
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL IAȘI

PROLETARI DIN TOATE fAWHE. WtȚIVMf

portul
Ccaușescu,- 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început joi o vizită de lucru 
în județul Iași.

Conducătorul partidului și 
statului este însoțit de tovarășa 
Elena Ccaușescu. de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe Oprea.

Și acum, ca de fiecare dată 
în întilnirile cu oamenii mun
cii din întreaga țară. în centrul 
atenției se află probleme e- 
sențiale privind îndeplinirea 
prevederilor actualului cincinal, 
stabilirea măsurilor corespun
zătoare în vederea înfăptuirii 
exemplare a obiectivelor sta
bilite de Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru toți 
cei ce trăiesc și muncesc în 
județul Iași un binevenit prilej 
de a exprima cu plenitudine, 
direct si cald, conducătorului 
partidului si statului nostru 
sentimentele de dragoste, de 
stimă și recunoștință pentru 
activitatea neobosită consacrată 
dezvoltării județului, a tării în
tregi. pentru grija ue care o 
poartă creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce 
muncesc, pentru contribuția sa 
Ia sporirea prestigiului Româ
niei socialiste în lume.

Aceste simțăminte profunde 
și-au găsit o vibrantă expresie 
din primele momente ale vi
zitei.

Ora 9,00. Eiicopterul prezi
dențial aterizează ne stadionul 
orașului Ilirlău.

Sosirea tovarășului ' Nicolae 
Ceaușescu este salutată cu u- 
rale si îndelungi aplauze, 
ovații, miile de 
cii prezenți 
bucuria de a-I 
te

în semn de
tatc. ea simbol al rodniciei a- 
cestor păminturi încărcate de 
o bogată istorie, irăind tempe
ratura prezentului socialist în
noitor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ccaușescu sint primiți cu piine 
și sare.

Sint vizitate secția de trico
taje a întreprinderii „Moldo
va", ferma „Maxutf‘ din 

■ omuna Delenî a Stațiunii de 
,rcetare si producție pomicolă 

Iași și ferma de ovine Deleni 
a întreorinderii agricole de stat 
Cotnari.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu. 
cu tovarășa Elena 
au sosit la Pașcani,
cuitori ai acestui oraș cu veche 
tradiție muncitorească, revolu
ționară. prezenți Ia stadion și 
pe arterele localității, au făcut

cu 
oameni ai mun- 
manifestindu-și 

primi ca oaspc-

aleasă ospitali-

tovarășul 
împreună 

Ceaușescu 
Mii de lo-

secretarului general al partidu
lui o primire impresionantă, în- 
timpinindu-l cu flori, cu ovații 
și urale, cu toată căldura Ini
mii.

Aici 
derea 
tizare 
cotaje .

In drum 
elicopterul prezidențial 
rizat pe un teren aflat 
C.A.P. Heleșteni, unde 
ceastă zi se muncește 
coltarea cartofilor.

In continuare, elicopterul 
prezidențial a aterizat pe sta
dionul orașului Tg. Frumos, 
unde mii de oameni ai muncii 
l-au aplaudat cu deosebită căl
dură pe secretarul general al 
partidului.

De Ia stadion, coloana oficială 
de mașini se îndreaptă spre zona 
industrială. Sint vizitate între
prinderea de încălțăminte „Au
rora", secția din Tîrgu Frumos a 
întreprinderii de confecții șl 
stofe tricotate din Iași.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului a vizitat ex
poziția agricolă a județului Iași 
și ferma nr. 10 a întreprinde
rii Avicole de Stat Iași. 
Ultimul obiectiv vizitat în 
cursul zilei de joi l-a consti
tuit stațiunea de cercetări agri
cole Podu Iloaiei.

Felicitînd pe cercetătorii și 
specialiștii de Ia Podu Iloaiei» 
secretarul general al partidului 
și-a exprimat convingerea că 
aceștia au posibilitatea de a 
obține succese și mai mari în 
direcția creării de noi și va
loroase soiuri, elaborarea 
tehnologii specifice zonelor 
Moldova, niicrozonclor din 
dețul Iași.

Amplul și cuprinzătorul dia
log de lucru pe care tovarășul 
Nicoîae " 
joi cu 
prinderi 
Pașcani 
specialiști și lucrători ai ogoa
relor din unități agricole de 
stat și cooperatiste, cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cu factori de 
răspundere din unele ministere 
economice, a evidențiat din nou. 
cu pregnanță, legătura strinsă, 
permanentă a secretarului ge
neral al partidului cu țara, u- 
nitatea de nezdruncinat dintre 
partid și popor, adincul demo
cratism ai orinduirii noastre so
cialiste care își găsește o vio 
expresie în participarea mase
lor la soluționarea celor mai 
importante probleme pe care le 
ridică astăzi înfăptuirea amplu
lui program al edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Vizita în județul Iași conti
nuă.

sint vizitate întreprin
de elemente de automa- 
șl întreprinderea de tri- 
șl perdele „Șiretul".

spre Tg. Frumos, 
a atc- 
în raza 
în a- 
la re-

de 
din 
Ju-

Ccaușescu l-a purtat 
colectivele unor între- 
industriale din Hîrlău, 
și Tîrgu Frumos, cu
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Dezbatere cu factori implicat!
In asigurarea „schimbului de mline" 

al caiacului șl canoei

CINE VA PRELUA ȘTAFETA
DE LA IVAN PATZAICHIN?

• Creșterea valorii Juniorilor — ciigen(â impusd de 
etalonul mondial • Un marc campion — un produs finit 
la care se lucrează ani îndelungați • Măsuri In profun

zime pentru eliminarea „golului de producție''

cu
tă

Cine îi va lua locul, mîine, 
lui Ivan Patzaichin ? Iată, for
mulată direct, întrebarea sub 
care se așcunde de fapt preo
cuparea pentru viitorul întregii 
flotile a caiacului și canoei. 
Am purtat o discuție pe aceas
tă temă, a cărei importanță 
reiese din simpla cunoaștere a 
importanței caiacului și canoei 
în peisajul general al marii 
performanțe românești, cu cîți- 
va specialiști direct implicați 
în activitatea de formare și 
„lansare la apă" a viitorilor 
performeri, antrenorii Victor A- 
lexandrescu. Ioan Sipos si Mi
hai Țurcaș, solicitînd, totodată, 
opiniile secretarului federației 
de specialitate, Dorin Lăncră- 
jan.

Este o realitate că, de-a lun
gul anilor, performanțele junio
rilor noștri la caiac-canoe n-au 
putut suporta comparația cu

cele ale primei 
ani în urmă nu 
niorilor atenția 
pînd chiar de la 
lecție, care se făcea la voia în- 
tîmplării și rezolva numai pro
blemele de club, pînă la nece
sitatea unui campionat national, 
fapt care a permis intrarea în 
circuitul performanței a unor 
sportivi cu posibilități limitate 
de a obține rezultate supe
rioare". (V. Alexandrescu). „Pe 
de altă parte, inițierea tîrzie în 
acest sport, la 15—16 ani, nu a 
putut asigura juniorilor decît o 
scurtă perioadă de pregătire 
pînă la vîrsta competițiilor im
portante ale junioratului — 18 
ani campionatele europene. 17 
ani concursul Prietenia" (I. Sî- 
poș). „Cauza principală rămîne, 
totuși nu atît pregătirea, deși 
s-au făcut greșeli, lucrîndu-se 
cu juniorii la fel cum se lucra

garnituri. „Cu 
s-a acordat ju- 
cuvenită, înce- 
bază, de la se-

seniorii, cît lipsa de existen- 
In selecție" (M. Țurcaș).

S-a greșit în trecut, să spu
nem. Ce se întimplă acum V 
„La această oră, la porțile lo
tului mare, și la porțile adevă
ratei performanțe bat — unii 
au și răzbit — reprezentanți al 
primei generații, asupra căreia 
s-a aplicat un sistem mai rigu
ros de selecție" (V. Alexandres- 
cu). „In ultimii ani federația a 
tratat cu mai multă atenție șl 
exigență problema juniorilor, a 
tinerei generații, pornind de la 
concluzia impusă de situația e- 
xistentă la nivel mondial, și a- 
nume aceea că numai sportivii 
de excepție urcă pe podiumul 
marilor competiții. Ca urmare, 
lotul mare a cunoscut o întine
rire masivă poate chiar prea 
mare pentru cît ar fi fost ne
cesar în vederea menținerii li
niei performanțelor anterioara 
la nivelul seniorilor. Costică O- 
laru, Feodor Gurel, Dumitru 
Bețiu, Nichita Șergan la- canoe, 
Ionel Lețcaie, Florin Marines-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

în C.M. de aeromodelism indoor

PRIMUL START 
Șl FĂRĂ 

SLĂNIC PRAHOVA, 23 (prin 
telefon). După deschiderea ofi
cială de miercuri seară, parti- 
cipanții la cea de a 11-a edi
ție a campionatelor" mondiale 
de aeromodele clasa F1D, 
indoor. în regulamentul F.A.I. 
(micromodele) au coborît die 
dimineață în „palatul de cris
tal" de la orizontul I al vechii 
saline. De subliniat că totul 
aici este impresionant : de la 
pereții imensei săli subterane 
pe care luminile neonului tre
zesc reflexe fantastice, la 
punctele de start ale fiecăreia 
din cele 13 echipe participante 
(Anglia, Canada, Elveția, R.F. 
Germania, Iugoslavia, Polonia. 
S.U.A., Ungaria, Japonia, Ita-

19 ANTRENORI RETRIBUITI — 
NICI UN ATLET DE VALOARE!
Tema abordată în însemnări

le de fată atletismul — sport 
prioritar, n<u poate avea con
sistentă dacă nu apelăm la ci
fre (fie că este vorba de re
corduri. fie că ne referim la 
numărul de tineri care s-au 
dedicat sau se dăruiesc acestui 
„sport 
sfîrșit. 
mărul 
pentru ____________
De aceea, vom supune atenției 
cititorilor cîteva date pe baza 
cărora se pot trage concluziile 
de rigoare vlzînd prezentai si 
viitorul atletismului : din oele 
13 discipline nominalizate pen
tru județul Timiș, atletismul 
ocupă primul loc. El se practi
că în 4 unități din Timișoara 
(Clubtfl sportiv Politehnica — 
de nivel internațional. Clubul 
sportiv școlar. Clubul sportiv 
C.F.R. și Asociația sportivă 
Progresul) si în două unități 
școlare din iudet (C.S.S. Lugoj 
și C.S.Ș. Jimbolia). La cele 6 
unități lucrează — CU NORMA 
ÎNTREAGĂ — 19 antrenori. O 
primă concluzie : dacă fiecare 
tehnician ar fl format cite un 
sportiv competitiv măcar pe 
plan national, dintr-un număr 
de 19 atlet! ș-ar fi putuf alege, 
eventual, cîtiva care să repre
zinte cu succes atletismul româ-

...Deși județul 
de tot ce-i trebuie 
o modernă „uzină“

■ ■■

Timiș dispune 
pentru a redeveni 

de mari performeri I

DRAGOMIR CIOROSLAN

al sporturilor", fie, în 
că avem în vedere nu- 
tehnicienilor remunerați 
dezvoltarea atletismului).

