. O astfel 
de „dublă* au mal obținut atle
tele românca tn lin» la C.E. de 
sală da la Milano ta 1 500 m a. 
neana SUal 4:07,1 și L Natalia 
Andrel-Beălnl 4:97,4) și ta 10M ta 
CUM. da cros de la Roma P- Ma
ricica Puică, 1. Flța Lovin).

Romeo VILARA

ș
£

*

C

!

a
£

a 
£

a
£

Cit»

(*o

252,5 kg
114 kg
143 kg

(1.6.1982)
(18.5.1982)
(13.5.1982)

£5

kg) »
277,5 kg (10.4.1981) tx
126,5 kg (K6.8.1981) yd
158 kg (28.10.1981) t/> 

u.
0) •

302,5 kg (14.9.1981)
302,5 kg (3.6.1982)
136 kg (12.8.1982) </>
170,5 kg (4.3.1982) îi.

k0) •
345 kg (26.6.1981) an
153,5 kg (11.8.1982)
196 kg (26.6.1981)

75 kg)
•

360 kg (24.7.1980)
162,5 kg (23.7.1982)
206,5 kg (16.9.1981) 3“

kg) “■
ae

400 kg (26.7.1980) 41
179 kg (21.5.1982) 3
223,5 kg (5.3.1982)

kg) •

415 kg (21.5.1982) tx LII
IM kg (21.5.1982)
220 kg (22.5.1982) c

M kg) •
430 kg (21.5.1982) a:
195 kg (22.5.1982) uț
237,5 kg (22.5.1te2) Z?

(28.12.1981)
(22.12.1981)
(22.12.1981)

le)
417.3 kg
193 kg 
241 kg

CATEGORIA GREA UȘOARA (+110 kg)

457.5 kg
202.5 kg
236.3 kg

moodlote țl europene __ ______
total eîl pi la cala douâ stMuri, 

unda Medaliile ie oferâ numai Io

Total ■ Anatoli Haaranko (U.ILJ.1.)
Snwta i Anatoli Plaaranko 
Aruncat ■ Anatoli Floaranka

• De notat, că ta eamplonatete 
atodafll (ow. araint, brom) atft ta 
•pro deosebire do Jocurile Olimpice 
totaM celor două sWurl.
• După noul rogutamont ai Federației Internaționale, recordu- a 

mondiale re pot îmbunătăți ou minimum 500 de grame. In carul urni 
tentative de record ei IurnH se acordă >1 a 4-a încercare.

(23.5.1982)
(23.5.1982)
(23.5.1962)

acordă

i
s
iz»
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI

TELEX

AUTOMOBILIȘTI ROMÂNI
S-a încheiat cea de a 14-a 

ediție a ..Raliului Tatra", des
fășurată pe teritoriul Ceho
slovaciei — etapă în campio
natul Europei — competiție la 
startul căreia s-au prezentat 75 
de echipaje. Cursa — 930 km șl

- a 
de

ro-
gr- 
gr- 

...9.

33 probe de clasament — 
fost terminată doar de 42 
echipaje, între care și 4 
mânești. Rezultate finale : 
A 1. Bucur — Simeanu ;
2. ...5. Vasile — Mălăuț,

IN „RALIUL TATRA
Urdea — Banca, ...11 Aldea — 
Nemeș. In clasamentul gene
ral ! 1. Matiik — Breltenbach
— R.F.G. (Opel Ascona 400), 1 
Pavlik —-Simek — Cehoslova
cia (R. 5 Alpin), 3. Iunpuu — 
Timusk — U.R.S.S. (Vaz 1600), 
....19. Vasile — Mălăuț, ...29. 
Urdea — Banca, ...34. Bucur
— Simeanu. .„30. Aldea — Ne
meș.

Cuplul Eugen Ionescu Cris- 
teea — V. Mllitaru a abandonat.

Triunghiularul de caiac-ca- 
noe dintre echipele de tineret 
ale României, Ungariei și Po
loniei desfășurat la Budapesta 
a fost clștigat de echipa noas
tră cu 108 p, urmată de Un
garia 100 p și Polonia 70 p. 
Calaciștll șl canoiștil români 
au clștigat următoarele probe: 
K 1 — 500 m : Ion Luca 1:46,5; 
CI — 500 m : Costică Olaru 
1:56,0 ; C 2 — 500 m : Feodor

LA BUDAPESTA
Gurei — Ignat Feodorov 1:44,0; 
K 4 — 500 m — Luca — Velea 

Nlcolae — Fedosel 1:25,2 ;
1 — 1 000 m ; Oteru 4:03.5 ;
4 F ; Dlnesen — Volean — 

K 2 
Ion 
m ;
K 4
Ni

C 
K
Popov — Boreănea 1:41,0 ; 
1 000 m : Ionel Lețcale — 
Nlțu 3:14,8 ; K 1 — 1000 
Gurel — Feodorov 3:38,4 ;
1 000 m : Luca — Vele* — 
colac — Fedosel 3:03,1.

