
VIZITĂ DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL IAȘI ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Vineri s-a încheiat vizita dt 
lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o in 
județul Iași.

împreună eu secretarul gene
ral al partidului au fost oas
peții locuitorilor din această 
parte a tării tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Emil Bo
bu și Ghcorghe Oprea.

Cea de-a doua zi a vizitei, 
consacrată întilnirii cu colecti
vele unor importante unități e- 
conomice sl de invătămint din 
municipiul Iași, a constituit un 
nou prilej pentru toți cei ce 
trăiesc sl muncesc in acest ma
re și însemnat centru econo
mic. de cultură și civilizație 
românească de a da glas senti
mentelor de dragoste, de stimă 
și recunoștință fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea neobosită ce o 
desfășoară in fruntea partidului 
și statului, de a-i adresa con
ducătorului iubit al partidului 
și statului nostru urări de să
nătate și viată lungă.

Pretutindeni, în unitățile vi
zitate, pe străzile municipiului, 
ieșenii, de Ia mic la mare, au 
intimpinat pe -tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu flori și eu cin- 
tecc. cu nesfirșite urale si ova
ții. exprimind astfel bucuria 
de a-i saluta ca oaspeți. Ma
rile artere ale municipiului re
ședință de județ s-au transfor
mat într-un nesfirșit culoar 
viu format din oameni ai mun
cii de cele mai diferite profe
sii, șoimi ai patriei, elevi, stu- 
denți.

Din loc în loc iși semnalează 
prezenta formații artistice de 
amatori, orchestre, fanfare, 
mari ansambluri corale. Se 
disting tineri si tinere in atră
gătoare costume populare, ori 
grupuri de sportivi.

In această ambiantă sărbăto
rească s-a desfășurat întreaga 
vizită, care a cuprins: Combi
natul de utilaj greu. întretfrin- 
derea mecanică „Nicolina", Te- 
sătoria de mătase ..Victoria", 
Facultatea de mecanică, din 
cadrul Institutului politehnic.

Un moment deosebit al vizi
tei de lucru efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în județul Iași, al 
întîlnirilor cu făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale ie
șeni. l-a constituit marea adu
nare populară desfășurată vi
neri in piața .,Ștefan cel Mare" 
a municipiului Iași.

Mii de muncitori, țărani, in
telectuali, tineri șl vîrstnici, fe
mei și bărbați din Iași șl din 
alte localități ale județului au 
venit să-și reafirme șl cu acest 
prilej sentimentele de prețuire 
și profundă recunoștință pe 
care Ie poartă secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru acti
vitatea sa neobosită pusă in 
slujba propășirii țării, bunăstă
rii poporului, creșterii neconte
nite a prestigiului sl rolului 
României socialiste în lume.

Cu deosebită bucurie, eu 
mare însuflețire este salutată 
apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor de dragoste șl recunoș
tință.

Exprimînd dorința tuturor 
celor de fată, a tuturor locu
itorilor din județul lași, primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvintul 
în cadrul adunării nooulare.

Intimpinat cu vii ți îndelungi 
aplauze, câ puternice urale ți 
aclamații, a luat cuvintul tova- 
rățul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmări
tă cu deosebit interes, cu de
plină aprobare șl satisfacție, 
ea fiind subliniată in repetate 
rinduri de îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații. Se scandea
ză cu înflăcărare: „Ceaușescu— 
P.C.R." „.Ceaușescu și poporul".

Mulțimea aclamă minute în 
șir pentru partid, pentru se
cretarul său general, expresii 
elocvente ale recunoștințe! pro
funde pentru grija arătată dez
voltării județului Iași, ca și a 
celorlalte județe ale tării, creș
terii necontenite a bunăstării 
materiale si spirituale a oame
nilor muncii.

Adunarea populară la sfîrșit 
in această atmosferă vibrantă, 
însufletitoare. de înălțător pa
triotism

După încheierea marii adu
nări populare, in aclamațiile 
entuziaste a zed de mii de ce
tățeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu părăsesc piața, in- 
dreptîndu-se spre un platou 
special amenajat unde are loc 
ceremonia plecării.
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Campionatul mondial de aeromodele indoor

ECHIPA ROMÂNEI-EVOLUȚIE PROMIȚĂTOARE
SLĂNIC PRAHOVA, 24 (prin 

telefon). După cum spuneam 
în relatarea precedentă, între
cerile campionatului mondial 
de aeromodele indoor, clasa 
F1D (micromodele), care se 
desfășoară în subteranul Slăni- 
cului, în imensa galerie a 
vechii saline, au debutat cu 
o primă lansare promițătoare 
de performanță torltă : 34 min. 
10 sec. realizate de campionul 
mondial E. Rodenski (S.U.A.). 
Dar marea mișerme de oameni 
(oricît de încet s-a făcut a- 
ceasta) a determinat pe par
curs. în a doua parte a zilei, 
apariția unor ușori curenți de 
aer care ou influențat ne
gativ zborul fragilelor „aero
nave". Dealtfel, acestea pot 
fi distruse și de o simplă adie
re de aer. Multe din ele s-au 
abătut din zbor spre pereții de 
sare, s-au lipit de aceștia și a 
fost nevoie să fie puse în func
țiune taloane ancorate cu fire 
de nylon pentru a le ajunge 
(la 40—50 m înălțime) și a le

O atractivă întilnire atletică

ROMÂNIA - R. S. S. UCRAINEANĂ (tineret)
Astăzi și mîine, (de fiecare 

dată la ora 16), stadionul 23 
August din București găzdu
iește un meci de atletism de
venit tradițional, cel dintre e- 
chipele masculine și feminine 
de tineret ale României și
R.S.S. Ucrainene. Concursul se 
anunță interesant și ne va ofe
ri prilejul să urmărim — în 
special din rindul echipei vizi
tatoare — cîțiva atleți de bună 
valoare internațională. Oaspe
ții au deplasat la București o 
garnitură extrem de puternică, 
în ansamblu, din care vă reco
mandăm, pentru performanțele 
obținute în acest sezon pe : 
Viktor Brighin (100 m — 10,3, 
200 m — 20,8), Anatoli Eeghe- 
da (1500 m — 3:40,0). Viktor 
Batracenko (110 mg —13,6), Rus
lan Miscenko (400 mg — 50,3), 
Ghenadj Avdeenko (înălțime — 
2,22 m), Serghei Bubka (prăji- 

dezlipi. în această situație, deși 
concursul a cîștigat în specta
culozitate, rezultatele au mai 
scăzut din valoare. Timpii cel 
mai buni rerlizați în startul al 
doilea : 31:10 — A. ReS (Un
garia). 29:51 — L. Barr (An
glia), 29:40 — T. Yamazaki 
(Japonia). Dintre sportivii noș
tri cel mai bun timp l-a rea
lizat Aurel Popa — 26:44. După 
lansare® a doua s-au acordat, 
azi dimineață (nr. ieri), din 
nou timpi pentru zborurile de 
centrare a modelelor și repa
rare a eventualelor avarii su
ferite.

Startul al treilea a fost — 
drept urmare — mai bun de
ci t precedentul, spre satisfac
ția celor ce urmăresc cu inte
res deosebit evoluția echipei 
noastre, cel mai bun timp 
fiind realizat de Aurel Morar 
— 32:47. care mai are o lan
sare bună — 33:04. După cum 
am mai spus, în calculul pen
tru clasament se iau două 
lansări, cele mai bune, din

nă — 5,55 m), Valcri Tkaccnko 
(prăjină — 5,40 m), Vadim Ko- 
bileanski (triplusalt — 17,03 m), 
Serghei Dorojon (ciocan — 
76,24 m), Iuri Pastuhov (cio
can — 75,30 m), la bărbați,
Olga Vladikina (400 m —51,80), 
Nina Gorbatiuk (800 m — 
2:02,0), Oxana Mașevskaia (3000 
m — 8:55,0). Elena Miicaeva 
(lungime — 6,51 m) la femei.

în fața unui adversar care 
ar fi fost mai potrivit pentru 
echipele noastre de seniori, ti
nerii noștri atleți (formația 
este alcătuită în proporție de

(Continuare în pag. a S-a) 

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI 
LA STARTUL EDIȚIEI A 33-a

șase executate. La jumătatea 
întrecerilor, spre bucuria noas
tră, conduce echipa României, 
urmată de formațiile Angliei, 
Poloniei și S.U.A.

întrecerile campionatelor 
mondiale de aeromodele indoor 
se încheie sîmbătă scară.

Viorel TONCEANU

Astăzi, In C. C. E.

de tenis de masă

C.S.M. CLUJ-NAPOCA- 
SPORT LISABONA

Echipa masculină de tenia 
de masă C.S.M. Cluj-Napoca, 
deținătoarea titlului de cam
pioană națională, va debuta 
astăzi în C.C.E., competiție a- 
junsă la cea de a 22-a ediție. 
Jucătorii clujeni — din lot fac 
parte S. Doboși, Eug. Borca. 
St. Nagy, OL Meszaroș. F. Fe- 
renezi, pregătiți de F. Paneth 
— vor întîlni, în primul tur, pe 
campioana Portugaliei, forma
ția Sport Lisabona. Meciul 
este programat în sala ds tenis 
din Cluj-Napoca, de la ora 17.

învingătoarea din această 
partidă va juca cu Spartacus 
Budapesta, una din favoritele 
competiției, in zilele de 22—24 
octombrie.

De asemenea, echipa 42- 
Arad, campioana fetelor, va 
juca direct în turul 2, cu 
Clubbe Desportivo (Portugalia).