nesc in întreceri internaționale. 
Este calculul cel mai simplu, 
este o aritmetică elementară I

Secretarul C.J.E.F.S. Timiș, 
Mihai Purice, în încercarea de 
a găsi explicații la starea tai
nică în cane se află acum atle
tismul timișan, a invocat pe
rioada de glorie a acestei dis
cipline. pronuntînd numele u- 
nul fost mare specialist și ani
mator. Cornel Iovănescu. pre
cum ai a doi atlet! de renume 
mondial. Iolanda Balaș șl Ion 
Soter, dorind prin aceasta să 
demonstreze (ceea ce nu mai 
trebuia demonstrat...) că în pa
ginile de _aur ale atletismului 
românesc 
figureze 
Sigur că 
Ceea ce 
tuatia prezentă în care inacti- 
vitatezi. delăsarea, rezultatele 
submediocre — fără a exista 
cit de cit vreun motiv demn 
de luat în seamă — au DEVE
NIT STAREA DE FAPT IN
CONTESTABILĂ ! De vreo 
dtiva ani — în încercarea de

Timlșoara trebuie să 
ca principal leagăn 

asa stau lucrurile, 
însă nu justifică sl-

a schimba ceva — C.J.E.F.S. 
Timiș. Ia recomandarea federa
ției de specialitate, a trecut la 
o reconsiderare a probelor, a- 
cordîndiu-se atenție în principal 
fondului, semifondului, garduri
lor. suliței lungimei si prăjinei. 
Dacă luăm în considerație re
zultatele acestei noi etape (se
cretarul C.J.E.F.S. o numește 
de ..ascensiune", deși nu știm 
exact cu ce criterii operează), 
ajungem la concluzia că s-a 
muncit în van. din moment ce 
în competițiile naționale cele 
mai importante (campionate șco
lare, campionate universitare, 
campionate naționale de juniori 
II. I și seniori ș.a.) reprezen
tanții Timișului nu au obținut 
vreun rezultat care să retină 
cît de cit atenția. Nu mai vor
bim de marile competiții inter
naționale la startul cărora, cu 
toate eforturile federației, nici 
un atlet din Timiș nu și-a gă-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3)

-PROMIȚĂTOR 
SURPRIZE
lia, Olanda. Finlanda și Româ
nia) transformate în adevărate 
șantiere mini-aviatice inundate 
de fasciculele de lumină. Im- 
piflesionează «menajările irepro
șabile. de tot felul (gazdele 
— conducerea salinei, C.J.E.F.S. 
Prahova și federația de spe
cialitate din C.N.E.F.S. — s-au 
întrecut pe ele însele), ca și 
mișcările concurenților și ofi
cialilor pe „teren" ca. într-un 
film științifico-fantastic rulat 
cu încetinitorul. De admirat 
marea pasiune a acestor oa
meni avînd cele mai diverse 
profesii pentru minimodelism: 
iugoslavul Wily Knokh — pro
fesor universitar, E. Rodenschi 
—căpitan de aeronavă pe liniile 
aeriene americane, englezul D. 
Rymm — programator Îs, un 
mare centru de calcul, Aurel 
Popa — tînăr inginer mecanic, 
ca să cităm doar cîteva 
exemple.

PE LOCUL 4 LA C.M. Șl C.E.
DE HALTERE

® Sportivul român pierde 4 
medalii de bronz... la cintarul o- 
ficial I Q lanko Rusev - cam
pion absolut cu două recorduri 
mondiale la categoria semimij- 

locie

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

La C.M. și C.E. de haltere 
de la Liubliana în cadrul ca
tegoriei semimijlocie. sportivul 
român Dragomir Cioroslan a 
avut o comportare meritorie, 
ocupînd locul 4 (din 30 de con- 
curenți la start, dintre care 22 
au terminat întrecerea). într-o 
companie extrem de valoroasă. 
Se poate afirma să pînă acum 
aceasta a fost categoria cea mai 
puternică a campionatelor I

D. Cioroslan a concurat foar
te bine, dovadă fiind cele două 
recorduri naționale : 342,5 kg la 
total (v.r. 340 kg) ; 150 kg la 
„smuls" (v.r. 148,5 kg) și a e- 
galat recordul la „aruncat" cu 
192,5 kg I Numai neșansa a fă
cut ca sportivul român să piar
dă 4 medalii de bronz pe sti
luri, deoarece fiind egal la

(Continuare in pag. a 4-a)

într-unul din derby-urile C.N. de polo

DINAMO 9-9,RAPID
DUPĂ UN JOC SPLENDID

BĂILE FELIX, 
lefon). A treia 
noului campionat 
polo ce se desfășoară în pisci
na Venus, de la complexul „1 
Mai" a oferit primul derby al 
competiției. Dinamo și Rapid, 
eternele rivale, decise să por
nească cu dreptul în actuala e- 
diție, nu și-au dezmințit faima, 
ele evoluind la un nivel 
cat.

DinamoviștiL au dominat 
ma parte a întrecerii. Mai 
înotători, campionii și-au
prins în cîteva rînduri partene
rii de întrecere, ei conducînd 
cu 1—0 3—1 și 4—2. Dar re- 
nlica feroviarilor, cu portarul 
Simion în mare formă șl cu o 
apărare tot mai fermă nu a 
întSrziat. Rapidiștii au avut 
trei situații de om în plus. însă

23 (prin 
reuniune 

national

te- 
a 

de

ridi-
pri- 
buni 
sur

le-au ratat de fiecare dată 
portarul dinamovist Spînu olr 
ținînd aplauze „la scenă des
chisă". Ău izbutit. însă, să e- 
galeze (1—4). datorită lui A. 
Munteanu (cel mai bun iucător 
al echipei) și lui Olac.

De la acest scor, meciul a 
fost perfect echilibrat. Tot di- 
namovistii. datorită intervenți
ilor lui Spînu și acțiunilor vi
guroase ale lui Hagiu. Ciobă- 
niuc Moiceanu si Rus, au fost 
cei care au condus: 5—4. 6—5, 
7—6 și 8—7. De fiecare dată, 
însă Munteanu si coechipierii 
săi (îndeosebi Arsene. Schervan 
Si Olac) au fost' pe fază, iz-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)



PE PRIMA FILA
ÎN „CARTEA DE ONOARE" A ȘCOLII!

tinăra 
pasio- 

din

Prima filă în „Cartea de o- 
noare" a Liceului agro-indus
trial din Caracal poartă sem
nătura unei tinere de 17 ani, 
elevă in clasa a Xll-a. Nume
le ei. Mariana Stănescu... Fap
tul are, pe undeva, o semni
ficație aparte. Pentru că vii
toarea tehniciană horticolă nu 
este numai o elevă de frun
te, „candidată, ca și în anii 
precedent!, la un loc pe po
diumul premlanților", cum 
sublinia directorul liceului, ci 
și c sportivă de perspectivă. 
campioană a ,,Da- 
cladei", eiștigătoare 
a uneia din finalele 
Crosului tineretului, 
tn primăvară, la 
Craiova

Am cunoscut-o pe 
campioană, acolo, la 
nanta întrecere atletică
Cetatea Băniei, am revăzut-o 
chiar a doua zi, în orașul el, 
la îndemnul prof. Mircea Dă
nilă, cel care a descoperit-o — 
cu doi ani tn urmă, la un 
concurs de selecție — ji i-a 
îndrumat pașii spre cel mal 
complet dintre sporturi. „Vă 
rog să faceți o mică haltă la 
Caracal. Vă asigur că meri
tă !..." Halta a meritat, intr-a
devăr. Departe de a se fi îm
bătat de frumosul ei succes, 
proaspăta campioană a rea
părut, chiar tn ziua următoa
re, pe stadion, solitară, dar 
la fel de conștiincioasă șl de 
dtrză ca la Craiova. Un antre
nament efectuat dimineața, 
altul după-amlaza. „Porția" el 
zilnică, ni s-a precizat.

Totuși, parcă era prea mult 
pentru o tînără aflată abia la 
începutul urcușului spre per
formanță ; aproape că nici

s
n-a avui vreme sâ trăiască 
bucuria victoriei... „Inițiativa 
ti aparține, ne-a atras atenția 
antrenorul. Imediat după fina
lă, ea și-a exprimat dorința de 
a nu-și modifica programul de 
pregătire, cite ' 
mente pe zi, 
reastră..."

Cunoscind-o 
mai surprins 
nei într-o suită de concursuri 
rezervate speranțelor, apoi la 
campionatele republicane pen
tru senioare. Junioară fiind, 

ea a alergat pe 3 000 
de metri, alături de 
Maricica Puică, s-a 
situat pe locul 6 cu 
9:30,46, timp aflat 

numai la 46 de sutimi de 
norma de candidată olimpică, 
iar recent a încheiat pe locul 
3 aceeași probă, la concursul 
republican de tineret. Așadar, 
promisiuni l

Dar Mariana Stănescu nă
zuiește spre mai sus, cu mult 
peste aceste rezultate, precum 
și spre o nouă clasificare ; a- 
cum posedă categoria l (sin
gura atletă din județul Olt cu 
această categorie). Are toate 
atuurlle : este harnică, perse
verentă și modestă — un mo
del de Sportivă (ne asigură 
prof. Dănilă), dar și de elevă 
(adaugă profesorii), precum și 
o colegă desăvîrșltă (comple
tează colectivul liceului, care 
o prețuiește nespus șl se mtn- 
drește eu ea I). Înțelegem a- 
cum pentru ce numele tinerel 
atlete deschide „Cartea de o- 
noare" a școlii...

două antrena- 
fără nici o le
astfel, nu ne-a 
prezența Maria-

Tiberiu STAMA

NOUTĂTI IN FORMULA DE DISPUTARE>

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BASCHET

ea ur
la

Activitatea competițională o- 
ficială la baschet va fi inaugu
rată, săptămîna viitoare (de 
joi), la Brașov, prin desfășu
rarea primului turneu al edi
ției a 34-a a campionatului 
național feminin. O săptămînă 
mai tîrziu va fi rindpl forma
țiilor masculine să susțină, la 
Baia Mare, meciurile turneului 
I al Diviziei „A". 'Menționăm 
că ediția actuală a campiona 
telor are o formulă de dispu
tare schimbată față de cea în
cheiată in primăvară,
mind să se desfășoare (și 
băieți și la fete) astfel : turu
rile I și II sub formă de tur
nee, la sfîrșitul cărora se va 
face departajarea pe grupele 
valorice 1—6 și 7—12 (deci nu 
după un singur tur, ca în cam
pionatele trecute); tururile III 
și IV vor avea loc sub forma 
etapelor săptămînale, 
ciuri simple, numai 
după-amiază (nu cu 
duble, ca pînă acum); tururi
le V, VI și VII se vor dis
puta sub formă de turnee. Bă
ieții vor încheia întrecerea la 
18 mai, iar fetele la 5 iunie.