INTERZONALELE DE ȘAH
TBILISI — In prima rundă a 

turneului Interzonal feminin : Le
vitina (U.R.S.S.) — Guggenberger 
(Columbia) 1—0, Nlkolln (Iugos
lavia) — Veroczy (Ungaria) 0,5— 
0,5. Restul partidelor slnt Între
rupte, printre care și cea dintre 
Margareta Mureșan (România) șl 
Nieves Garcia (Spania).

MOSCOVA — In runda a 7-a : 
BeliavsJcl — Tal 1—6, Christian
sen — Kasparov 8—1, Van der Wtel 
— Sax 1—0, Rodrigues — Quln- 

~ ' i a
Con

de 
(1),

teros 1—0. Florin Gheorghiu 
întrerupt cu Velimirovlci. I 
duca Garda 5,1 (1), urmat 
Kasparev 5, Anderwen 4,5 
Tal BeUavskl 4,1 etc.

CAMPIONAȚELE NAȚIONALE DE BOX 
fiindcă trebuia dat un Învingă
tor, juriul s-a decis greu (3—2) 
în favoarea lui Fulger. în cea
laltă partidă, Dragomir Iile 
(Dinamo) sigur pe el. cu cro- 
șee de stînga năpraznlce l-a 
învins pe stelistul M. Gruescu. 

Meci frumos la „MIJLOCIE 
MICA" între Mlhai Valentin 
(Farul) și Gheorghe Slmlon 
(Metalul București). Metalur
gistul * atacat cu directe șl 
lovituri prin surprindere la 
corp dar Mlhai Valentin a 
răspuns prompt cu un-doi-uri 
la figură, alternate cu serii de 
croșee care bau pus adesea in 
mare dificultate pe metalur
gist. în ultimul rund lupta se 
menține spectaculoasă, cei doi 
„onorindu-se" de cîteva ori cu 
contre la față. Constănțeanul 
termină meciul tn forță și zes-

(Urmare din pag. 1)

Craiova), un sportiv prea scund 
pentru această categorie, dar 
a cărui agresivitate i-a dat cîș- 
tigat de 
țeanului.
„penelor" 
intenții. 
Iul Rm. 
să-și facă adversarul k.o. și 
nu a reușit, în timp ce Costin 
Stancu (Rapid) a încercat să 
scape și a reușit să și puncteze 
mai mult.

Mircea Fulger (S.C. Musce
lul) și Leontin Sandu (Prahova 
Ploiești) .ușori" cu alură de 
„mijlocii" s-au întrecut într-un 
meci plin de iregularități, de
parte de ceea ce numim box. 
După 3 reprize în care nu am 
văzut nici o lovitură clară,

cauză in fața gălă- 
Cealaltă semifinală a 
a fost un duel de... 

Eugen Preda (Meta- 
Vîlcea) a intenționat

--------------- REZULTATE TEHNICE ----------------
Muscă J C. Tițeiu (Dlnamo) b.p. A. sărea (C. 3. Zalău). M. 

Vișan (Oțelul Tgv.) b.p. O. Govlcl (Steaua) ; pană : P. stoiu 
(CJ.R. Craiova) b.p. L Panalte CB.C. Galați), C. Stancu (Ra
pid) b.p. E. Preda (Met. Rm. Vlloea) ; ușoară ; M. Fulger (S.C. 
Muscelul) b.p. L. Sandu (Prahova Ploiești), D. nie (Dinamo) 
b.p. M Gruescu (Steaua) ; mijlocie mică : V. Mlhai (Farul) 
b.p. Gh. Slmlon (Metalul Buc.), N. Motrogan (Rapid) b.p. N. 
Ciobanu (Metalul Buc.) ; semigrea : ~ ~ . . — - — . 
b.p. C. Florea (Rapid), P. Fedea —' 
(Mecanică fină Buc.).