Reamintim că în această tra
dițională întrecere a celor mai 
bune echipe de club de pe 
continent, formațiile noastre 
s-au aflat permanent printre 
fruntașe (C.S.M. a fost de 5 
ori deținătoare a trofeului, iar 
C.S. Arad la ultimele ediții s-a 
aflat constant între primele 
patru clasate).

Astăzi, in Divizia ,,A“ de fotbal

ETAPA REPETIȚIILOR GENERALE 

ALE ECHIPELOR DIN CUPELE EUROPENE 
0 La Bacău, partidă între atacul unui fost mijlocaș (Vătafu) și apărarea unui 
Fost golgeter (Oblemenco) 0 Va reuși Bihorul, în fața echipei lui Mateianu, is
prava de sub Tîmpa ? 0 Ajunsă la „minus 4“, F.C.M. Brașov nu are decit varianta 
atacului in confruntarea cu tinerii internaționali hunedoreni 0 A.S.A. Tg. Mureș - 
F.C. Olt, o întilnire cu... antecedente spectaculoase 0 In colocviul studențesc 
din Bănie, Bălăci și ai lui se gindesc la... Fiorentina 0 Pe Bega o atractivă 
intilnire de 1, x, 2 0 Tirgoviștenii vor încerca... Marea cu goluri pentru prima 
lor victorie 0 In partida din Regie cu Jiul, liderul vizează rotunjirea golaverajului 
0 Pe „23 August", în nocturnă, invingătoarea Duklei împotriva contraatacurilor 

gindite de Dobrin

PROGRAMUL ETAPEI

Bacâu : 
Ploiești : 
Brașov : 
Tg. Mureș : 
Craiova : 
Timișoara : 
Tirgoviște : 
București :

SPORT CLUB 
PETROLUL 
F.C.M. 
A.S.A. 
UNIVERSITATEA
„POLI"
CLUBUL SPORTIV 
SPORTUL STUD.
(stadionul Sportul studențesc)
DINAMO - F.C. ARGEȘ

(stadion „23 August", ora 19,30)

- CHIMIA RM. V1LCEA
- F.C. BIHOR
- CORVINUL
- F.C. OLT
- POLITEHNICA IAȘI
- STEAUA
- F.C. CONSTANTA
- JIUL

București :

Cu excepția meciului Dinamo - F.C. Argeș, celelalte par
tide vor începe la ora 17.

f Ș
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CLASAMENTUL
1. SPORTUL Stud. 7 6 0 1 15* 4 12
2. Dinamo 7 4 3 0 14- 4 11
3. F C. OH 7 4 1 2 13- 7 9
4. Corvinul 7 3 3 1 8- 5 9
5. Univ. Craiova 7 4 0 3 15-7 8
6. F. C. Bihor 7 4 0 3 19-13 8
7. F. C. Argeș 7 3 2 2 12- 8 8
8. Steaua 7 3 2 2 9- 8 8
9. S. C. Bacău 7 3 13 13-11 7

10. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 1 3 8-10 7
11. Petrolul Ploiești 7 3 1 3 7-10 7
12. Jiul 7 2 3 2 8-11 7
13. Politehnica lași 7 1 4 2 7- 9 6
14. Chimia Rm. Vil cea 7 3 0 4 7-11 6
15. F. C. Constanța 7 2 14 10-19 5
16. ,,Po!i“ Timișoara 7 1 2 4 5-13 4
17. C. S. Tirgoviște 7 0 2 5 4-13 2
18. F.C.M. Brașov 7 1 0 6 6-17 2

Duminică se dă startul in cea 
de a 35-a ediție a campiona
tului primei divizii feminine 
de volei- Un start care pare să 
fi surprins citeva dintre cele 
12 divizionare „A“ insuficient 
Diesătite după ce s-au dove
dit cam îndărătnice în această 
vară călduroasă și lungă. A 
rezultat clar acest lucru din 
nivelul scăzut al rezultatelor 
obținute la probele de control 
desfășurate zilele trecute. Situa
ția confirmă o stare de lucruri 
alarmantă care se perpetuează

jucătoare ale sale vor fi... bol
nave).

Stiindu-se cît de acută ne
voie are voleiul feminin ro
mânesc de o înviorare a echi- 
Delor de club, pentru a se 
spera într-o cît mai grabnică 
si solidă construcție a naționa
lei. am fi vrut ca noua ediție 
a campionatului să încearoă sub 
ausDicii mai prielnice...

Desigur cîteva echipe au a- 
rătat la probele de control si 
în verificări că pregătirea Den- 
tru start s-a desfășurat la ni-

__________ PROGRAMUL PRIMEI ETAPE -------------
București: DINAMO — C.S.U. OȚELUL GL

(sala Dinamo, ora 10)
FLACĂRA ROȘIE — PENICILINA LAȘI

. V (sala F.R.B., ora 9,30) _
Sibiu : C.S.M. LIBERTATEA — CHIMPEX C-ȚA
Cluj-Napoca: UNIVERSITATEA , — ȘTIINȚA BACĂU 
Baia Mare: MARATEX — CALCULATORUL BUC.

Partida Farul Constanța — Rapid București a fost amînată.

de cîtiva ani buni in voleiul 
feminin. Si fată de care fede
rația si cluburile nu dau sem
ne concrete de neliniște. ' așa 
cum s-ar cuveni. Exigenta și 
autoritatea nu se orea mani
festă . ferm De nici o treaotă 
ierarhică de la forul central, 
la cluburi, secții antrenori si 
sportive. Camnionatul intern 
încene cu : o echipă (Maratex 
Baia Mare) fără antrenor : o 
alta (Știința Bacău) cu numai 
șase jucătoare avind drept de 
joc : și — vechea poveste — 
cu amînări de meciuri (Farul 
a trimis cu mult timp înainte 
cerere de amînare a primului 
ioc pe teren propriu ..ghicind" 
că la această dată mai multe

velul corespunzător — Dinamo, 
Calculatorul si Flacăra roșie 
din București C.S M Liberta
tea Sibiu și chiar Chimpex 
Constanta si „U“ Cluj-Napoca. 
Dar de ce nu toate ? Nu este 
încă orea tirziu nentru a se 
imoune ordine. dsiciDlină un 
climat de muncă serioasă si 
exigentă in activitatea secțiilor 
cu echipe în Divizia „A“.

în etapa inaugurală două 
Dartide depășesc, după părerea 
noastră, ca interes De celelalte: 
Dinamo — C.S.U. Oțelul, la 
București, si C.S.M Libertatea 
— Chimpex. la Sibiu.

Citiți în pag. a 2-a loturile 
divizionarelor „A“ — feminin.

8



D4CI4I Organiiata sub egida „Baciâdci"

„CUPA TIPOGRAFILOR"
Tn turneul semifinal la oină

DINAMO BUCUREȘTI-C.P. BUCUREȘTI 22-12
Șl A DESEMNAT CÎȘTlGĂTORII

Printre inițiativele declanșa
te sub însemnul generos al 
„DACIADEI" se numără și „Cu
pa tipografilor", competiție or
ganizată de Comitetul Uniunii 
sindicatelor din presă, poligra
fie și edituri, care tinde să in
tre în tradiție. Angrenind la 
start tipografi din toate colțu
rile tării. întrecerea — care se 
desfășoară la volei, tenis de 
masă și șah — a reunit ieri, 
pe terenurile și în sălile Com
binatului poligrafic „Casa Sein» 
teii" din București, participan- 
ții la faza pe țară, ediția 1932. 
La capătul unor dispute în care 
a fost vizibilă bucuria de a fa
ce sport, de a se întrece cu 
colegi de profesie din întreaga 
țară, au fost desemnați cei maî 
buni sportivi, cărora le-au fost

PORNIND DE LA BUȘTENI, ÎN DRUM SPRE NOUL 

TRONSON DE TELECABINĂ: BABELE - PEȘTERA
Coborîm din tren la Bușteni, 

cunoscuta stațiune climaterică 
din Valea Prahovei, situată la 
poalele Bucegilor. Ieșind de pe 
peron, trecem pe linsă statuia 
Închinată eroilor patriei — 
, Ultima grenadă" — si ieșim 
In șoseaua prinaoală: drumul 
București — Brașov. Facem la 
stinsa si ne îndreptăm sDre...

...„INIMA STAJIUNII“

In urmă cu nu prea mulți 
ani, această zonă nu însemna 
nimic în viața orașului. Un 
colț, frumos, e drept, de la 
marginile sale. Acum, apioape 
de necrezut, .aici este locul cel 
mai important, „inima stațiu
nii" cum i se mai spune. De 
unde această atît de impor
tantă transformare? De la două 
amenajări de maximă impor
tantă pentru turismul montan : 
HOTELUL „SILVA". O fru
moasă (originală în același 
timp) și modernă construcție 
dotată cu tot ceea ce este ne
cesar unui astfel de edificiu. 
Are 312 locuri de cazare în 
camere de cîte două locuri, 500 
locuri de mese. La zestrea 
(cam veche) stațiunii. Hotelul 
„Silva", dat în folosință anul 
trecut, își aduce din plin con
tribuția la dezvoltarea turismu
lui montan din zonă, a sportu
rilor de iarnă ; TELECABINA 
BUȘTENI-BABELE. Din nou o 
amenajare modernă care face 
cinste turismului românesc. 
Lungimea cablului este de 4 400 
m, o cabină poate transporta 
25 de persoane, iar un drum 
plnă sus durează doar 12 mi
nute ! Capacitate în zilele de 
„Virf": circa 1500—1700 de tu
riști transportați.

Firește, nu pierdem prilejul 
ți...