Iată datele și locurile de des
fășurare a turneelor 
drul tururilor I și II) 
departaja grupele 
FETE : 30 septembrie 
tombrie, la Brașov ; 15—17 oc
tombrie. la Cluj-Napoca; 28—

cu me- 
sîmbăta 
partide

(din ca- 
care vor 

valorice : 
•*— 3 oc-

NOI „LOCATARI" ÎN CĂMINELE DE NEFAMILIȘTI
EXERCIȚIILE FIZICE Șl SPORTUL

Divizia „A“ la h

31 octombrie, la București ; 
12—14 noiembrie, la Ploiești ; 
25—28 noiembrie, la Timișoa
ra ; 9—12 decembrie, la Ora
dea ; MASCULIN : 7—10 oc
tombrie. la Baia Mare ; 22—24 
octombrie, la Sibiu ; 4—7 no
iembrie, la Brașov ; 18—21 no
iembrie. la București ; 3—5 de
cembrie, la Constanța ; 16—19 
decembrie, la Iași.
• Menționăm cîteva dintre 

transferările mal importante : 
Mariana Kapelovies șl Emilia 
Alixandru: de la Progresul la 
Rapid : Vasilica Ion : de la O- 
limpla la Rapid ; Camelia Tatu: 
de la Rapid la Progresul ; -Da
niela Perțache: de la „U" la • 
Crișul ; C. Fluturaș, M. Caraion, 
Gh. Mihuță șl L. Ciochină,: de la 
Dinamo București la Rapid ; D. 
Marian: de la Carpați Buc. la Di
namo Oradea; V. Zdrenghea: de 
la Steaua la Carpați ; H. Bretz 
și Gh. Dăian : de la „U“ 
C.S.U. Balanța Sibiu ; M. 
trof : de Ia I.C.E.D. C.S.Ș. 
Politehnica C.S.Ș. 2.

la
Pe-

4 ia

• Printre turneele organizate 
in scopul verificării pregătirilor 
dinaintea campionatelor naționa
le, s-a afla tși cel disputat Ta 
Oradea, dotat cu „Cupa Dinamo". 
Clasament final : 1. Dinamo I 
(74—63 cu Dinamo II, 94—88 cu 
B.S.E. Budapesta, 84—59 cu 
1MUAS Baia Mare), 2. IMUAS 
Bala Mare, 3. B.S.E. Budapesta. 
4. Dinamo II. (Iile GHIȘA^ 
coresp.).

MIERCUREA CIUC, 23 (prin 
telefon). -Nu s-au stins încă 
ecourile meciului Steaua — Di
namo, socotit aci ca fiind unul 
dintre cele mai frumoase din 
ultimii ani și iată că întrecerea 
celor mai bune echipe de ho
chei din țara noastră oferă în 
continuare partide de atracție. 
Este de menționat faptul că o- 
dată cu jocul Steaua — Di
namo s-a încheiat turul acestui 
prim turneu al Diviziei „A", 
joi după-amiază disputîndu-se 
partidele din 

«turului. Iată 
de la aceste

DINAMO 
DUNĂREA GALAȚI 9—3 (6—0, 
1—2, 1—1). „Supărați" parcă 
după înfrîngerea din ajun, din 
meciul cu Steaua, dinamoviștii 
au atacat cu toată vigoarea 
încă din primele secunde ale 
partidei. Surprinși, tinerij ho- 
cheiști gălățeni și-au pierdut 
siguranța și forță psihică ma
nifestată în celelalte partide, 
au cedat rapid „zona neutră" 
a suprafeței de gheață (cum se 
numește spațiul dintre cele 
două „linii albastre") și bucu- 
reștenii, în vervă de această 
dată, au ajuns să conducă cu 
5—0 în min. 9 ! La acest scor, 
deși spre sfîrșitul reprizei Di
namo a mai marcat un gol, s-a 
produs un reviriment în echi
pă Dunărea, care și-a organi • 
zat mai bine sistemul defensiv, 
apoi a ratat și cîteva ocajii (în 
special una mare prin Bran- 
dabur), echilibrind jocul. în

prima etapă r re- 
scurte consemnări 
două meciuri :
BUCUREȘTI —

repriza i 
scăderi i 
Dinamo, 
puternice 
lor aspec 
librat și 
sfîrșit. >> 
Lajos.
Gherghiș 
namo, Ei 
— Dună: 
lint, ajul 
E. Andre 

S.C. M.
(0—1, 1- 
V. Huța: 
Gerczuly 
vingători, 
37) și T. 
condus a 
che (Gal 
rești), T.

Vineri 
nenl c< 
duminică 
pută uit 
Steaua • 

Va
ras

Divizia

»» U“
DINAi
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UNII PRODUC, ALȚII CONSUMA...

Unul din obiectivele Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive — avînd la bază o idee 
din vibrantul Mesaj adresat de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este acela de a 
lega tot mai strins cultura fi
zică de masă de activitatea 
de producție, procesul de invă- 
țămint, viața și odihna cetățe
nilor de foaie vîrstele șl ocu
pațiile, indiferent că locuiesc 
in mediul urban sau în cel ru
ral. Bineînțeles, pentru tradu
cerea în viață a acestui obiec
tiv, organele și organizațiile 
sindicale, de tineret, și, e- 
vident, cele sportive, gă
sesc mereu idei noi, iau mă
suri care să ducă la îmbună
tățirea conținutului

Pe această linie, 
pre un îndrumar 
comun de Consiliul 
U.G.S.R., C. C. 
C.N.E.F.S.. care 
narea în astfel 
miilor de tineri 
căminele de nefamiliști din în
treaga țară. Acțiunea, aflată 
abia la început — în unele ju
dețe s-au afectat, în cămine 
sau in preajma acestora, încă
peri rezervate practicării unor 
discipline, mici terenuri spor
tive — a dat deja primele roa
de, motiv pentru care — spre 
a veni în 
lor și organizațiilor 
le, de tineret ți 
lor sportive, in scdpul orga
nizării și desfășurării unei bo
gate și continue activități de 
educație fizică și sportive de 
masă, în forme colective sau 
individuale, cu caracter ne- 
eompetițional sau sub forma în-

activității, 
aflăm des- 
realizat în 
Central al 
U.T.C. șlal

vizează angre- 
de activități a 
ce locuiesc în

sprijinul organ e- 
sindica- 
al ce-

trecerilor sportive, factorii mai 
sus-amintiți au stabilit :

I. Principalele forme care pot 
fi realizate în căminele de nc- 
familiști pe libia activități* de 
educație fizică și sport de masă
• gimnastică igienică de în
viorare înainte sau 
narea schimburilor 
ție • organizarea 
— la fotbal redus, 
bal, tenis de cîmp . 
popice ș.a. — pe terenurile și 
în sălile de sport din zona că
minelor • activități turistice 
de masă în zonele de agrement 
de pe lingă centrele urbane 
(plimbări și drumeții. în pă-

• duri, cu bărcile pe lacuri etc.), 
acțiuni de orientare turistică, 
cicloturism • concursuri gen 
„cel mai puternic", „cel mai iu
te" • crosuri, pentru bărbați 
și femei, in preajma căminelor
• „Cupa căminului (căminelor) 
de nefamiliști" la diferite ra
muri de sport • serbări cultu
ral-sportive, jocuri distractiv- 
recreative.

II. Asigurarea și dezvoltarea 
bazelor sportive, procurarea de 
material și echipament sportiv
• amenajarea în cămine a 1—2 
încăperi dotate cu mese de șah 
și tenis, extensoare, gantere, 
mingi medicinale, benzi elasti
ce. spaliere ș.a. • pregătirea 
prin acțiuni de muncă patrio
tică a unor terenuri sportive 
simple pentru volei, hgndbal, 
baschet, tenis de cîmp, piste 
pentru alergări și sărituri, sec
toare de aruncări, porticuri de 
gimnastică ș.a. • plantarea de 
mese (din prefabricate) pentru 
tenis în preajma căminelor • 
dotarea căminelor cu minimum

dupâ teimi- 
<ie produc

ție întreceri 
volei, hand- ■ 
și de masă,

5 mingi de volei, handbal și 
fotbal, cu 10 jocuri complete 
de șah, cu rachete și mingi 
pentru tenis de cimp. 10 ra
chete de badminton, 20 palete 
și 100 mingi de tenis de masă, 
în fine, cu echipament sportiv 
(tricouri,, teniși, treninguri ș.a.):

III. Organizarea și popu
larizarea acțiunilor sportive de 
masă • de organizarea și des
fășurarea activităților de edu
cație fizică și sportive de masă 
din căminele de nefamiliști 
răspund organele sindicale, de 
tineret și asociațiile sportive 
din unitățile economice (bine
înțeles, împreună cu colective
le de conducere din căminele 
respective) • programele-săp- 
tămînale vor fi afișate la că
mine, locuri de muncă, baze 
sportive • pregătirea de ins
tructori din rîndul căminiștilor 
• repartizarea de profesori, pe 
cămine, pentru îndrumare și 
organizare • realizarea de col
țuri sportive, vitrine, gazete de 
perete sportive, fotomontaje.

Iată așadar un îndrumar pre
țios la îndemîna comitetelor de 
sindicat și comitetelor U.T.C. 
din întreprinderi șl Instituții, a 
consiliilor pentru educație fizi
că și sport din comune, orașe 
și județe. Traducerea în viață, 
cit mai grabnic, a acestor re
comandări va duce la extinde
rea practicării exercițiilor fizi
ce și «portului, a turismului de 
masă, la destindere prin petre
cerea timpului liber în mod 
util și plăcut.

Modesto FERRARINI

Nu de mult, am asistat la 
un atractiv concurs de moto- 
clclism (viteză pe șosea) des
fășurat pe un traseu ales în 
orașul Sebiș, în organizarea 
asociației sportive Crișaria din 
localitate. întrecerile, 
urmau șă desemneze 
pionii județului Arad 
1882, au stirnlt un i 
interes in rindurile 
locuitorilor acestei 
mici așezări de pe 
meleagurile arăde- 
ne, mii de spectatori

, care 
eam- 

pe anul 
deosebit

ne, mii de spectatori asistlnd 
la un frumos spectacol mo- 
tocicUst.

Printre candidați! la un loc 
pe podiumul laureaților s-au 
aflat șl tinerii alergători a- 
parținind asociației sportive 
Șoimil-Strungul din Lipova. 
Cu toate că D. Budău (la 
Clasa 175 cmc) și V. Alioșan 
(la clasa 58 cmc) s-au numă
rat printre motocicliștil pre- 
mlațl, inimosul lor antrenor 
voluntar Iile HaUai mai tră
ia parcă zbuciumul prin ca
re a trecut, Împreună cu e- 
levil lui, cărora conducerea 
asociației sportive Șoimil- 
Strungul le-a pus „barieră" 
In calea afirmării. „Deoarece 
nu ni s-au asigurat de către

7
asociația sportivă condițiile 
necesare participării La etapa 
finală a campionatului, ne-a 
explicat, cu regret in glas, 
antrenorul Die HaUai, am fost 
nevoiți să ne suportăm sin
guri transportul. Nu ne-am 
fi așteptat să fim tratați ast
fel, deoarece, In luna august, 
secția moto a organizat 

Lipova un 
curs de viteză 

urma căruia 
realizat un 

7 000—8 000 lei.
pe 
am 

de

la 
con- 

de

venit . „„„—„ „„„
care a Intrat in buzunarul a- 
sociației sportive. Iar acum, 
clnd am solicitat și noi o mi
că parte din acești bani, ni 
s-a răspuns categoric că nu 
mai slnt fonduri..."