G. Donld (B. C. Galați) 
(Dinamo) b.ab. 1 P. Bornescu

ClCUSM © Dupâ 7 etape în 
»»Tour de l’Avenir" conduce Greir 
Lemond (S.U.A.) urmat de Ro
bert Miliar (Anglia) la 7:15 șl 
Raymond Martin (Franța) la 8:08, 
Etapa a 7-a (Voreppe — st. Trl- 
vler, 186 fcm) a revenit la sprint 
lui Olal Ludwig (R.D.G.) in 4.S9:42.

FOTBAL a tn Cupa U.E.F.A 
(tur) : Benfica — Beția Sevilla 
2—1 (1—0) ; Ldngby (Dan.) — 
Braga (Suedia) 1—1 <0—1) a In 
med amical : Metz — Borussia 
Mdnchengledbacb 3—4 a Astă 
seară, la San Dîego, va avea loe 
cea de a 8-a ediție a 
campionatului S.U.A Se 
nesc „Cosmos" New-York 
„Sounders" Seattle.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Gcttwaldov, echipa locală a L. 
trecut Dynamo Weissiyasser 
(R.D.G.) cu 6—0 (1—0, 2—o, 3—0).

RUGBY • In prima zi a com
petiției pentru juniori de la So
fia, selecționata României a În
vins Polonia cu 22—4 (6—0). In
tr-un alt meci Bulgaria a Între
cut R.D. Germană cu ÎS—3 (4—0).

TENIS • Turneul feminin de 
Ia Tokla, optimi de finală : Mima 
Jausoveo — Joanne Russell 6—3, 
6—3, Sandy Collins — Kate Lat
ham 6—z, 6—0, Wendy Turnbull- 
Lou Platek 8—2, 8—3 * 
de la Palermo contlnd 
Marelo premiu FILT : ___ _

A11!0111* Zugarelll 6—3.
mdster 3 8. 6—4, 6—8, Martinez— ” - - - . T—g Garcia —

Ale- 
6-4, 

6—3 
Cl~ 

No-

finalei 
tnttU 

cu

in-

trea sa de puncte ar fi trebuit 
să-i aducă victoria. Spre stu
pefacția generală decizia U 
este atribuită cu 3—2 lui Si- 
mion ! O decizie flagrant gre- 
Sită, care a pus sub semnul În
trebării competența celor trei 
arbitri, care au văzut un În
vins drept învingător. Consta- 
tindu-se. Insă, că pe unul din
tre buletinele de punctaj s-a 
comis o eroare, juriul reuniu
nii a hotărit ca victoria la 
puncte să-l fie atribuită, așa 
cum era drept, boxerului Ml-

hai Valetnin (Farul). Celălalt 
finalist al categoriei, Nlcolae 
Motrogan (Rapid). Învingător in 
fața lui Nlcolae Ciolrnu (Me
talul Buc.).

La SEMIGREA, Georgică 
Donicl (B.C. Galați) a clștigat 
mult mai greu dedt se aștepta 
tn fața rapldistului Constan
tin Florea. In celălâlt meci, 
tinărul Pamfll Fedea (Dinamo) 
a abordat deci, confruntarea sa 
cu Petre Bornescu (Mecanică 
Fină Buc.) fi a clștigat prin 
abandon, in primul rund.

Tumeul 
pentru 

John
6—4, Diego Perez — Hans Gilded
Gemez 6—7, 6—A . _____
C. Panatta 6—4. 2—6 6—3,
xander — Alte 6—3, 3—6, 
Taroczy — Maeso 3—6. 7—5, 
• In turneul de la Ostrava, 
hak — Emmrich 6—2, 6—4, 
vacek — Rogowski 6—7, 7—5, 6—0.

TENIS DE MASA g în cadrul 
„Cupei Ligii europene" : Suedia— 
Danemarca 6—1, Iugoslavia — 
Polonia 6—1, Olanda — Belgia 
4—3, U.R.S.S. — Italia 5—2.

VOLEI g s-au încheiat Între
cerile din grupele preliminarii 
ale C.M. feminin din Peru In 
semifinale1 l-au calificat : Japo_ 
nia, Brazilia, Canada, Coreea de 
Sud, Peru șl Bulgaria ; Cuba, 
U.R.3.3., S.U.A., Ungaria, Aus
tralia șl R P. Chineză. Ultimele 
rezultate din grupe : Peru — 
Canada 3—0, Olanda — Argwîtl» 
na 5—0, Australia — Chile 3—1. 
S.U.A. — R.P. Chineză 3—8, Indo
nezia — Nigeria 3—0, Italia — 
Porto Rlco 5—0.

premiu