FOLOSIM TELECABINA SPRE 
BABELE

Urcăm și, după vreo două 
minute, începem drumul legă
nat, pe cablu, spre virf. Pe sub

MANOLE DOLGA, BRĂILA. 
Rareori, o lovitură de la 11 metri 
este acceptată fără murmur de 
echipa penalizată sau de supor
terii eL Argumentele dv. privi
toare la faultul In careu și la 
penalty-ul care decurge din a- 
cesta n-au acoperire regulamen
tară. Nu contează faptul că era 
Bau nu era fază de gol sau că 
mingea nu mai era tn momentul 
acela tn posesia jucătorului faul
tat. Dacă un iucător a fost faul
tat, iar infracțiunea a fost să- 
vlrșltă In suprafața de pedeap
să, se acordă lovitură de la 11 
metri. Aș putea să mă refer la 
• situație mat puțin obișnuită, 
soldată tot cu o lovitură de la 
11 metri, atunci clnd un Înain
taș, rămas in careul advers in 
urma unui atac eșuat, este faul
tat, tn timp ce jocul s-a mutat 
rapid la cealaltă poartă, unde se 
află șl mingea 1 Aviz jucătorilor 
obișnuiți să recurgă la faulturi 
în suprafața de pedeapsă.

ANGHEL ROȘU, BUCUREȘTI. 
Interesantă Întrebarea dv. : „un 
ciclist poate termina pe locul I

oferite frumoase premii, ma
teriale sportive, diplome. ,

Iată numele acestor fruntași: 
tenis de masă : 1. Adrian Mă- 
răndici (zețar. I.P. Brașov), 2. 
Csaba Kiss (tipăritor. Tipogra
fia Tg. Mureș), 3. Petre Iones- 
cu (linotipist. I.P. Cluj-Napo- 
ca) ; șah { 1. Gheorghe Gheor- 
ghe (maistru mecanic, C.P.C.S.),
2. Nicolae Dioșteanu (zinco
graf, Tipografia Constanța), 3. 
Ștefan Cheia (maistru zețar, 
Tipografia Arad); volei — fe
minin : 1- C.P. „Casa Scînteii”,
2. I.P. „Filaret" București, 3.
1. P. Galați ; masculin : 1. I.P. 
„Buletinul oficial” București,
2. I.P. „Oltenia" Craiova. 3. Ti
pografia „Dobrogea" Constan
ța 

noi alunecă lin un splendid 
covor verde format din coroa
nele fagilor, stejarilor, dar mai 
ales ale brazilor care nu vor să 
cedeze nicicum supremația în 
zonele de munte. Copiii bat din 
palme fericiți în fața peisaju
lui de basm, cei mari se simt 
atrași de covorul verde ca de 
apa unui bazin limpede pe 
timpul verii.

— Și dacă se strică? întrea
bă unul mai temător.

Aflăm că așa ceva este im
posibil. datorită unui colec
tiv. condus de Gheorghe Cor- 
codel. care răspunde de între
ținerea și buna funcționare a 
instalație), colectiv care are în 
componența sa oameni cu înal
tă calificare, deosebiți. Buni 
mecanici, muncitori cu o înal
tă răspundere - în ceea ce fac 
(„ca la aviație" ni se spune) 
și — dovadă a omerrei lor — 
majoritatea sint salvamontiști, 
purtînd cu mîndrie pe piept
insigna respectivă. Lucrează de
multe ori în condiții foarte
grele, adevărați aeroba ți cînd 
agățați de frînghie (pe ploaie
torențială sau viscol), repară, 
fac lucrări de întreținere sau 
— cum se întimplă de foarte 
multe ori — salvează vieți ome
nești, ajutînd oameni rătăciți 
sau in dificultate fizică pe 
munte.

Ajungem sus, la Babele, 
unde vedem urme de șantier. 
Ni se explică...

„SE CONSTRUIEȘTE UN NOU 
TRONSON : BABELE..."

Vestea cea bună pentru iubi
torii muntelui este următoarea- 
se construiește un nou tron
son de telecabină. o continuare 
a celui existent, pe distanța 
Babele-cabana Peștera. Din 
partea executantului — Grupul 
de șantiere Brașov — discutăm 
cu meșteri; Iosif Iudian și Flo- 
rea Știrbei. Acesta din urmă, 
mare specialist (a lucrat la 
instalațiile pe cablu de la Po
iana Brașov, Babele. Sinaia, 
Bîlea ș.a) ne prezintă noul 

intr-o mare competiție fără să 
ciștlge NICI O ETAPA De ce 
nu, dacă nu face salturi mari de 
la o etapă la alta, ca ceilalți, 
concurenți, obținind mereu timp: 
buni. Să nu uităm că clasamen
tele se fac prin adițiuni de timpi. 
Dealtfel. Îmi șl vine in minte nu
mele unui ciclist, care a realizat 
o astfel de performantă : engle
zul J. Steel, tntr-una din edițiile 
„Cursei Păcii", șl nu numai el !

AURELIA DODU, BRAȘOV. 
Dudu Georgescu a cîștigat de do
uă ori „Gheata de aur". In ac
tualul campionat, șutul 11 func
ționează bine. Poate că se gin1 
dește la o pereche de „ghete" 
noi I

IOAN I.A7.AR, ARAD. Pentru 
turneul final al Campionatului 
european de fotbal, din fiecare 
grupă se califică o singură e- 
ehlpă. Reprezentativa noastră a 
luat un start bun, eu cele 4 
puncte realizate in Meciurile 
susținute acasă cu Cipru și Sue
dia. Să sperăm că va fi in fată 
ți la... „sosire", deși grupa noas
tră este una dintre cele mai pu
ternice. prin prezenta in rlnduri- 
le ei, in primul rind. a echipei 
Italiei, campioană mondială. Dar 
fotbalul este un aport fără În
vinși și Învingători cundscuți 
dinainte !

CRAIOVA, 24 (prin telefon). Pe 
unul din terenurile stadionului 
Central (din păcate nu prea as- 
pectubs pentru o asemenea com
petiție republicană) a început vi
neri dimineața turneul semifinal 
al campionatului național de oi
nă, ediția 1982. Dintre sutele de 
participante la etapa de masă a 
competiției, zece echipe — C. P. 
București, actuala campioană a 
țării, Dinamo București I.M.P. 
București, Laminorul . Roman, 
Cricovul Urlați, Venus Negrilești 
(jud. Bistrița-Năsăud), Energia 
Rtmnicelu (jud. Buzău), Dinamo 
Tulcea, A.S.A. Sibiu șl Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman) — 
continuă să se mențină tn cursa 
pentru titlu, furnizind, alei la 
Craiova, Întreceri de bună factu
ră tehnică. Cîteva partide, în ca
re și-au disputat întîietatea echi
pe de forțe sensibil egale, au în
trunit sufragiile publicului,' gra
ție deselor „bătăi" în urma că
rora minuscula minge a poposit 
peste linia de fund, numeroase
lor excelente „prinderi la mij
loc" sau paselor derutante în- 

tronson : „Lungimea cablului 
este de 2800 m. Pentru el s-au 
adus 55 tone de cablu a cărui 
derulare, pe stîlpi, a fost deo
sebit de dificilă, aceasta fiind 
făcută după o metodă nouă ro
mânească. Gîndiți-vă că acest 
cablu trebuie să fie purtat la 
distanța de 20 m de pămînt, 
pc care n-are voie să-I atingă, 
că s-a*lucrat in condiții grele 
de climă și Pe terenuri pline 
de șnepeni groși, lungi, împle
tiți".

O ultimă informație : noul 
tronson, spun constructorii, va 
putea fi dat in folosință in 
luna decembrie a acestui an.

Modesto FERRARINI

UN ARHITECT

IN LUMEA TENISULUI...
...Ion Țiriac, Florin Segărcea- 

nu, Alexe Bardan, Jimmy Con
nors, Ivan Lendl și încă mulți 
alții. Sînt. toate, nume prea bi
necunoscute din tenisul nostru 
și din cel mondial. Dar de ce 
le-am înșiruit ? Portretele sarla- 
te ale tuturor acestor oameni al 
„sportului alb" le-am întilnlt, 
frumos aranjate — o adevărată 
expoziție — la asociația sporti
vă „Electrica" din Timișoara. Un 
arhitect, Mircea Tomescu, în
zestrat cu harul desenului, dar 
și un practicant al tenisului, a 
făcut prin aceasta- un act de 
cultură. Bun psiholog, el a știut 
să găsească acel „ceva" care 
îl individualizează în joc și în 
fizionomie pe fiecare dintre eroii 
săi. astfel că expoziția sa — mal 
ales în timpul campionatelor na
ționale de tenis desfășurate la 
Timișoara — s-a bucurat de mult 
succes. (I.G.).

AMATORII
Apatia a fost nota caracterizan- 

tă a curselor de joi, o excepție 
constituind-o disputa strinsă din
tre Rigoarea și Rural, din pre
miul Săvineștl. „Isprăvile" mîn- 
jilor Veteran și Salvamont fri
zează contraperformanța, Sadău 
și Hogar au decepționat, Iar ul
tima cursă s-a desfășurat In 
ritm de tango.

Premiile clasice și semi clasice 
disputate ne-au arătat un tlnăr 
antrenor (are 30 de ani) pus pe 
fapte mari : M. Dumitru.