Unii sportivi reușesc, deci, 
prin evoluțiile șl eforturile 
lor să atragă public șl, Impli
cit, să procure fonduri pentru 
asociațiile din care fac parte, 
Iar alții, fără să producă mai 
nimic, cheltuiesc banii unită
ților respective. E o situație 
normală 7 Ce părere au tova
rășii din consiliul asociației 
sporive Șoimil-Strungul Lipo- 
va 7

Tr. IOANIȚESCU

CLUJ-Î 
telefon), 
avut loc, 
partida i 
IlI-a a c 
bai mase 
tre Univ 
și Dinam 
atmosferă 
arhipline, 
trecere 
Studenții 
plar, atît 
rare, ber: 
ziua de 
Sorin Chi 
ținut o 
Universit: 
Dinamo 
(12—12).

Dinamo 
conducînc 
dar stud; 
taculos, 
3 goluri, 
jenii au 
care n-ai 
chiar în 
copios : 2 
vram 6, 
Petru 4, 
pentru 
poca, Ro 
"•ițea 3, 
* și Mai 
namo Bv 
— coresp
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SELECȚII PENTRU GIMNASTICĂ
„CUPA TRACȚIUNEA" LA HALTERE

ta concursul dotat cu „Cupa 
Tracțiunea-, rezervat tinerilor 
(oopll) halterofili bucureșteni, 
locul 1 a fost ocupat de CtS.Ș. 
Energia, urmat de A. 8. Tracți
unea șl CJ5JJ. Viitorul. Competi
ția, care a-a bucurat de o re

marcabilă organizare, a dat ctț- 
tig de cauză următorilor sportivi: 
8. Bontea, V, Bolof, Șt. TiUcă, 
N. Osiac (Energia), I. Marin, S. 
Stanciu, C. lordache, D. Tuinea, 
F. Arsene (Tracțiunea), N. To- 
lea (Rapid), D. Stănică (Olim
pia), C. Țuțulanu (Viitorul).

CLUBUL SPORTIV .ȘCO
LAR ------------ --------
REȘTI 
cursuri 
nastîcă . .
tre orele 14—16) și fete. (o- 
rele 16—17) în sala de 
Ștrandul Tineretului, 
cum și la gimnastică 
mică modernă pentru 
(orele 14—16), în sala 
str. Luterană nr. 13. Se 
mese copii între 6 și 8

„TRIUMF" BUCU- 
organizează zilnic 

de inițiere la gim- 
sportivă băieți (în-

la 
pre- 
rit- 
fete 
din 

pri- 
ani.

ADMIMSTUAJIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORFHAZA
AU JUCAT, AU CIȘT1GAT 1 

La LOZ IN PLIC, oel mal 
simplu șl popular sistem de joc, 
se atribuie zilnic mari clțtlguri 
!n autoturisme și bani, lată nu
mele cit ar va dintre cel mai re- 
cențl posesori de autoturisme ob
ținute la Loz ta pilc : Sanerlu 
Angela (Sighișoara), Capet Va- 
sile (Tg. JIU), Dulea T. Vacile 
(coim. Cîmpineanu, jud. Vran- 
oea), Ciotircă Ion (Steele), Bi- 
barț Constantin (Oradea), Răgă- 
He Paul (Videle, jud. Teleor
man), eristică Ion (corn. Ghim
pați, jud. Giurgiu), Găinara Tu
dor (oom. Hovăț, jud. Mehedinți), 
Curtuazar Emir (oom. Ovldlu, 
jud. Constant CarAu L Vasi
ls (com. Ue , Jud. Timiș), 
Manolaehe Iei ura Humoru
lui}, Hamper VasHe (Sibiu) e

„Dacia 1300" ; Busu Maria 
stanța), Huszar Gheorghe ,___
șsara), Martinovici Vasile («corn, 
însurăței, jud. Brăila) — „Tra
bant 601". Partlclptnd eu 
laritate la Loz in plic, puteți ob
ține șl dv. succese asemănătoare!

TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
de astăzi, 24 septembrie 1S88, se 
televizează în direct, începlnd de 
la ora 17,40.

CÎȘTIGUBJLE TRAGERII LOTO 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1082. Cat. 
It 1 variantă ioo% a 20.881 iei 
șl 11 variante 25% a 1.220 lei ; 
cat. 1 : 13 a 6.826 lei ; cat. 4 : 
32,25 a 2.752 lei ; cat. * : l«o,25 a 

M4 lei; cat. 6: 292,25 a 304 lei;
eat X : 1.772 a 100 Id. Report la 
categerla 11 298.302 lei.

(Con- 
(Tlmi-

„----regu-

ANUNȚ
Clubul republican de tu

rism montan pentru tineret, 
cu sediul in Bușteni, Bule
vardul Libertății nr. 153, cod 
2185, tel. 20 138, anunță 
tpate cercurile de turism 
din întreprinderi și școli Că 
organizează acțiuni și pro
grame de drumeție monta
nă. Sint așteptate propuneri 
de colaborare din partea 
cercurilor de turism, pre
cum și propuneri de orga
nizare de filiale in toate 
zonele țării.

Bit locul centru simplul motiv 
că NICI UNUL nu a fost ca
pabil să realizeze, haremurile 
cerute. Mai simplu, pentru a 
se Înțelege exact situația, tre
buie sous că : 1) NICI UN
ATLET din Timiș nu a putut 
fi selecționat în lotul olimpic 
pentru 1984 ; 2) NICI UN
ATLET nu figura în echipa Ro
mâniei pentru'C.E. de la Ate
na ; 3) Doar Vasile Bichea șl 
Silviu Rîmneanțu au concurat 
în echipa României la Jocurile 
Balcanice desfășurate cu dtva 
timp în urmă la București, dar 
rezultatele lor au fost insigni
fiante. Aceasita în ceea oe pri
vește atletismul rezervat senio
rilor. Dar să vedem — presu
punând că, ajunși la virata se- 
ndoratului, atleții de valoare 
pleacă la alte duburi. in alte 
localități, ceea ce nu este cazul 
cu atletismul timișorean — care 
este situația cu juniorii. Iat-o : 
a) Anul trecut, la campionatele 
europene, in echipa României nu 
a fost Inclus nici un atlet format 
la Timișoara, la Lugoj sau la 
Jimbolia ; b) NICI UN ATLET 
din Timiș nu a putut fi selecți
onat în lotul pentru importante 
competiție „Prietenia", si a- 
oeasta nu pentru că federația 
nu ar fi dorit, d pentru moti
vul foarte dmnlu că rezultatele 
submediocre nu au permis pro
movarea. $i atund : in ce con
stă revirimentul atletismului 
din județul Timiș care, con
form datării stabilite de facto
rii responsabili, a Început din.u 
1978 7!

Să nu fi existat bază mate
rială corespunzătoare pentru ea 
atletismul *ă oe poată dezvolte 7 
Argumentul nru rezistă — ded

el a fost invocat — deoarece, 
în afara altor baze de mai maci 
dimensiuni, eu existat cel pu
țin trei stadioane profilate : 
Progresul, Politehnica si Stadi
onul tineretului. Ghiar acum se 
lucrează la ..căptușirea" cu 
coritan a tuturor sectoarelor de 
atletism la stadionul Politehni
ca. Desigur, este un lucru bun. 
Dar ne întrebăm : vor fi folo
site noile investiții pentru pro
gresul atletismului sau vor fi 
irosite si aceste eforturi mate
riale 7 Vor găsi specialiștii alte 
„argumente- în cazul cînd re
zultatele vor C în continuare 
slabe ? Profesorul Mihai Purice, 
în discuția purtată în vederea 
documentării pentru acest arti
col, ne-a furnizat numele mai 
miultor tineri atleți și atlete 
care, după opinia sa. promit, 
oint talentat!, si în scurt timp 
numele lor va figura printre 
sportivii de frunte ai atletismu
lui românesc. Dacă așa vor c- 
volua lucrurile, noi vom fi pri
mii care vom consemna ..schim
barea la față" a atletismului ti- 
mișan.

Am considerat util, în înche
ierea acestor rinduri. să aflăm 
si opinia secretarului responsa
bil al F. R. Atletism. Victor 
Firea, în legătură cu atletismul 
timișorean : „După părerea mea, 
în momentul de față nu se poa
te vorbi de atletism la Timi
șoara. Cînd spun aceasta, am 
tn vedere, desigur, comanda
mentul ce stă in fata Întregii 
noastre mișcări sportive : ca
pacitatea de a fi competitivă 
pe plan mondial. Or, atleții din 
Timiș abia se zăresc in mici 
concursuri de Interes național. 
La nivel International, eclipsa 
este totală I Cauzele sint mal 
multe, dar esențială este una

singură : 
conformit 
planului 
tismului, 
tie si ter 
calitatea
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După intîlnirea de la Rm. Vîlcea
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și in apă 
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>, reușind 

conducă 
ircat : A- 
itaru 4, 
dare 2 — 
Cluj-Na- 
escu 4, 
Bec> .l . “ 
tru Di- 
DEMIAN

I 
I
I
I

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

Confruntarea amicală inter
națională de la Rm. Vilcea, 
dintre reprezentativele de tine
ret ale României și R.D. Ger
mane, poate primi, în ansam
blu, calificativul bun, 'ca urma
re a jocului viguros — speci
fic vîrstei — practicat de am
bele echipe. Acest al doilea 
test al tinerilor noștri fotba
liști (înaintea jocului cu re
prezentativa Italiei, programat 
la 27 octombrie. în deplasare) a 
fost mult mai solicitant decit 
acela cu formația Danemarcei, 
disputat la Tirgoviște. Fotba
liștii din R.D. Germană, în 
afara calităților atletice știute 
de noi, au arătat, în plus, la 
Rm. Vîlcea, că știu să joace 
modern, cu pressing, marcaj 
necruțător, prea necruțător pe 
alocuri, cu „ieșire în bloc" în 
faza de atac, cu șuturi sur
prinzătoare. puternice, de la 
distanță. Să arătăm că forma
ția oaspete, în comparație cu 
reprezentativa noastră, a avut 
un plus de omogenitate, ur
mare a faptului că în linia de 
mijloc au evoluat doi jucători 
die la Dynamo Berlin (Backs și 
Ernst — cel mai buni de pe 
teren), iar in prima linie — 
trei atacanți de la Dynamo 
Dresda. în aceste condiții, vic
toria obținută..........................
Drăgușin 
notabilă.

Scriam 
că succesul 
este meritat ; 
că ei nu s-au sustras 
angajamentul reclamat 
ceea ce le-a permis să 
ze mult timp inițiativa in te
ren, meritat pentru că au lup
tat permanent pentru victorie 
(la 1—1 nu s-au resemnat, dim
potrivă). Lista constatărilor 
pozitive poate fi continuată cu 
promisiunile unui cuplu pene
trant, Fîșic-Sertov (în ciuda 
faptului că ultimul nu joacă în 
campionat), cu debutul fără

im

de elevii lui C. 
N. Pantea este
cronica jocului 

cadeților-tricolori 
meritat pentru 

de la 
de joc, 
păstre-

complexe al constănțeanului 
Mănăilă, cu notarea incisivită
ții în atac a tirgovișteanului O. 
Popescu și mai ales a petroșe- 
neanului Lasconi (amîndol 
miși inspirat în teren de 
trenorul Drăgușin).