Se apropie de finiș cursele de 
amatori, iubitori al calului. 
Cursele lor au fost corecte, aprig 
disputate, cu sosiri în doi, trei 
și patru cai, fiind necesară șl 
consul tarea fotografiei uneori. El 

chelate cu lovituri precise. Pri
ma reuniune a adus față în față 
două dintre favorite : Combina
tul poligrafic București și Dina
mo București. Tipografii au în
ceput la „bătaia" mingii, men- 
țlnînd egalitatea (4—4) plnă spre- 
Bfîrșitul reprizei datorită- puncte
lor suplimentare obținute de M. 
Stănes-cu (2). A. Burcică și C. 
Popescu. Treptat, treptat, dina- 
movlștii ișl regăsesc cadența, e- 
ehipa lor funcționînd la prinde
rea mingii ca un ansamblu bine 
armonizat, „lovind" tn plin ulti
mii adversari pe culoarul de în
toarcere. La pauză, scorul era 
12—4 pentru Dinamo. în final dl- 
namoviștll ctștigă datorită punc
telor suplimentare obținute la bă
taia mingii de M. Andrușca (2), 
FI. Dincă (2), Tr. Perșinaru (2),
S. Bobelcă (2), I. Minac șl Gh. 
Chlțu cu 22—12, un scor neaștep
tat de sever. A arbitrat autoritar 
șl competent V. Comșa (Călărași).

Alte rezultate : I.M.P. București 
— Laminorul Roman S—14, Ener
gia Rimnlcelu — A.S.A. Sibiu 
18—15, Laminorul Roman — Via
ță Nouă Olteni 14—5, A.S.A. Si
biu — Cricovul Urlați 18—6. în
trecerile se încheie duminică la 
prtnz, cînd vor fi cunoscute cele 
4 echipe calificate pentru turne
ul final de la București.

Traian IOANITKCU

LOTURILE DIVIZIONARELOR
DINAMO BUCUREȘTI (an

trenor — Doina Ivănescu) : Ma
riana Ionescu (33 ani — 1,78 m), 
Victoria Banclu (30 — 1,78), Irlna 
Petculeț-Velicu (26 — 1,88), Doina 
Moroșan (26 — 1,78), Victoria Ni- 
culescu (26 — 1,78), Corina Cri
văț (24 — 1,80), Mirela Pavel (18
— 1,76), Speranța Găm-an (18 —
1,81), Carmen Bobe (19 —
1,80), Nicoleta Ian cu (18 — 1,78), 
Daniela Iacob (15 — 1,76).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(antrenori : Sandi Chiriță și 
Costinel Stan) : Simona Enache 
(30 — 1,78), Georgeta Zaharia (22
— 1,70), Lucia Ettz (23 — 1,79),
Daniela Drăghici (18 — 1,77),
Georgeta Lungu (19 — 1,77), Ma
riana Zarian (23 — 1,70), Viorica 
Btrsășteanu (20 — 1,76), Marinela 
Buzdugan (18 — 1,79), cu dublă 
legitimare : Emilia Nedelcu (16 — 
1,84), Cerlna Olteanu (16 — 1,72).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
(antrenor — Mareș Gheorghiță) : 
Marcela Pripiș (33 — 1,70), Doi
na Bis chin (28 — 1,77), Maria 
HiUa (28 — 1,73), Anca Amarlei 
(26 — 1,76), Angela Mărleș (25 — 
1,69), Marinela Țurlea (25 — 1,68), 
Mirela Popovidu (17 — 1,86), Iu- 
llana Răcean (19 — 1,70), Anca 
Ștefan (19 — 1,77), Daniela Vlad 
(21 — 1,77) ; Renale Markus (21
— 1,77) nu a trecut probele ; cu 
dublă legitimare : Anca Beștea 
(15 — 1,74) șl Luminița Roșea (17
— 1,76).

FARUL CONSȚANȚA (antrenor
— Dorin Jltaru) : Maria Enache 
(32 — 1,77), Carmen Marinescu 
(33 — 1,76), Gulniza Gelil (22 — 
1,73), Dolnlța Popescu (25 — 1,70), 
Margareta Lăluț (25 — 1,73), E- 
Lena Caradlma (21 — 1,85), Ga
briela Vulpe (23 — 1,76), Glna 
Munteanu (18 — 1,75), Daniela 
Rusu (19 — 1,81). O absență de 
marcă : Tuliana Enescu, care ur
mează să devină mamă.

C.S.U. OȚELUL GALAȚI (an
trenor — prof. Traian Vllsan) : 
Maria Muscă (27 — 1,76), Eflena 
Sander (26 — 1,74), Ileana Do- 
broschl-Berdilă (23 — 1,77), Crina 
Răuță (22 — 1,69), Marla Mitltelu 
(22 — 1,82), Elena Piron (22 — 
1,84), Iulia Moldoveanu (21 —
1,86), Gabriela Cojocaru (21 —
1,04), Lia Catarlg (23 — 1,79),
Marcela Gflcă (19 — 1,75), Came
lia Crișovan (21 — 1,84) ; cu du
blă legitimare 1 Margareta Mihail 
(19 — 1,75) și Daniela Chirilă (19
— 1,71). Carmen Cadar-Mihallo- 
vlcl nu șl-a rezolvat transferul, 
Iar Florentina Danilescu nu s-a 
prezentat la probele de control.

CHIMPEX CONSTANȚA (antre
nor — Ion Cristian) : Luxa Ra- 
covițan (32 — 1,76). Emilia Mă- 
năilă (28 — 1,77), Liliana Văduva 
(29 — 1,77), Mariana Focșa (27 —
1.71) , Ileana Geam ba șu (25 —
1,77), Mioara Bistriceanu (23 —
1,73), ESena Dudu (24 — 1.73),
Renata Sachet! (18 -—1,74), Cris
tina Manea (22 — 1,73), Camelia 
Petrișor (19 — 1,85) ; cu dublă 
legitimare : Tanța Drăgoi (18 —
1.71) . Două cereri de transfer ne
validate încă î Victoria Cri stea 
(22 — 1,73) șl Viorica Geapana 
(17 — 1,78).

• H I P. I S M
țl-au cîștigat dreptul de a aler
ga In cursele din mijlocul pro
gramului numai prin muncă, fâ- 
dnd bunul oficiu de propagan
diști. S4-1 felicităm pe dr. M. 
Leontopol, care ocupă din nou 
primul loc In clasamentul ama
torilor. Nu slntem de acord Insă 
cu greșelile Iul M. Manea șl N. 
Hle (urmărirea exclusivă a locului 
UT) din ultima cursă de amatori. 
Loialității amatorilor, conducerea 
hipodromului l-a răspuns adesea 
cu aceeași monedă. Se cuvine, 
deci, tn final organizarea tradi
ționalului premiu de Închidere 
pentru amatori, sugerlnd ca el 
să se dispute pe distanța de 
2 100 m.

Atragem atenția comisarilor a-

Mill FRUMOASE
IN „Cl'PA STEAUA* IA HhliS

Pe terenurile complexului Stea
ua au început întrecerile tur
neului internațional de tenis do
tat cu «Cupa Steaua", la care 
sint prezenți sportivi de la 
Ț.S.K.A. Moscova, Ț.S.K’A. So
fia, Selecționata armatei R.P.D. 
Coreene și clubul organizator.

Dintre partidele dm primul tur 
ale seniorilor, o impresie deo

sebită au lăsat partidele : Da
niela Moise (Steaua) — Orhana 
Lifanova (Ț.S.K.A. Moscova) 7—6,
6— 0 ; Gabriela Precup (Steaua)
— Kim Young (R.P.D. Coreeană)
7— 6, 6—0 ; Adrian Marcu (Stea
ua) — Il Young (R.P.D. Core
eană) 6—3, 6—3 și Iuri Filipov 
(Ț.S.K.A. Moscova) — Kim Huan 
Ho (R.P.D. Coreeană) 4—6, 6—2. 
7—6.

în sferturile de finală ale se
niorilor, două partide s-au de
tașat net : Mihai Șovar (Steaua)
— care, foarte sigur în jocul la 
fileu, l-a Întrecut categoric pe 
favoritul nr. 1, sovieticul Iuri 
Filipov cu 6—1, 6—1 și Ghenadi 
Avdeev (Ț.S.K.A. Moscova), care 
după primul set cîștigat mai 
greu (7—5), s-a detașat in al 
doilea spectaculos, învingîndu-1 
pe Andrei Leonte.

Semifinalele senioarelor au a- 
dus față In față pe Daniela Mni- 
se (Steaua) — Natalia Bikova 
(Ț.S.K.A. Moscova) și Nina 
Avdeevâ (Ț.S.K.A. Moscova) — 
Gabriela Precup (Steaua), prime
le reușind să se impună, obți- ■ 
ntnd astfel calificarea în finală.

Meciurile de azi vor începe La 
orele 8,30.

OCTAVIAN VINTILA

„A“ DE VOLLI (f)
CALCULATORUL I.I.R.U.C.

BUCUREȘTI (antrenor — Nicolae 
Humă) : Mirela Popa-Zamfir (24
— 1,69). Constanța Milltaru (27 — 
1,83), Eugenia Milencu-Șiulea (25
— 1,81), Viorica Niculescu (19 — 
1.80), Severin a Tudorache (21 —
1.77) , Elena Negulescu (16 —
1,89), Mihaela Mircea (27 — 1.67), 
Nicoleta Stanciu (21 — 1,83),
Cristina Sim ion (21 — 1,79), Pau
la Păvăloaie (26 — 1,70), Mihaela 
loan (19 — 1,68), Monica Sușman 
(16 — 1,76).

VOLEI CLUB „PENICILINA* 
IAȘI (antrenor — Nicu Roibescu): 
Gabriela Coman (23 — 1,71), Car
men Cuejdeanu (26 — 1,76), Kate 
Tcacenco-Talabâ (24 — 1,77), Ane- 
liese Boltres (23 — 1,75), Gabrie
la Bordel (21 — 1.82). Daniela 
Bordel (19 — 1,77), Marina Be- 
jenaru (22 — 1,80), Carmen Mol
dovan (19 — 1,72), Constanța- Za- 
horneanu (22 — 1,70); fără probe 
de control trecute — Elena Is
tra te (23 — 1,70).

RAPID BUCUREȘTI (antrenor
— Davila Plocon) : Constanța
Iorga (34 — 1,71), Ileana Ttrno- 
vean (28 — 1,76), Sofia Popa (22
— 1,76), Maria Apostolescu (25 — 
1,73), Gabriela Dogaru (26 — 1,77), 
Mariana Boltașu (22 — 1,72), Ele
na Hie (24 — 1,76). Ana Grecu 
(21 — 1,71). Amalia Ene 
(17 — 1,71), Veronica Șerbu (24
— 1,70), Angela Lehăduș (21 — 
1,71), Valeria Eiescu (17 — 1,76), 
Carmen Ion (17 — 1,71), Maria
na Stanciu (17 — 1,71) ; n-au tre
cut probele de control : Maria 
Ivanov (33 — 1,76), Tatiana Mi
nes (31 ,— 1,78). Mihaela Mistodie 
(17 — 1.79), șl Eilena Constantin 
(21 — 1,79)

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA (antrenor — prof. Ioan 
Btnda) : Ddiko Gall (24 — 1,76), 
Melania Vășcan (22 — 1,72), Ma
riana Bucur (22 — 1,79), Laura 
Ruja (21 — 1,68), Eva Olah (21 — 
1,68), Rodlca Puicar (20 — 1,72), 
Dana Nlcolaescu (24 — 1,76), Si
mona Boldor (18 — 1,79), Roxa
na Rotundu (23 — 1,69), Eva 
Csiszar (19 — 1,74). Sanda Rtija 
(18 — 1,62), Sorina Henteș (18 —
1.78) . Nu a trecut probele de con
trol Simona Vasiliu (22 — 1,73).

MARATEX BAIA MARE (ră
masă în ajun fără antrenor !) ; 
Mariana Jurj (23 — 1,80), Maria
na Olteanu (21 — 1.76), Viorica 
Szekely (21 — 1,69), Mariana 
Dăscălesc!! (22 — 1.73), Niculina 
Stănică (21 — 1,79), Georgeta Cio- 
flînc (27 — 1.76), Marga.reta-Fide- 
lîa Crișan (21 — 1,95). Silvia Do- 
brovolschi (32 — 1.77), Mihaela
Pință (21 — 1,75), Tanța Codrea 
(18 — 1,79).

ȘTIINȚA BAC AU (antrenor — 
prof. Virgil Moșescu) : Marga
reta Pescaru (28 — 1,70), Marile- 
na Bogdan (25 — 1.76), Doina 
Mangeac (23 — 1,77), Valerica 
Maler (22 — 1,82), Stela Ivlampe 
(22 — 1,82), Elena Cordun (22 — 
1,75). Cea de a șaptea jucătoare 
prezentată la normele de control, 
Codruța Filimon (18 — 1,76), nu 
a îndeplinit haremurile...

lergărilor asupra prezentei nocive 
a 3—4 elemente Înrăite, turbulen
te, din rindurlle spectatorilor, ce 
n-au nimic comun cu etica spor
tivă ți disciplina. Cerem stricta 
aplicare a regulamentului : ex
cluderea acestora de pe hipo
drom. Rezultate tehnice. Cursa 
I : 1. Veteran (I.R. Nicolae) rec. 
1:39,9, 2. Turturica. Cursa a II-a :
1. Halogen (FI. Pașcă) rec.
1:35,4, 2. Crater, 3. Hamilton.
Cursa a III-a : 1. Negrut (D. Ar
sen e) perf. 1:31, 2. Frecvența.
Cursa s IV-a : 1. Rigoarea (I. 
Georgescu) perf. 1:27,5, 2. Rural,
3. Onagra. Curșg a V-a : 1. Pru
na (N. Sandu) rec. 1:29,5, 2. Sui- 
taș. Cursa a Vl-a : 1. Dorobanț
(V. Moise) rec. 1.29,3, 2. Surduc,
3. Vigu. Cursa a VII-a : 1. Mâ
nut (I. Oană) perf. 1:33,2, 2. Se
meț. Retrageri : Tbus.

TALAZ
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an școlar,
vor să iși 
formeze pentru muncă și viață, râspunzind astfel condițiilor minu-

cu multe bucurii pentru milioane de copii ți tineri din 
îmbogățească cunoștințele, în domenii cit mai diverse,

•fc *

A început un nou 
patria noastră. Toți 
toți năzuiesc să se 
nate create generațiilor in formare de către partid și stat.

In formarea viitorilor cetățeni, invățâmintul de educație fizica, acțiunile sportiv-edu- 
cative extrașcolare au o importantă pondere, lată de ce startul lansat pe care aceste 
activități l-au luat intr-o serie de colective - paralel cu învățătura și practica in pro
ducție - reprezintă o promisiune pentru cit mai multe reușite.

Grupajul de reportaje cuprins in această pagină și-a propus să surprindă citeva as
pecte vizind perspectiva unor noi pași spre calitate in munca asociațiilor sportive șco
lare, a colectivelor cadrelor didactice de specialitate, incepind cu pregătirea cit mai 
temeinică a bazei materiale - laboratorul orelor de educație fizică - și declanșarea 
primelor concursuri și competiții...

** ******* ******

CIND OAMENII IUBESC CU ADEVĂRAT SPORTUL

La Școala generală nr. 108 din cartierul Berceni orele de edu
cație fizică tint parcă mai plăcute acum, toamna, cind diminețile 
mai păstrează răcoarea nopții. Există fi aici o disciplină a mujicii, 
o sirguință la învățătură, o mare dragoste de joacă, pentru miț- 
care in aer liber. E grija permanentă a directorului Aurelian Străi- 
nu, e pasiunea fi competența dascălilor de sport Speranța Cosgaria, 
Florina Rusănescu fi Mihai Romanescu, a celorlalte cadre didactice 
din fcoală.

Am fost recent într-o școală 
generală, in satul Izvorul dulce, 
aparținător de comuna Merel. 
din județul Buzău. O școală mo
desta. ne-am zis, la prima ve
dere, dintr-un sat oarecare. Dar 
vazind elevii, învățătorii șl pro
fesorii, în aceste zile de început 
de școală, cum sînt îmbrăcațl, 
cum se mișcă, cum se adresează 
unii altora a fost de ajuns ca 
prima impresie să înceapă să «e 
estompeze, deja ne puteam con
sidera într-o școală din centrul 
Buzăului sau al altul oraș al 
țării.

Ne interesăm de starea sportu
lui in această școală șl o primă 
replică, a directorului, este edi
ficatoare : „Sînt profesorul stan 
Drobrotă... Să nu confundați cu 
Drobotă rugbystul !...“ Invitat 
să ne vorbească despre activi
tatea sportivă a elevilor, d rec
torul îl roagă pe prof. Vasile 
Dragomlr, metodist al CJEFS 
Buzău, care ne însoțesc, să ne 
ajute la cunoașterea celor dori
te, lucru pe care acesta 11 face 
cu nedisimulată plăcere și. mal 
ales, în cunoștință de cauză...

Ne arată curtea școlii, un spa
țiu nu tocmai generos, mai ales 
dacă ne gindlm că școala se va 
extinde la 10 clase, dar riguros 
organizat. în arabescul de mar
caje albe, pe un bitum ca-n 
palmă, descifrăm un teren de 
handbal, la nevoie de volei, de 
minibaschet sau .tenis.

O atenție deosebită este acor
dată handbalului, sport în care 
încep să se vadă unele rezultate, 
printre care un loc 4 pe județ 
In campionatul școlilor generale. 
Am cunoscut și clțiva elevi hand- 
baliști, pe Nicolae Păpălici, din- 
tr-a opta, un băiat croit pentru 
sport, conducător de joc al e- 
chlpei și președintele asociației 
sportive a școlii. Dar sporturile 
în care sint tari cei din Izvorul 
dulce nu se află pe terenul cu 
arabescuri de linii albe din 
curtea școlii, ci in formele de 
relief, in șerpuirea drumului spre 
Dealul viilor ca șl spre Dealul 
Nencluleștilor, pe care cresc tot 
vii. „Eu stau tocmai colo sus. 
Sint 4 kilometri de Ia mine pină 
aici1* ne spune Narcisa Borcan, 
dintr-a șasea, participantă la fi
nalele de la Craiova ale' „Cupei 
UNCAP", la atletism. „Cam tot 4 
kilometri sînt de aici și pină la

„VREM SĂ FIM EXEMPLU

PENTRU TOATE SATELE VRANCEI“

casa mea, ultima din sat**, ne 
spune și Geta Lică. dintr-a șap
tea, alergătoare pe 800 metri, se
lecționată în secția de atletism 
a C.S.M. Gloria Buzău. „Fac 800 
de metri, dar ml-am Încercai
odată puterile pe 16 kilometri, 
atiția sint pină la Buzău** Ș17... 
„A mers!..." Să ajungă Geta Lică
de la Izvorul dulce o maratonis- 
tăî De ce nu 1?

Sînt însă și băieți pe lista
„consacraților". Dinu Dolinschi a 
ieșit primul pe județ la alergări, 
la categoria lui de vîrstă. . Și 
dacă n-a concurat la Craiova, la 
finalele pe țară ale concursului 
atletic sătesc, vina e a UJCAP 
Buzău, care l-a... preferat pe un 
altul.