Dar acest penultim joc 
verificare al echipei de tineret 
(ultimul este programat la 13 
octombrie cu puternica repre
zentativă „B“ a U.R.S.S.. în 
orașul Tula) a scos în eviden
ță și unele minusuri, evident 
reținute pe agenda conducerii 
tehnice : în primul rînd pla
samentul greșit al mijlocașilor, 
„serviciul" lor inexact, marca
jul defectuos în faza de elabo
rare a acțiunilor ofensive ale 
oaspeților, care au pus serios 
amprenta pe limpezirea planu
lui tactic al echipei (ne-a sur
prins „blocajul" lui Balint). 
Atunci cînd adversarul se 
chidea în „treimea" sa. în 
ca tinerii noștri fotbaliști 
facă un joc de circulație, 
pase succesvie și infiltrări 
abile, ei au preferat dueluri 
atletice inegale in fața porții 
Iui Muller ; ca să nu mai vor
bim că cele două „vîrfuri" 
(Fișic și Sertov) nu prea au 
fost sprijinite de „omul din 
spate”. Un semnal și pentru 
unele superficialități în faza de 
apărare, cînd unele contra
atacuri ale adversarului abia- 
abia au fost oprite (unele cu 
faulturi). Sintem încredințați 
că toate acestea vor fi analiza
te pe viu (jocul a fost filmat) 
de jucători șl conducerea teh
nică a echipei, că antrenorii 
de la cluburi vor acorda o mai- 
mare atenție în pregătiri a se- 
lecționabililor, astfel Incit re
prezentativa de tineret a Româ
niei să se prezinte fortificată 
la ora greului examen (27 oc
tombrie) cu formația similară 
a fotbalului din țara laureați- 
lor mondiali.

Stelian TRANDAFIRESCU

tri- 
an-

de

în- 
loc 
să 
cu

5 
BERLIN. 23 (prin telex). De

osebit de reușită această întll- 
nire dintre selecționatele olim
pice aile R. D. Germane și Ro
mâniei. disputată miercuri sea
ra, la Rostock, pe „Osteestadi- 
on“. Partida, care a fost trans
misă în direct de televiziune, a 
beneficiat de un timp excelent 
si de un gazon perfect. Pe a- 
ceastă .masă de biliard" cei 22 
de jucători au desenat scheme 
tactice, au arătat — unii din
tre ei — o tehnică bine șlefu
ită. Și cînd spunem aceste lu
cruri ne gîndiim în special la 
selecționata României, condusă 
de antrenorul Gheorghe Staicu. 
Echipa, în totul, a lăsat o bună 
impresie iar cîtiva dintre ju
cători trebuie remarcați în mod 
special, ca de pildă fundașii 
Zare. M. Zamfir șî Munteanu 
II. subtilul în driblinguri Ra
du II și Coraș. care s-a dove
dit un excepțional executant-al 
loviturilor libere. El. dealtfel, a 
marcat două goluri din astfel 
de lovituri executate cu o pre
cizie deosebită.

Tot meciul 
nrintr-un joc 
tempo susținut
osebit de spectaculoase la am
bele porti. Lupta pentru balon 
a fost aprigă dar corectă, iar 
oaspeții români au demonstrat 
o tactică de joc mai matură, 
au acționat mai calm, .jdeschi- 
zindu-se" în momentele de a- 
tac și lnchizîndu-se în momen
tele de apărare, asemenea ți
nui acordeon.

Românii deschid 
min. 7. prin Radu H 
driblat întreaga noastră 
re: egalarea survine 
dună o jumătate de oră 
în urma unei lovituri 
executate de Uetutess la Jarohs, 
ultimul expediind balonul sub 

-transversală ; două minute mai 
tfrziu, Cora? a executat prima 
din loviturile sale libere fără 
cusur șl România conduce cu 
2—1. Jocul a fost la fel de 
animat si după pauză. în. min.

49. Doeschner a executat o lo
vitură liberă Ia Dennstedt. Ca- 
vai a ieșit inoportun din poar
tă șl Dennstedt a egalat. Ace
lași Dennstedt 
clar 1 
selecționata olimpică a 
Germane să conducă 
prima dată. Cu patru 
înainte de final Coras 
cutat splendid a doua 
liberă a sa și... 3—3.

Au jucat echipele: _ ___
GERMANA : Benkert — Uhlig, 
Uetutess. Dennstedt. Traut- 
mann — Terletzki. Mischinger, 
Winter — Jarohs (min. 64 
Kuehn). Raab. Doeschner.

ROMÂNIA : Cavai (min. 78 
Cristian) — M. Zamfir, Zâne, 
C. Solomon, Munteanu II — 
Bărbulescu. Șt. Petcu (min. 85 
Nemțeanu). Coras — V. Turcu, 
Radu II. Gîngu (min. 85 An- 
tohi).

în ofsaid 
a făcut ca. în min. 76,

R. D. 
pentru 
minute 
a exe- 

lovitură

R. D.

—Klaus THIEMANN
„Deutsches Sportecho"

ȘTIRI
• MECIUL LUCEAFĂRUL — 

GAZ METAN MEDIAȘ SE DIS
PUTA AST AZI. Jocul dintre e- 
chipele Luceafărul București ș.i 
Gaz imetan Mediaș, din cadrul 
etapei a 8-a a Diviziei „B,f (se
ria a II-a), se va disputa as
tăzi, de la ora 17, pe Stadionul 
Republicii din Capitală.
• DC JA partide din divi

zia „BH SE VOR DISPUTA MÎI- 
NE. In cadrul seriei a IlI-a a 
Diviziei „B*, două dintre întâl
niri se vor disputa mîine. Este 
vorba de meciurile F.C.
Mare — Gloria Reșița (ora 16) și 
Rapid Arad — Someșul 
Mare (ora 17).
• MECIUL C.I.L. SIGIIET — 

F.C. BAIA MARE, din etapa a 
8-a a Diviziei „B“ (seria a Iii-a), 
etapă programată la 3 octombrie. 
se va disputa zece zile mai tîr- 
ziu, la 13 octombrie, de la ora 15.
• SELECȚIONATA U.E.F.A. ’8< 

IN TAILANDA. între 1 și 20 oc
tombrie, in Tailanda va avea loc 
un mare turneu internațional de 
juniori, la care va participa și 
o echipă din țara noastră. Este 
VQrba de selecționata U.E.F.A.’84, 
care se pregătește pentru cam
pionatul european de juniori II, 
echipă antrenată de Nicolae Be- 
lizna. Din lotul care se va de
plasa fac parte, printre alți , 
Stângaciu, Zlotea, Cîrstea, Mi
hai, Bobaru. Manea, Alexandru, 
Stenan, Pop. Plecarea este stabi
lită pentru 2J septembrie.

Baia
Satu

s-a caracterizat 
disputat intr-un 

cu acțiuni de-

scorul, în 
care a 
enăra- 

de-abia 
de ioc. 
libere

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR

incoibo sl inapta fotbalistul căjoi ?
Cînd ne-am interesat despre 

pregătirile pe care F. C. OLT 
le tace pentru importanta 
partidă pe care urmează s-o 
•usțlnă aimbătă, la Tg, Mu
reș, nu mică ne-a fost mira
rea ctod despre doi dintre 
oemponenții acestei formații 
aveam să aflăm lucruri deloc 
plăcute. Miercuri după masă, 
de pildă, Ja ora convorbirii 
noastre, telefonice cu antreno
rul Florin Halagian, am aflat 
că jucătorul CAțoi nu se a- 
fla la echipă, că nu a mei ve
nit la pregătiri, că lipsește de 
la antrenamente, „Cățoi a ui-

!E L
incit in 
evederile 
i a atle- 
Ia selec- 
iluniul si 
lor".
intrenori, 
nzătoare, 
.pvorabile 
■^e ar 
mpul cel 
iarea si- 
i aitletis- 
fi ceva :
- MUN-

I
I
I
I
I
I
I
I
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• An de an, pregătirile lotu
rilor de juniori se desfășoară 
după un tipar devenit cunoscut 
și destul de bine apreciat. Star
tul acestora se dă în taberele 
organizate vara (Bistrița, Si
ghișoara. Singeorz etc.), acolo 
unde sînt schițate echipele care 
sînt chemate apoi să participe 
în competițiile oficiale, cum 
sînt campionatele europene I și 
II. Un al doilea pas pe care îl 
face prima selecționată de ju
niori a țării este „Turneul 
Prietenia", o adevărată piatră 
de încercare pentru tinerii ju
cători. bun, foarte bun prilej 
oferit antrenorilor ca să se 
convingă de calitățile jucăto
rilor selecționați în condițiile 
unor confruntări apropiate ce
lor din Campionatul european 
I. Această competiție tradițio
nală încheie o primă perioadă 
a pregătirilor lotului. Urmează 
însă trei luni (septembrie, 
tombrie, noiembrie) cu 
agendă nesigură în 
vinta ' alcătuirii unui 
lendar adecvat de jocuri inter
naționale, mergîndu-se, în ge
neral, pe... ce pică și astfel ee 
perturbează pînă și evoluția în 
Divizia „B” a lotului de ju
niori. Foarte semnificativ ni se 
pare, în acest sens,, faptul că, 
deși se știe foarte bine că me-

oc- 
o 

pri- 
ca-

• încă o dată despre programele de jocuri nu prea 
adecvate • La Duftai, un 
ciurile din preliminariile cam
pionatelor europene se joacă 
tur retur, echipele noastre de 
juniori au contractate destul 
de puține partide pe teren pro
priu, cu adversari puternici. 
Am pledat întotdeauna pentru 
programe echilibrate, iar sta
bilirea acestora trebuie să se 
afle mereu în atenția forului 
de specialitate. Spre binele e- 
chipelor noastre de juniori 
U.E.F.A. !

• Prima dintre ele s-a în
tors, cu două zile în urmă, din 
turneu] efectuat în Emiratele 
Arabe Unite. „A fost un tur
neu bun, ne-a spus Marcel 
Figulea, deoarece am întîlnit o 
echipă surprinzător de puter
nică și foarte bine pregătită. 
Dealtfel, trebuie să spun că în 
fotbalul din Emirate activează 
mulți antrenori străini, brazi
lieni. și iugoslavi, care-și aduc 
o mare contribuție Ia dezvolta
rea lui, Ia buna pregătire a ju
cătorilor. Echipa intiinită n-a 
fost de juniori, ci de tineret. 
Primul meci s-a încheiat la e- 
galitate. 1—1, prin golul mar
cat de Mateuț. In a doua par
tidă, gazdele au învins cu 3—1

meci cfiai și o înlrlngcrc
(gol înscris de Hagi). dar echi
pa (Barba — Rus, Belodetlici, 
Szel, Băluță — Mateuț, Mezaros, 
Mărgărint — Varga, Țirlea, 
Hagi) a jucat mai bine, ratînd 
mult, ratînd ea de obicei. Din 
păcate".

Ce se va întimpla, în conti
nuare, cu cele două selecționa
te de juniori „europene”? E- 
chipa a doua va pleca in Tai- 
landa. iar formația antrenată 
de Marcel Pigulea își va re
lua jocurile în Divizia „B“. „Și 
vom căuta, sublinia antrenorul 
ei, să urmărim alți și alți ju
niori, ea să-î promovăm in Iot 
pentru posturile deficitare (fun
daș central, mijlocaș ofensiv) 
și să muncim mult in vederea 
aducerii lor la un nivel de pre
gătire corespunzătoare. Pentru 
că, fără a spune o noutate, a- 
cești jucători vin foarte slab 
lnstruiți de jos, deoarece în 
pepinierele fotbalului continuă 
să se lucreze empiric. puțin, 
ineficient".

După suita de jocuri în „B“, 
selecționate U.E.F.A. ’83 va 
efectua un turneu în R.D. Ger
mană (noiembrie).

Lcurențîu DUMITRESCU

la antrenamente, „Cițol 
tat ce a făcut du
hul nostru pentru 
el, câ dlntr-o re- 
servft Ia Sportul 
studențesc, unde cu 
greu îmbrăca unul 
din tricourile cu număr pînă la 
11, a ajuns titular intr-o echipă 
fruntașă a campionatului nos
tru. Lipsa de la antrenamen
te, indisciplina pe care o ma
nifestă, pretențiile nejustifica
te pe care le are vor duce Ia 
sancțiuni aspre, ne-a 
antrenorul Halagian. 
fost niciodată de acord 
asemenea comportare, 
ferent de numele jucătorului 
In cauză, pentru că am con
siderat Întotdeauna că succe
sele pe care Ie-am dobindit 
de-a lungul anilor s-au dato
rat, ta primul rînd, discipli
nei în teren și In afara lui, 
pasiunii, dăruirii totale, a- 
tașamentului față de clubul 
pe care îl reprezentăm. Dacă 
jucătorul Cățoi nu va Înțele
ge acest lucru, conducerea 
tehnică a echipei și conduce
rea clubului ‘ ...........
la cele mai 
disciplinare".

Să sperăm

spus 
N-am 
cu o 
lndi-

stat hotărite să 
severe măsuri

că acest ultim

ELUA ȘTAFETA DE LA IVAN PATZAICHIN ?
1) juniorilor, constituindu-se grupe

---------- speciale la secțiile de caiac- 
noe sînt canoe care au sarcini de pro- 
: au pro- movare a unor juniori de va- 

doi ani, loare. Au obținut rezultate 
intru vi- bune secțiile de la Dinamo, O- 

„Există limpia, C.S.Ș. Triumf din Bucu- 
nt: Ma- rești, Danubiu și C.S.Ș. Tulcea, 
ie, Cons- Marina Orșova etc. în ultimii 
Miloșoiu, doi ani lotul de juniori a avut 
înt încă 0 structură permanentă. Pot spu- 
t la re- ne avem acum tehnicieni spe- 
riaționale rfalizați în munca cu juniorii.

cu Rezultatul activității lotului de
?)• juniori poate fi concretizat în
j secre- cîteva nume : Gheorghe Nițu,
dă, de Angelin Velea, Nicolae Fedosei,
b atenție j]je Nicolae. Marioara Voican.
e constă Ioana Dlnescu. La începutul lui
tția spo- 1982, la capătul unei largi ac

este un țiuni de selecție • întreprinsă în
•o propus toamna trecută, la care au par-
ea de ti- ticipat toți tehnicienii loturi-
C.E. și lor, alți specialiști, a fost cons-
ispătarea tituit lotul de „giganți", ale că
zi de vier rui rezultate, după numai un
: formele sezon de pregătire, sînt mai
iregătirea mult decît încurajatoare. în a-

fara aceștei acțiuni speciale ■ 
federației, s-au elaborat, pen
tru cluburi, norme exigente de 
selecție, pe care antrenorii le 
aplică tot mai bine. Primim un 
sprijin tot mai substanțial din 
partea Centrului de medicină 
sportivă și a Centrului de cer
cetări al C.N.E.F.S."

Consemnăm aceste măsuri fi 
le așteptăm roadele. Ce mai e 
de făcut 7 „Ridicarea valorii 
juniorilor trebuie văzută prin 
prisma actualului nivel atins pe 
plan mondial, caracterizat de 
valori deosebit de ridicate ale 
performanței, pe de-o parte, și 
de o vădită tendință de scădere 
a vîrstei la care sînt obținute 
marile performanțe. Se Impune 
ca o necesitate perfecționarea 
și modernizarea întregului pro- 
ces-instructiv-educativ, vizînd 
în egală măsură conținutul, me
todele și formele de organizare 
a activității . de pregătire, ră- 
mînînd ca în acest context cea 
mai mare atenție să fie acor

dată selecției, inițierii și Învă
țării. Procesul de pregătire tre
buie să albă la bază trei ce
rințe : posibilitatea organizării 
unor acțiuni de depistare a rea
lelor talente; o specializare 
timpurie ; un stadiu de pregă
tire sistematică pe mai mulți 
ani, cu obiective precise, iar în 
cadrul acestuia găsirea unor 
metode și mijloace mai efi
ciente de pregătire fizică ge
nerală, specifică și tehnică 
chiar din etapa inițierii" (M. 
Țurcaș). „Cred că este necesară 
înființarea, în cadrul federației, 
a unui post de antrenor fede
ral numai pentru problemele 
juniorilor. Trebuie revizuite 
metodele și mijloacele de pre
gătire folosite la juniori, se im
pune elaborarea unei programe 
pentru activitatea cu juniorii, 
în sfîrșit, cred câ realitățile 
practice ne obligă la o reducere 
a vîrstei de selecție și inițiere, 
precum și la introducerea, în 
competițiile oficiale, a unei noi 
categorii de vîrstă — copii". 
(I. Sipoș). „Va trebui să ne 
gîndim la un sistem competi-

ape] va fi recepționat de Că
ței» că el va redeveni jucă
torul ambițios pe care l-am 
cunoscut pe teren, dlscip’mat, 
dispus să nu facă nici un ra
bat de la conduita care se 
cere sportivilor noștri, inclu
siv fotbaliștilor. Altfel, e po
sibil oa jucătorul Cățoi să 
privească meciurile din tribu
nă o bună perioadă de timp. 
Iar Cățoi nu mal e nici așa 
de ttnăr pentru fotbal, la cei ' 
ss de ani ai săi.

Din păcate, „cazul Cățoi" 
nu e singular la F. C— Olt. 
Văztnd că portarul Windt a 

fost scos temporar 
dta lot (și nu este 
pentru prima oară 
cînd se intlmplă a 
cest lucru eu el) și 
că Ariciu a fost ac

cidentat, portarul ANGHEL a 
început și el să absenteze de 
la antrenamente, să nu se 
mai pregătească eu seriozita
te, căicin<1 pe urmele Iui Că
țoi...

Credem că este momentul 
ca atît conducerea tehnică cit 
și conducerea clubului să a- 
nalizeze serios situația și să 
ia măsurile corespunzătoare.

F. C. Olt se numără azi 
printre echipele noastre frun
tașe, are un lot bun de ju
cători (și cantitativ, și calita
tiv) ți, nu peste mult timp, 
ne va reprezenta în Cupa 
balcanică, unde așteptăm să 
aibă o comportare frumoasă, 

■ pe măsura condițiilor de pre
gătire de care dispune, a e- 
îorturilor care se fac pentru 
redresarea fotbalului din ța
ra noastră, ca ți a eforturi
lor permanente ale acestei e- 
cltipe de a se autodepășl.

Constantin ALEXE

ARBITRII ETAPT1 DL MILNE
Rm. 

— J.
"din

B. C. Bacău — Chimia 
Vîlcea : M. STOENESCU 
Grama și I. Vasile (toți 
București)

Petrolul — F. C. Bihor : D. 
PETRESCU — N. Voinea si R- 
Rataru (toți din București)

Sportul studențesc — Jiul : 
Fl. POPESCU — S. Pantelimo- 
nescu (ambii din Ploiești) Și 
S. Necșulescu (Tirgoviște).

F.C.M. Brașov — Corvinul 
Hunedoara : AL. MUSTÂȚEA 
(Pitești) — Cr. Maghiar (Bucu
rești) și N. Bițin (Salonta)

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 
N. RAINEA (Birlad) — T. Cru-

țîonal mai complex pentru ju
niori, în care să primeze între
cerile locale și înterjudețene. 
Sînt necesare îmbunătățiri 
chiar în ce privește calendarul 
internațional al lotului de ju
niori, cantitativ și calitativ. Ca
lendarul intern fi internațional 
să nu se bată cap în cap cu 
structura anului școlar" (V. A- 
lexandrescu). „în această 
toamnă vom întreprinde acțiuni 
de selecție șl vom integra in 
pregătire copil de 13—14 ani, 
coborind cu 2 ani limita de 
vîrstă de acum. Avînd în ve
dere că juniorii trebuie să 
strălucească, la seniorat, la Jo
curile Olimpice și campionatele 
mondiale, ne preocupăm de a- 
sigurarea unei legături firești 
intre olanurile de pregătire ale 
juniorilor și cele ale seniorilor, 
astfel ca legătura între genera
ții să fie firească, iar juniorii 
promovați la seniori să fie 
certe valori sportive" (D. Lăn- 
crăjan).

Problema „schimbului de mîi
ne" al flotilei caiacului și ca- 
noei noastre este privită —

ceanu (Tecuci) șl R. Matei 
(București)

Universitatea Craiova — Poli
tehnica Iași : M. NEȘU — I. 
Medveș (ambii din Oradea) și 
A. Stocker (Petroșani)

Dinamo — F. C. Argeș : M. 
SALOMIR — M. Man (ambii 
din Cluj-Napoca) și Cr. Teodo- 
rescu (Buzău)

„Poli" Timișoara — Steaua: 
V. CIOCAN (Bistrița) — N. Di- 
nescu și FI. Tăbircă (ambii din 
ita. Vîlcea)

C. S. Tirgoviște — F. C. Con
stanța : R. PETRESCU — I. 
Orzață (ambii din Brașov) și . 
T. Chelu (București).

vorbele de mai sus sînt, în rea
litate, fapte — cu toată serio
zitatea. Evoluția acestui sport 
pe plan mondial, lărgirea ariei 
âe practicare, perfecționarea 
metodelor și mijloacelor de 
pregătire exclud posibilitatea a- 
flrmării fortuite, rod exclusiv 
al talentului unui tînăr sau a 
inspirației unui tehnician. A 
trecut, vrem nu vrem, aceasta 
este realitatea, vremea cînd un 
tînăr de 17—18 ani venea din 
Deltă și după doi ani de pre
gătire putea deveni campion o- 
limpic Sau mondial. Un mare 
campion este astăzi un produs 
finit, la care se lucrează ani 
îndelungați. Un produs care ne
cesită o materie primă raili, de 
cea mai bună calitate, și o teh
nologie modernă, cu adevărat 
științifică. Ne bucură că aceste 
cerințe sînt cunoscute. ne 
bucură și mai mult că se ac
ționează, și nu așteptăm decît 
ca „golul de producție" existent 
o perioadă — și resimțit Ia ni
velul primei garnituri naționale 
— Bă fie repede ocupat de... ur
mașii lui Patzaichin.