Așadar pe primul plan sînt 
alergările, care își rotunjesc rea
lizările din îngemănarea celor 
două Izvoare : natura, care il 
pune pe copil să parcurgă zilnic 
— vara, iarna — 8 km tn teren

LA PITEȘTI, UN DEMARAJ
DEOSEBIT DE PROMIȚĂTOR 1

Pasiunea pentru exercițiul fi
zic. pentru sport a elevilor din 
județul Argeș și-a găsit o nouă 
și puternică exprimare. chiar 
de la începutul acestui an șco
lar. cu prilejul unei reușite 
deschideri programată la Pi
tești. într-o ambiantă cu totul 
sărbătorească ; alături de re
prezentanții tineretului studios 
din județ au fost prezenti nu
meroși tineri și tinere din în
treprinderi și instituții, partlci- 
panți la încheierea ciclului de 
acțiuni cultural-artistice și 
sportive initiate în sezonul es
tival.

Activitățile sportive cuprinse 
in programul acestei deschideri 
au relevat interesul elevilor pen
tru atletism, ramură în care s-au 
detașat reprezentanții școlilor 
generale din Bascov (Valentina 
Neagoe. 500 m). Ștefănești (C. 
Ene 80 m și 500 m). nr. 5 Pi- 

variat, de obicei grăbindu-se să 
ajungă la școală, grăbindu-se să 
ajungă acasă ; știința, care se 
exprimă prin profesorul de edu
cație fizică, cel care aduce ia- 
cestui excelent antrenament brut 
cele cite mal sînt necesare pen
tru a se ajunge la timpii doriți 
de... cronometru, atlt de fami
liar acum copiilor unor oameni 
care s-au orientat veacuri întregi 
după soare. E de Înțeles, deci, 
că singură natura nu face mi
nuni, nici cu alergătorii de mare 
performanță.

Dar, cine a dat aripi acestor 
copil din rîndul cărora s-ar pu
tea să iasă cel puțin un sportiv 
de valoare 7 H întrebăm pe * 
rector, el ne arată spre „to
varășul de la județ"! Pentru că 
prof. Dragomir a fost .22 de ani 
dascăl de sport în această școa
lă. iar în ultimii ani chiar di
rector...

Mircea' COSTEA

a
teșii (Mihaela Dumitru, 80 m) 
și liceelor din orașul de reșe
dință al județului. • „Nicolae 
Bălcescu" (D. Iorga. 100 m), 
ind. 4 (Daniela Tudor. 800 m), 
ind. 3 (C. Ștefan, 800 m). ind. 7 
(Cristina Purcaru 100 m). cla
sați în fruntea întrecerilor. Po
ziții fruntașe au fost ocupate, 
de asemenea, la fotbal (Liceul 
ind. 8) și gimnastică ritmică- 
modernă (Liceul „Zinca Goles- 
cu“). Programul a mai cuprins 
întreceri la handbal, popice, șah 
(în aer liber) și volei, precum 
și demonstrații de box și judo. 
Pentru contribuția adusă la 
reușita unor concursuri și com
petiții desfășurate sub egida 
„Daciadei", o serie de asociații 
sportive si cadre didactice de 
specialitate au fost răsplătite 
cu diplome.

fntr-un cuvînt, un moment 
important al sportului școlar 
argesean. al cărui demarai în 
acest an de învățămînt se airată 
a fi deosebit de promițător I

Prof. Al. OȚELEANU, 
președintele C.M.E.F.S. Argeș

însemnări din Constanța

PASIUNEA PROFESORULUI
DE ISTORIE SAU MATEMATICĂ...

Un profesor de istorie (șl încă 
foarte bun, ni s-a spus) iubește 
mult sportul. Și, in calitatea sa 
de director al Școlii generale 88 
din Constanța, a treia școală pe 
care o preia „de la zero", L.uca 
Duțu — despre dînsul fiind vor
ba — s-a îngrijit nu numai de 
desfășurarea unul bun proces e- 
ducativ, de realizarea unor con
diții dt mai bune pentru învă
țătură, pentru muncă, dar s-a 
arătat • Întotdeauna, fără excep
ție. receptiv la orice sugestie sau 
doleanță a profesorilor de edu
cație fizică Victor Găjdan șl So
fia Naca (aceasta funcționează 
acum la altă școală). Terenurile 
de baschet sau handbal, amena
jările pentru atletism — bine în
treținute, magazia plină ochi cu 
toate materialele necesare con
stituie o dovadă. Iar elevii au 
început să se afirme In diferite 
competiții ca de pildă la atle
tism, înot, yachting, cele mal 
bune rezultate obțin indu-le 
Brindușa Pasca, Laura Dimianof, 
Robert Penciu sau Adrian Crls- 
tea. Nota bene : 112 băieți și fe
te activează la cluburile sporti
ve școlare. Cit de curlnd va În
cepe construcția sălii de sport, 
pină atunci urmlnd a fi folosite 

la maximum condițiile naturale, 
calendarul competițional alcătuit 
fiind foarte bogat. Intîietate s-a 
acordat, așa cum este și firesc, 
sportului — sporturilor, atletis
mul. Ceea ce nu înseamnă că 
Înotul (clasele mici sînt .cuprin
se, in corpore, la inițiere), hand
balul fotbalul, .tenisul de masă, 
alte discipline au fost cumva 
unitate...

Un profesor de matematică — 
printre acela de excepție, am tot 
auzit această apreciere — se află, 
de multă vreme, aproape de 
sport. Intr-adevăr, Gheorghe Ver- 
nic a jucat cîndva baschet la 
Universitatea Timișoara, fiul său, 
Lucian, călcindu-l pe urme: 
fruntaș la carte, promițător ca 
pivot (197 cm). Ca director la 
Liceul industrial 10 din munici
piul de la malul mării, Gh. Ver- 
nic s-a dovedit un „colaborator" 
apropiat al cadrelor de speciali
tate, Eugen Nemțeanu — acest 
pionier al sportului constănțean 

—, Ana Roșu. Mircea Nicolaa 
puțind desfășura astfel activita
tea In cele mal bune condiții. Pe 
terenuri de baschet șl handbaă, 
in splendida sală cu zece (!) pa
nouri de baschet șl alte amena
jări — dimensiunile sălii: 30/18 m. 
la o înălțime de 10 m — sau b> 
aceea pentru gimnastică ritmi
că. Dacă pînă acum între per
formanțe s-au numărat partici
parea șl clasarea onorabilă a •- 
chlpel de băieți a Liceului bl 
Divizia școlară șl de juniori la 
baschet, reprezentarea munici
piului la Festivalul de gimnast!*- 
că ritmică — modernă, promo
varea unul talent ca Rodlca Jo- 
gănaru in lotul reprezentativ de 
baschet Junioare ș.a.m.d., noul 
an școlar stîrnește ambiții spori
te. Cristian Marcu, Lucian Vor
nic, Cristian Croitorii, Gabriel 
Andrei șl alțl patru colegi vo» 
încerca împreună cu băieții din 
alte școli, sub culorile C.S.Ș. L 
să atace — nld mal mult nlal 
mal puțin — titlul de campioni 
al țării! Iar dacă, în medie, W 
la sută din elevii de aid tree, 
an de an, pragul facultăților se 
speră Intr-un procentaj cit mai 
apropiat șl în ceea ce privește 
cuprinderea lor tn grupele do 
performantă, indiferent că • 
vorba de handbal, canotaj, rug
by, gimnastică. „Cit mal multe 
ore, zile ale sportului, cit mal 
mulți elevi mal sănătoși, mal 
proaspeți prin sport 1« — aceas
ta e deviza cadrelor didactico 
din colectivul condus de profe
sorul de matematică Gh. Vernia, 
cadre didactice care îndeamnă 
în mod concret, în flecare vineri, 
la mișcare. Atunci, sala, frumoa
sa sală, aparține profesorilor. _

Desigur, matematica, istoria 
sau educația fizică sînt materii 
cu totul diferite. Cîteodată insă 
— iată — ele pot face „casă 
bună". Atunci cind omul de la 
catedră, eventual din biroul dl- 
rectoral, Înțelege că, cerîndu-I 
mal mult elevului, pe toate pla
nurile, 1 se dă. de fapt, mâț 
mult. Numai șl numai spre bi
nele acestui atlt de important 
Elev I

Geo RAEȚCHI

La bucuria prilejuită de reîn- 
tîlnirea cu colegii și cu profe
sorii. elevii din satul vrincean 
Vizantea-Răzășeasca, au mai a- 
dăugat una : cea oferită de 
baza lor sportivă. Și pină atunci 
unicat deci fruntașă printre 
suratele sătești din județ, aceas
ta a devenit, in răstimpul va
cantei. si mai strălucitoare, sii- 
tuindu-se în prezent la nivelul 
celor mai reușite amenajări 
sportive școlare presărate pe 
aceste atit de pitorești melea
guri ale tării.

întreaga curte a școlii gene
rale de 10 ani — cu excepția 
unei alei pardosită cu prundis 
si încadrată cu straturi de flori 
Si arbuști — este în prezent 
asfaltată (circa 800—1 000 m 
pătrati). încercuită de o vo- 
lieră înaltă 'de peste 2 m. care 
oprește, de oriunde ar veni, 
mingile în zbor. întreaga su
prafață de teren a fost judicios 
gospodărită, astfel incit să cu
prindă cite un teren de volei, 
baschet, fotbal redus, handbal 
si tenis de cîmp, reglementar 
marcate si perfect întreținute, 
o pistă redusă de atletism, o 
groapă pentru sărituri si un... 
bazin de înot de 25/10 m. Este 
o adevărată plăcere să privești 
o bază sătească de o asemenea 
complexitate.