Șapte victorii din opt posibile TURUL CICLIST AL BULGARIEI

0 Pugilițtii români au obținut 3 
victorii in prima galăin prima gală

23 (Agerpres). — La 
inceput turneul inter- 
de box „Memorialul 
la care participă 110

PRAGA, 
Ostrava a 
național 
Prohaska", ... 
sportivi din 9 țări, printre care 
și România.

ta gala inaugurală, puglliștil 
români au obținut trei victorii : 
la categoria semimuscă Rome 
Geolfan l-a întrecut la puncte pe 
cehoslovacul Msko, la categoria 
pană Ablaiin Faredin a obținut 
decizia la puneți? în meciul cu 
polonezul Turowski. iar în limi
tele categoriei semimijlocie Ion 
Corneanu a dispus la puncte de 
bulgarul Tvetkov. Dănuț Gom- 
tariu (categoria semigrea) a pier
dut la puncte (decizie 3—2) in- 
tîlnirea cu Laburda (Cehoslova
cia).

JUNIORII NOȘTRI AU DOMINAT
BALCANIADA DE SCRIMĂ

23 
al 

cu 
etape 
ceea ce

deosebite

(Agerpres/. Tu-
Bulgariei a 

disputarea a 
într-o singu-. 
a solicitat e- 

concurenți-

SOFIA, 23 (Agerpres). — Cam
pionatele balcanice de scrimă 
pentru juniori s-au încheiat ta 
Sofia cu un remarcabil succes al 
tinerilor sportivi români, care au 
terminat învingători în șapte 
dn cele opt probe disputate.

ta clasamentul final pe națiuni, 
Român.a a ocupa primul loc cu 
105 puncte, fiind urmată de Bul
garia — 74 p, Iugoslavia — 34 p, 

ta ultima zi a competiției, e- 
qhlpa de spadă a României (A- 
drian Calclșcă, Sorin Saitoc, 
Marcel Savanta șl Alexandru 
Marin) a cucerit medalia de aur. 
ta proba feminină de floretă.

Grecia — 22 p și Turcia — 21 p. 
victoria
României 
lonescu, 
Georgeta

a revenit selecționatei 
(Reca Lazăr, Halvlna 
Cornelia Chelaru șl 

Beca).

SOFIA 
rul ciclist 
continuat 
două 
ră zi. 
forturi
lor. Dimineața s-a desfășurat 
etapa contracronometru indivi
dual, Sliven — Iambol (25 km), 
cîștigată de bulgarul Nencio 
Staikov în 29:14. După-amiază

TURNEELE INTERZONALE DE SAH
9

a avut loc etapa a 5-a, lam- 
bol — Burgas, marcată de e- 
vadarea unui grup de alergă
tori conduși de polonezul Mi- 
halak și sovieticul Dezici. Pri
mul a trecut linia de sosire 
Mihalak. înregistrat cu timpul 
de 2h 23:15. Cicliștii români au 
sosit cu plutonul doi, la 2:21.

Pe primul loc in clasamentul 
general a trecut Dezici, urmat 
de Mihalak — la 48 sec, Mir
cea Romașcanu se află pe lo
cul șapte, la 2:26. în clasamen
tul general pe echipe conduce 
R.D. Germană, urmată de Po
lonia și Bulgaria. Formația 
României ocupă locul 7.

C.M. AEROMODELISM INDOOR

(Agerpres). 
înainte de 

inter- 
la Mob- 
conduce 

cu 8 
de Tal

feminin de 
Margareta 
negre a 
Fischdick 

Elena Ah- 
Guriieli, I-

TURNEUL DE VOLEI
DE IA LUO DE JANEAIQ

(Urmare din pag. 11

Pneparativele pentru prima 
lansare nu s-au încheiat 
miercuri, cum se aștepta, pen
tru că majoritatea concurenți- 
lor avînd aparatele experimen
tate pentru săli de suprafață 
eu fost nevoi ți să aducă în
semnate modificări în centrarea 
lor pentru zborurile în salină. 
Astfel programul întrecerilor a 
suferit schimbări, competiția 
urmînd a se încheia abia sîm- 
bătă și nu vineri cum am a-

nunțat. La ora 12 s-a dat srtar- 
tul și une, după alta aerona
vele, de numai 1 gram greu
tate ( I), ca niște libelule, și-au 
luat zborul. Ceasuri în șir con- 

inenții. oficialii, spectatorii, au 
urmărit evoluțiile lor 
mare atractivitate și pe 
de concurs au început să 
primele performanțe.

în primul start, rezultate pro
mițătoare : E. Rodenschi (S.U.A.) 
34 min. 10 sec. ; L. Barr (An
glia) 33:27 ; Aurel Morar (Ro
mânia) 33:04. Mai sînt încă 5 
lansări. întrecerile continuă...

de o 
listele 
apară

MOSCOVA, 23 
Cu o rundă 
încheierea turneului 
zonal de șah de 
cova, în clasament 
Kasparov (U.R.S.S.), 
puncte (1), urmat
(U.R.S.S.) și Careta (Cuba) — 
7,5 p, Andersson (Suedia) — 7 
p (1) etc. în penultima rundă, 
a 12-a, Kasparov a cîștigat la 
Gheorghiu, Christiansen la Ro- 
diriguez. Partidele Tal — Quin
teros și Garcia — Andersson 
s-au încheiat remiză.

TBILISI. în runda a 6-a a 
turneului interzonal 
șah de la Tbilisi, 
Mureșan cu piesele 
pierdut la Gisela 
(R.F. Germania), iar 
mîlovskale, la Nina
rina Levitina a cîștigat la Ha- 
dilkar, iar Sevenaide a remizat 
cu Garcia. în clasament pe 
primul loc a trecut Levitina 
(U.R.S.S.), cu 4 p, urmată de 
Mureșan și Ahmîlovskala 
(U.R.S.S.) — cu cite 3,5 p.

în turneul masculin de vo
lei de la Rio de Janeiro, echi
pa României a întrecut forma
ția Argentinei cu 3—0 (9, 5, 3). 
Albe rezultate : R.P. Chineză — 
U.R.S.S. 3—0 (13, 11. 8), Ceho
slovacia — Canada 3—0 (10, 9.

preliminariile C. E in Cupa U.E.F.A.Zi bogată
mai fac parte Ungaria, Grecia 
șl Luxemburg.
• în grupa a 2-a. la Helsin

ki Portugalia a învins Finlanda 
cu 2—0. prin golurile marcate 
da Nenă (min. 15) si Oliveira 
(min. 90). în clasament conduc 
Portugalia și Polonia cu cite 
2 p (fiecare 1 j). Mai face par
te si U.RS.S., fără nici un ioc.

Miercuri seara au avut loc 
mai multe meciuri în •prelimi
nariile C.E. Cîteva rezultate au 
apărut în ziarul de ieri, altele 
le publicăm azi.

In grupa a 4-a. la Swansea, 
Țara Galilor a învins Norvegia 
cu 1—0 (1—0) prin golul marca! 
de Rush în min. 31. A fost pri
mul ioc din erupă, 
mal fac parte 
Bulgaria.

în grupa a 7-a, 
Olanda a dispus 
2—1 (1—0) prin golurile înscri
se de Schoenaker (min. 1), 
Gullit (min. 64). respectiv Daley 
(min. 80). în clasament conduce 
Olanda ou 3 p (2 j). urmaită de 
Malta 2 p (1 j). Islanda 1 P 
(2 j). Irlanda 0 o (1 i). Spania 
nu a susținut nici un meci.

Iată cîteva amănunte de la 
celelalte partide.

• Austria a cîștigat la Viena 
în fata Albaniei (5—1) dună ce 
cu o zi în urmă a fost învinsă 
in partida echipc-ilr de tineret 
(1—2) de către albanezi I Cele 
5 goluri au fost semnate de 
Hagmayer. Gasselich. Kola (au
togol). Weber și Brauneder. A 
fost primul ioc din grupa a 6-a. 
Celelalte reprezentative din gru
pă sînt R. F. 
și Irlanda de

♦ Foarte 
partida de la 
Anglia și Danemarca, din ca
drul grupei a 3-a. Englezii au 
deschis scorul prin Francis 
(min. 8). apoi Hansen a egalat 
pentru gazde din penalty (min. 
69). după care din nou Francis 
(min. 81) înscrie pentru insu
lari, iar în min. 90 danezii ega
lează prin Olsen. Din srupă
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C.M. Șl C.E
(Urmare din pag 1)

DE HALTERE

.,smuls" si la „aruncat" cu cei 
de pe locul 3, Cioroslan a fost 
ntai greu Ia cintarul oficial cu 
citeva zeci de grame 1! Pentru 
a ilustra valoarea extrem de 
ridicată a disputelor este sufi
cient să amintim că bulgarul 
Ianko Rusev a corectat două 
recorduri mondiale : 365 kg
(v.r. 360 kg) la total și 209 kg 
(v.r. 206,5 kg) la a 4-a încer
care la ..aruncat". după ce com
patriotul . să r Pașov ridicase 
208.5 kg ! laxă clasamentele

(mondial și european) : 1.
Ianko Rusev (Bulgaria) 365 kg 
(157,5; 207,5); 2. Mincio Pașov 
(Bulgaria) 357,5 kg (150 ; 207,5); 
3. Vladimir Mihailov (U.R.S.S.) 
345 kg (152,5; 192,5) ț 4. DRA- 
GOMIR CIOROSLAN (ROMA
NIA) 342,5 kg (150 ; 192,5) ; 5. 
K. II. Radschinski (R.F.G.) 340 
kg (147 5 ; 192,5) ; 6. Edward
Kulis (Polonia) 337,5 kg (150 ; 
187,5). Medalii ne stiluri (mon
dial și european). SMULS : 1. 
Rusev ; 2. Mihailov ; 3. Kulis. 
ARUNCAT : 1 Rusev ; 2. Pa
șov ; 3. Radschinski.

din care
Iugoslavia si

la Rotterdam, 
de Irlanda cu

Meciuri

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

butind să echilibreze situația, 
în ultimul minut, a fost rindul 
feroviarilor să ia conducerea 
(pentru prima oară) cu 9—8, 
datorită aceluiași Munteanu, 
care a înscris la o situație de... 
inferioritate numerică I Vor 
Dierde campionii în primul lor 
derby? Mai erau 57 de secun
de de ioc și. la o eliminare a 
lui Gaiță, Moiceanu a combi
nat scurt cu V. Rus, 
aduci nd egalarea.

Scorul de 9—9 (1—1.
1—3, 4—4) reflectă fidel rapor
tul de forțe din teren. Au în
scris. ne rind: Ungureanu (D), 
lonescu (R), Hagiu (D — 4 m), 
Rus (D). Arsene (R) Ungurea-

m). 
Rus

R.

ultimul

3—1.

nu (sa,). Munteanu (R). Olac 
(R — s.n.), Ș. Popescu (D), 
Munteanu. Hagiu (4 m). Mun- 
teann. Hagiu (s.n.), Arsene 
(4 m) Hagiu, Arsene (4 
Munteanu (Inf. num.) și 
(s.n.). Au condus corect 
Schilha șl V. Timoc.

Alături de cele două forma
ții bucureștene. Crișul Oradea 
este a treia echipă neînvinsă. 
Gazdele au întregit j 
rul Ue. 2 București 
(4—2, 5—0. 3—4. 5—2). 
Gordan (6) și Costrăș 
cipalil realizatori.