Am stat de vorbă cu directo
rul scolii. Ion Urloiu, profesor 
de educație fizică, un excelent 
gospodar, un om inimos si mai 

ales ambițios să-și vadă școala 
printre fruntașele județului : 
„Am realizat, adevărat, lucruri 
frumoase — ne spunea, cu mo
destie vrednicul director. Pen
tru tot ceea ce vedeți am pri
mit sprijin din partea organe
lor locale de partid și de stat. 
f*e-a ajutat C.J.E.F.S., au pus 
umărul, muncind fără menaja
mente. colegul meu de catedră. 
Dorică Filip, profesorul de ma
tematică Ion Sandu, medicul 
comunei, Ion Straoa, profesorul 
de limbă și literatură română 
Vasile Herchea, profesorul de 
educație fizică Nicolae No
rocea. Avem o bază spor- 
tivă-model și model vrem 
să fie si activitatea ce se des
fășoară la școala din satul nos
tru. O noutate cu care ne mîn- 
drim de pe acum este crearea 
unui centru de tenis de cimp. 
Avem peste 20 de jucători din 
nodurile elevilor, dispunem de 
rachete, mingi ; iar terenul ? 
L-ați văzut, desigur... Acum, pe 
lingă volei, handbal și celelalte 
discipline, se joacă — si se 
joacă non stop. — și tenis de 
cîmp. Copiij au deprins regu
lile si se arată a fi si talentat!. 
Cine știe dacă nu tocmai de 
aici, din acest sătuc, nu se va 
ridica un viitor campion..."

Fată de felul cum este în
zestrată Școala generală din 
Vizantea-Răzășeasca. nimic nu 
ne-ar mai mira...

Gheorghe ȘTEFANESCU

CURTEA ȘCOLII - BAZĂ SPORTIVĂ
0 soluție pentru ca elevii de la „111“ din Capitală să-și desfășoare
La o... radiografie a bazelor 

sportive școlare din sectorul 4 
al Capitalei, efectuată nu de 
mult, cele constatate la Școala 
generală nr. 111 au lăsat mult 
de dorit.* Promptă însă, condu
cerea scolii, elevii si profesorii, 
într-un efort susținut, au luat 
măsuri pentru ca terenurile de 
sport ale acestei unităti de 
învățămînt să-și schimbe net 
înfățișarea. * Acum, un spațiu 
larg asfaltat care cuprinde a- 
proape în totalitate curtea șco
lii. a fost marcat pentru a ser
vi — ca și în anii precedent! — 
drept loc de desfășurare a lec
țiilor de educație fizică, a com
petițiilor sportive cuprinse in 
calendarul pe care si l-au pro
pus elevii. Un spațiu care deli
mitează terenuri pentru hand
bal si minifotbal. baschet și 
volei (cu panouri si stîlpi) pre
cum și sectoare pentru atletism 
și gimnastică. Primele ore de 
sport au și fost programate, 
toată lumea pare mulțumită.

Pare și va fi realmente mul
țumită. dacă in noul an de in- 
vățămînt la „111“ nu s-ar mai 
repeta o situație nefirească : in 
timpul lecțiilor de educație fi
zică, al celorlalte activități spor- 
tiv-educative, prin curtea aces
tei scoli se perindă sute de

SAU

cetățeni din cartier. Sint cei 
care din dorința de a scurta 
drumul (cu 100 DE METRI 1T) 
trec din șoseaua Giurgiului 
spre str. Stoian Militară — și 
cele învecinate — prin curtea 
elevilor de Ia „111". Trec ne
stingheriți. de mai bine de un 
deceniu. Adică de cind s-a re
nunțat cu prea multă ușurință 
la organizarea unui servici de 
pază, astfel că cetățenii din 
cartier au acces liber prin 
curtea scolii, ziua ca și noaptea. 
MAI MULT. ÎN UNELE ORE, 
PERSOANE DIN AFARA ȘCO
LII ÎȘI FAC APARIȚIA PE 
TERENURILE DE SPORT LE 
FOLOSESC FARA NICI O O- 
PRELIȘTE. IN TIMP CE ELE
VII CARE ÎNV AȚA AICI SE 
AFLA ÎN POSTURA DE SIM
PLI SPECTATORI. CU ALTE 
CUVINTE, ADEVARATII BE
NEFICIARI CEI CARE ȘI-AU 
AMENAJAT BAZA SPORTIVA, 
SÎNT STRĂINI ÎN. . PROPRIA 
CASA !?!

Este o stare de lucruri anor
mală. fată de care, de-a lun
gul anilor conducerea școlii a 
luat deseori poziție (cu atît 
mai mult cu cît răufăcători au 
intrat, prin ețracțiune. In clă
direa acestei unităti de învătă- 
mînt și au sustras diverse obi-

... BULEVARD! ?
eficient lecțiile de educație fizică

ecte). dar forul imediat superi
or. Inspectoratul școlar al sec
torului 4. n-a găsit încă o mo
dalitate de rezolvare. De fapt, 
nu există decît una singură I 
ca Ia Intrările din str. Stoian 
Militaru (apartinînd Scolii ge
nerale 111) și din str. Brădetu- 
lui (care asigură accesul în 
curtea Casei de copii, situată 
în vecinătatea imediată cu sus- 
amintita scoală) să fie restabi
lit un serviciu de pază și or
dine realizat fie de persoane 
specializate, fie în comun cu 
elevii din clasele mari, educa
tori și profesori. Așa cum a 
fost cîndva.

S-ar pune astfel capăt unul 
du-te-vino fără rost, care cre- 
ază dificultăți procesului de 
învățămînt. lecțiilor de educa
ție fizică si activităților spor
tive. S-ar asigura totodată si 
un control rnai riguros al co
piilor și elevilor. Fiindcă. în 
situația actuală, miilți dintre ei 
intră si -ies din scoală după 
bunul lor plac 1

Tiberiu SÎAMA
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PERFORMANȚELE DIN 1982, UN PRIM PAS

PE CALEA REDRESĂRII ATLETISMULUI ROMANESC
După cițiva oni cu o activitate slabă, cu rezultate modeste și cel mai adesea ne

semnificative, incepind de anul trecut, in atletismul nostru, se constată, iată, un 
reviriment. Un promițător reviriment I Sigur, incă nu pe toate planurile ți, in 

orice caz, nu chiar la proporțiile pe care le-am dori, dar revirimentul este cert ți re
zultatele il demonstrează. Din acest punct de vedere marele atu al atletismului este 
faptul că in activitatea sa se operează cu cifre și că aceste cifre, la noi sau aiurea 
in lume, au aceeași rezonanță și semnifică același lucru. Ei bine, cifrele atleților noștri 
(mai corect spus, ale ...atletelor noastre I), de anul trecut (anul Universiadei de la 
București) și cele de anul acesta arată tocmai revirimentul de care aminteam mai 
înainte, consemnat la nivel de juniori, la nivelul echipelor reprezentative, in competi
țiile balcanice, in cele continentale, in bilanțul mondial etc. Unele dintre aspectele de 
actualitate ale atletismului ne-am propus să le abordăm astăzi, in dorința de a evidenția 
stadiul actual de pregătire, perspectivele de îndeplinire a importantelor obiective asu
mate de atletismul românesc pentru Jocurile Olimpice din 1984.

1982 anul
trecut,

fruntașii 
obiectiv 
Universiada 

am

pentru cei mai mulți 
atletismului nostru, prin- 
al sezonului 

de la,

Anul 
dintre 
cipalu] 
stituit 
Se știe, am subliniat-o doar la timpul 
respectiv. în cel mai puternic și mai valo
ros concurs de atletism organizat vreodată 
In țara noastră, tinerii atleți români au 
avut o comportare deosebită cucerind 2 me
dalii de aur (Doina Melinte la 800 m șl 
Florența Crăciunescu la disc), 4 medalii de 
argint și 9 medalii de bronz. La încheierea 
sezonului '81 Anișoara Cușmir (6,91 m la 
lungime) și Maricica Puică (8:34,30 la 3 000 m) 
deschideau listele europene ale celor mai 
bune performere.

Anul 1S82. mrreînd jumătatea ciclului oiitn- 
pic -dintre Jocurile de la Moscova și cele 
de la Los Angeles, a fost, pe planul impor
tanței, anul campionatelor europene de la 
Atena. într-un sezon bogat în concursuri,

l-a con- 
București.