în celelalte partide 
Progresul București 
A.S.E. Bucureștii 5—5 
1—3. 2—0 1—1) și Voința 
Napoca — Rapid Arad 
șl—2. 4—2. 2—3, 3—2).

pe Viito- 
cu 17—8 

. avînd in 
prin-(5)

ale

CALEIDOSCOP Trofeele sportului (III)

Germania, Turcia 
Nord.
disputată a fost 
Copenhaga dintre

LA MUNCHEN : R. F. Ger
mania — Belgia 0—0. Gazdele 
au atacat mai mult, dar porta
rul belgin Pfaff (care activează 

- la Bayern MUnchen) a apărat 
excelent. Gazdele au aliniat 
cea mai bună formație (mai pu
țin Breitner) cu Schumacher, 
Stielikc, Rummenigge. Littbars- 
ki. în timp ce de la beglieni 
n-au lipsit Gerets, Coeck, Ceu- 
Icmans, Cerniatinski. Au asistat 
25 000 de spectatori. A arbitrat 
Hristav (Cehoslovacia).

LA GYOR : Ungaria — Turcia 
5—0 (3—0). Au înscris Garaba, 
Burcșa, Badavari, Kiss și 
Poczik

LA SENIGALIA (Italia) s-au 
întîlnit fostele glorii ale echi
pelor Italici și R.F. Germania, 
finaliste Îs, C.M. din 1970 
din Mexic (4—3, pentru Italia, 
după prelungiri). Victoria a 
revenit italienilor cu 1—0 (0—0). 
prin golul marcat de actualul 
antrenor al echipei Fiorentina, 
Giancarlo de Sisti. Printre „ve
teranii" italieni au figurat Al- 
bertosi. Burgnich, Facchelti, 
Domenghini. Mazzola, Bonin- 
segna, Prati, iar de la vest-ger- 
manl amintim de Schultz, Hal
ler, Netzer, Ovcrath, Grabowski.

I
I \

I

încheiem astăzi „serialul" caleidoscopului 
nostru privind trofeele sportului, cu pro- 

i misiunea că, odată, cine știe, vom relua 
I această temă attt de generoasă șl o vom 
completa cu noi elemente dintre atît de 
multele care există astăzi în sportul men- 
dial.

* Golden gloves (Mănușile de aur). Este 
una dintre cele mal vechi și mai celebre 
dintre competițiile boxului amator. Prima 

,ei ediție a fost consemnată în anul 1928, 
fiind rezultatul unei inițiative a redacțiilor 
ziarelor „Chicago Tribun" șl „New York 
Daily News". Competiția a fost, la început, 
un sipiplu med între echipe reprezentând 
Estul și Vestul Statelor Unite, după care 
(perioada 1937—1953) a fost un med între 
formațiile S.U.A. șl Europei, pentru ca a- 
cum ea să fie o întrecere anuală cu ca
racter național, al cârd scop declarat este 
descoperirea de noi talente pentru pugi’ls- 
mul american.

* Centura de aur, de fapt campionatele 
internaționale de box ale României. De-a 
tungul celor 11 ediții, desfășurate în Bucu
rești, au luat parte la întreceri nenumărate 
vedete ale sportului cu mănuși de pe toate 
continentele. Alături de diverși campioni 
olimpld șl mondiali, de campioni continen
tali reputațl, au participat foarte mulțl ti
neri pugillștl pentru care „Centura de aur" 
a însemnat un bun prilej de consacrare 
internațională.

* Memorialul fraților Znamenski. Con
curs internațional de anvergură care se 
desfășoară în Uniunea Sovietică, în memo
ria fraților Serafim șl Gheorghi Znamenski. 
El au fost cd mal buni atlețl fondlștl dig, 
U.R.S.S., în perioada dintre cele două râa- 
boaie mondiale, ta 1934 Gheorghi a 4eve- 
nit recordman unional la 1 506 m, tar Se-

raftai — la 2 099 m. Acesta din urmă

| -

a 
stabilit, dealtfel, 21 de reoorduri, în decurs 
de 8 ani, deținînd, la un moment dat, toa
te recordurile de la 2 000 m la 10 000 m. 
Ambii au fost de mal multe ori campioni 
unionali. Absolvenți al facultății de medi
cină, ca bursieri al statului. Serafim șl 
Gheorghi Znamenski au fost pe front, ca 
chirurgi, în anii Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei, unde au murit la datorie. 
La acest memorial marea noastră campioa
nă Iolanda Balaș, de exemplu, a cîștigat 
săritura în înălțime, de mal multe ori : în 
1959 — 1,80, m. 1960 — 1,83 m, 1961 — 1,85 m, 
1962 — 1,80 m etc.

* Cupa campionilor Africii. După mode
lul C.C.E. la fotbal a fost organizată o 
coînpetițle pentru diferitele echipe campi
oane ale continentului negru. Prima ediție 
a avut loc în anul 1964 și s-a încheiat cu 
succesul campioanei Camerunului, Dryx 
Douala.

* Cupa Campionilor Concaf (America 
Centrală șl zona Caraibilor). Prima ediție 
a avut loc în 1967 și a prilejuit succesul 
formației de fotbal Alianza, campioana sta
tului El Salvador.

* Cupa Cupelor la fotbal a programat 
meciurile ediției inaugurale ta anii 1960—61. 
Finala (tur șl retur) a reunit echipa ita
liană Florentina din Florența și formația 
scoțiană Rangers din Glasgow. Victoria a 
revenit fotbaliștilor peninsulari cu 2—0 șl 
2—1.

* Cupa cupelor Africii. A început din 
1975. Prima cîștlgătoare a fost formația ca- 
meruneză Tonnerre din Yaounde.

* Memorialul Joaquim Blume. Este o 
competiție de gimnastică masculină organi
zată de forurile sportive spaniole in amin
tirea acestui gimnast de excepție care a

Dln cultura unui om complet trebuie 
sâ facâ parte șl educația fizicâ. 
pentru câ omul se instruiește din orice, 
dar pentru câ, 
compartimente 
educația fizicâ, 
pe care nu le

Nu
spre deosebire de alte 

ale educației umane, 
sportul au virtuți tonice 

are nici o ocupație.

N1COLESCU (1903-1975) 
matematician, reputat om de știință, 
fost președinte al Academiei RepublicH 

Socialiste România

MIRON

fost Biume, decedat într-un accident rutier, 
ta 1997, la campionatele europene de ta 
Paris, Joaquim Blume a cîștigat titlul la 
individual compus cu 57,40 p și pe cele de 
1a inele — 19,65 p, bară fixă — 19,16 p și 
cal cu minere — 19,20 p.

★ Campionilor lumii la tenis de masă li 
se oferă următoarele trofee : simplu băr
bați : „Cupa St. Bride" (după numele clu
bului londonez din Fleet Street, în onoarea 
lui Frederick J. Perry, fost membru al clu
bului, campion mondial în 1929, la ediția 
a 3-a, 3—1 în finala cu ungurul Szabados); 
sițnplu femei : ' “ '
cordă din anul 
par Geist, fost 
tenis de masă 
„Trofeul W. J.
1948, de către fostul secretar general al Fe
derației internaționale al cărui nume 11 
poartă), dublu mixt : „Premiul Heydușek" 
(poartă numele ing Zdenek Heydușek, fost 
secretar al Federației din Cehoslovacia șl. 
începlnd din 1948, se decerne perechii mixte 
câștigătoare).

„Premiul G. Geist“ (se a- 
1931. în amintirea lui Gas- 
președinte al Federației de 

din Ungaria) ; dublu femei: 
Pope" (se acordă din anul

Romeo VIlâRfi

i
1

8

I

$

competiții 
iiicat un 
echipa ir- 
Rovers a 

de forma-

în cadrul acestei 
(meci tur) s-a mai 
meci : Ia Reykjavik 
landeză Shamrock 
dispus cu 3—0 (2—0)
ția locală Fram Meciul a fost 
urmărit doar de 560 de specta
tori. Temperatura 
plus 8 grade !

amicale

a fost de

la Burgas, 
R. D. Ger-

ÎN MECIUL de 
dintre Bulgaria și 
mană (2—2). oaspeții au con
dus de două ori prin Dorner 
șl Riediger dar au fost de tot 
atîtea ori egalați, grație golu
rilor, înscrise de Zdravkov. 
După cum se știe, în noiembrie, 
la Karl Marx-Stadt. selecționa
ta României va întîlni prima 
reprezentativă a R. D. Germane.

C. F. BARCELONA în reve
nire ! Miercuri echipa catalană 
a dispus de Servette Geneva în 
deplasare cu 4—1 (1—1) ! For
mația elvețiană este 
actualul campionat, 
spaniolă a iucat și 
(accidentat simbătă. 
cut) care a inscris un gol. ce
lelalte fiind semnate de Schus
ter (2) și Aionso.

lider in 
în echipa
Maradona
dar refă-

7 E L E X
ATLETISM • La Tokio se dis- 

pută astăzi cea de-a treia ediție 
a meciului atletic la care parti
cipă 8 țări (U.R.S.S., S.U.A.,
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Canada, Franța, Italia șl Japo
nia). ta cele 8 formații figurea
ză numeroase vedete ale atle
tismului mondial.

AUTOMOBILISM • Francezul 
Jean-Claude Andruet („Ferrari") 
a cîștigat cel de-al 41-lea tur 
automobilistic al Franței. L-au 
urmat compatrloțil săi Jean-Luc 
Therier („Renault 5 Turbo") la 
1:13 șl Jean-Louis Clarr („Lan
cia Martini") la 21:00.

CICLISM • Cea de-a 62-a edi
ției a tradiționalei curse Paris — 
Bruxelles a revenit olandezului 
Jacques Hanegraaf, cronome
trat pe distanța de 263 km în 
7bll. La o secundă a sosit plu
tonul în care se aflau, printre 
alții, francezul Bernard Hinault 
șl Italianul Giuseppe Saronnl, 
principalii favorlțl al cursei. 
• La Varșovia s-a dat startul în 
cea de-a 39-a ediție a Turului 
Poloniei. Prima etapă, Varșovia
— Bielostok, a fost cîștigată de
polonezul Radoslaw Serafin, care 
i-a întrecut la sprlnț pe compa
triotul său Dariusz Zakszewski șl 
pe cehoslovacul ....... ‘ -
toți înregistrați 
3h4O:ll.

RUGBY • In 
mea al 
întreprinde în U.R.S.S., 
Gitvița Roșie a întîlnit la Mos
cova formația locală LokonWtiv. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 15—12 (3—6) în favoarea rug- 
byștllor sovietici.

TENis • Bjorn Borg a confir
mat că va participa la turneul 
de la Anvers care va reuni, la 
sfîrșltul iul noiembrie, pe cel 
mai valoroși jucători din lume. 
Pînă atunci, Borg va fi prezent
— în ultimele zile din septembrie
— la un turneu demonstrativ 
în S.U.A., la Atlanta, alături de 
Connors șl Gerulaitis- • ta tu
rul doi la Los Angeles : Flbak — 
Gullikson 6—2, 6—4, Scanlon — 
Cam 6—t, 6—2, Moor — Ramirez 
7—6, 6—4.

Wojtek Breska, 
pe 173 km in
cel de-al doilea 

umeulul _ pe care n 
echipa
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