VALI IONESCU

ANIȘOARA CUȘMIR

„europenelor"
întrecerile din capitala Greciei au repre
zentat momentul cel mai important. Le, 
această competiție de vîrf, atletismul nostru 
șl-a propus să obțină 2 medalii și un nu
măr de 15 puncte. Precum se știe, angaja
mentul a fost depășit : au fost cucerite 
3 medalii (una de aur — Vali Ionescu la 
săritura în lungime și 2 de argint — Ani
șoara Cușmir la lungime și Maricica Puică 
la 3 000 m) șl au fost obținute 23 de puncte: 
Maricica Puică (Olimpia Buc.) 8 p, Vali 
Ionescu (Rapid Buc.) 7 p, Anișoara Cușmir 
(C.S.M. Craiova) 5 p. Doina Melinte (Ști
ința Bacău) 1 p, Bedros Bedrosian (Dinamo 
Buc.) 1 p, echipa feminină de 4X400 m 1 p 
(Iboia Korodi — Steaua 0,25 p. Cristieana 
Cojocaru — Știința Bacău 0,25 p, Elena' 
Tărîță — C.A. Roman 0,25 p. Daniela Ma
tei — C.S. Brăila 0,25 p). în afara aces
tora, este de subliniat faptul că în finale 
(la atletism, de aproape 2 decenii finalele 
diferitelor probe cuprind cite 8 concurenți) 
au mai evoluat: Florența Crăciunescu 
(Steaua) și Iosn Zamfirache (Dinamo) ambii 
pe locul 7 la aruncarea discului, Mihaela

Anișoara,
în mod cert, pe

Vali,
Atletismul nostru este, 

un drum bun. Anul acesta, la capitolul rea
lizărilor sale trebuie notate, între altele :
• 3 recorduri mondiale : Vali Ionescu 7,20 m 
la lungime, Anișoara Cușmir 7,15 m la lun
gime. Maricica, Puică 4:17,44 la o milă ;
• un titlu mondial (Maricica Puică) și o 
medalie de argint (Fița Lovin) la campio
natul mondial de cros, in proba individuală
• 3 medalii la campionatele europene de 
sală de la Milano : aur — Doina Melinte la 
800 m. argint — Maricica Puică la 3 000 m 
și bronz — Vali Ionescu la lungime • 22 
de titluri de campioni balcanici de seniori, 
în întrecerile desfășurate la jumătatea lu
nii august în București • 4 titluri de cam
pioni balcanici de Juniori la Drama. in 
Grecia • 4 medalii (1 de aur 1 de argint 
șl 2 de bronz) la tradiționalul concurs Prie
tenia pentru juniori, ceea ce înseamnă cea 
mai rodnică participare a atleților noștri la 
sceastă importantă competiție internațională, 
poate cea mai puternică din lume pentru 
această, categorie de vîrstă. Bilanțul se 
cere, de asemenea, completat cu nenumă
ratele victorii repurtate cu precădere de 
atletele noastre în numeroase concursuri 
desfășurate în diferite țări din Europa și 
Asia. în general, se porte vorbi, de aseme
nea. de o creștere a nivelului rezultatelor în 
multe probe, de apariția în prim-planul ac
tualității a unor elemente tinere și talen
tate precum Daniela Matei (C.S. Brăila), 
Natalia Caraiosifoglu (Rapid Buc.), Marga
reta Keszeg (C.S.Ș. Cetate Deva) etc. Și cu 
toate aceste succese evidente, indiscutabile, 
constatăm că în perimetrul marii perfor
manțe a atletismului internațional, fie că 
e vorba de sală sau de aer liber, .de cros, 
avem de-a face cu același mănunchi de 
atlete de certă valoare : Vali Ionescu și Ani
șoara Cușmir, Maricica Puică și Doina Me
linte (aceasta din urmă în pofida eșecului 
înregistrat la Atena), Natalia Andrel-Betinl

S
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Loghin (C.S.M. Craiova) și Iosif Nagy 
(Steaua), clasați pe locul 8 la aruncarea 
greutății și, respectiv, la, aruncarea discu
lui. Din acest punct de vedere, bilanțul par
ticipării atleților români la cea de a XIII-a 
ediție a campionatelor europene de la Atena 
a fost cel mai bun din cele 11 evoluții ale 
lor la suprema competiție continentală, așa 
cum se poate vedea din tabelul altăurat :

MARICICA PUICA ți DOINA MELINTE 
frunte....

1934 • 0
1938 . 0 0
1954 — 1 — 1 — — 1 6 2 —
1956 1 — — 1 — — 1 8 1 —
1962 1 2 — 3 — — 1 18 — —
1966 — 1 1 — 1 — 7 2 1
1969 — 2 —- 2 2 1 2 20 —.
1971 — 2 1 3 1 — 1 19 1 —.
1974 — 2 1 3 2 1 2 24 1 —
1976 — 2 — 2 1 5 1 24 2 2
1982 1 2 — 3 1 — 3 23 2 2

Bilanțul participării la recentele „euro
pene" de la Atena este bun, dar, trebuie 
să recunoaștem, că el putea fi încă și mai 
bun, atît în privința numărului de medalii 
cucerite, cit mai ales în ceea ce privește 
totalul punctelor cîștigate. După opinia noas
tră, în mod normal, ar fi fost de așteptat 
să urce pe podium Maricica Puică la 1 500 m 
și Doina Melinte la 800 m, Iar de k Flo
rența Crăciunescu, de la oei doi aruncători 
de disc, Zamfirache și Nagy, de la Bedro- 
slan și de la Gina Panait-Ghioroaie (neca- 
lificată In concursul de lungime, dar cere 
a avut, la Atena,, la antrenamente sărituri 
de peste 6,70 m !) se așteptau clasări pe 
locuri mai spre vîrful clasamentelor...

Maricica Șl...
păcate, ambele acciden- 
a acestui sezon, dar a

și Fița Lovin, diin 
taie o bună parte 
căror valoare, probată în atîtea ocazii, nu 
poate fi pusă la îndoială. Șl în rest ?... Este 
aceasta una dintre cele mai spinoase pro
bleme »le atletismului nostru. Avem, ce 
este drept, și alte sportive talentate. Ne 
gindim, de pildă, la Florența Crăciunescu 
șl la Mihaela Loghin, la sulițașele Corina 
Girbea, Mihaela Stănescu și Eva ZSrgă- 
Raduly. Dintre acestea doar primele două 
ru făcut parte din lotul care s-a deplasat 
la Atena. Am mai spus-o și cu alte ocă
rii : dacă aruncarea greutății șl cea a dis
cului s-ar face, ca la box sau la lupte, pe 
categorii de greutate, sportivele norstre ar 
fi cu siguranță cele mai bune din lume. 
Dar, din păcate, nu există in intenția Fede
rației internaționale de atletism să stabi
lească astfel de categorii, așa că, prin forța 
împrejurărilor. în întrecere cu adversare mult 
mal masive, mai grele, cu o mare masă 
musculară atît Florența, cit și Mihaela vor 
fi, din capul locului, handicapate I Aceeași 
observație o privește și pe brașoveancs Co
rina Țifrea, la un nivel cît de cît apropiat 
de cele mai bune heptatlonlste ale continen
tului In probele de alergări și sărituri, dar 
net handicapată in cele două probe de arun
cări (greutate și suliță) care o fac să piardă 
multe puncte în finalul întrecerii. Și pentru 
că veni vorba de Corina Țifrea. altfel o 
atletă inimoasă șl serioasă, ne gîndim puțin 
șl la tinerele care, mîlne-poimîine, vor veni 
să-i la locul. Atît focșeneanca Gabriela Co
teț. dt și cîmpulungeâncs, Maria Vlăsceanu 
păcătuiesc și ele prin aceea că sînt... pent-' 
atloniste și nu heptatlonlste (!), aruncările 
fiind și la ele, probe deficitare. Este aceasta 
o chestiune care ține în primul rînd de selec
ție și abia apoi de buna pregătire a fiecărei 
probe în parte, a heptetlonului în ansam
blul său.

Din cei 18 component! ai delegației noas

tre la Atena 13 au reușit să se claseze nri 
tre finalisti. iar dintre toți doar unul si 
gur (este vorba de constănteanul Ioan C 
tean la 110 mg) a concurat la nivelul si 
cel mai bun din acest an. Că acest niv 
este puțin competitiv si că nu i-a asigur 
un loc în finală este, de acum, altceva. Ir 
portant este insă că Vali Ionescu si Anișo 
ra Cușmir, ca si Maricica Puică s-au clas 
pe locuri fruntașe chiar și fără să-și 
egalat prestațiile anterioare. Alții n-au f 
cut nici una. nici alta, ratlndu-se un bl 
prilei pentru atletismul nostru de a fi i 
scris una dintre paginile sale cele mai fr 
moașe. Doina Melinte cea mai bună perfo 
meră mondială a anului la 800 m (1:55,01 
autoare a unei serii Întregi de victorii (d 
blate si de rezultate valoroase) în fata m 
joritătii adversarelor de la Atena, n-a re 
fit la examenul „europenelor" în aer lib 
să-si reediteze succesul de la C.E. din sa 
de la Milano, cînd a devenit campioan 
sau măcar să fi obținut o medalie, la care 
dădea dreptul valoarea sa. Nj »-a păr 
obosită și parcă ieșită din formă. în ori. 
caz. principala-i armă, finisul, nu i-a S 
la lndemînă în finală. Sîntem convinși 
„momentul" Atena a fost doar un simp 
accident și că valoarea sportivă a Doin 
Melinte este cea demonstrată în atîtea con 
petiții și ilustrată de 
al său de 1:55,05.

Dintre participanții 
tentat cele mai slabe 
alergătorii de la 400 m parduri. 
boc și, respectiv, Cristina Uo'ju 
bdl înregistrați cu cele mai silabe rezulte 
din acest an. 51,65 s si 59,00 s! Nici lunior 
Sorin Matei n-a Imnlinit speranțele, fiii 
eliminat din calificărle probe! de sărtură 
înălțime la care a realizat doar 2.15 m (d 
a treia încercare), standardul de intrare 
concurs fiind de 2,24 m!

Din fericire în tot acest an și mai ales 
„ora europenelor" atletismul nostru a coi 
tait pe trioul Vali — Anișoara — Maricic 
cei care sl-a făcut din plin datoria și 
dus la succes culorile 
lor, bravo antrenorilor 
Moroiu și loan Puică, 
gătit. bravo cluburilor 
Craiova șl Olimpia Șl 
enumerare, fie-ne permis să constatăm c 
de fapt, dintre atleții care au punctat acu 
la Ater.a, foarte puțin! fac parte din muri 
secții de atletism ale marilor cluburi (a; 
trenori numeroși si de calitate, cadrul o 
ganizatoric corespunzător, buget etc.): t 
namo si-a adus contribuția de 1 punct (B 
dros Bedrosian 1? triplu dealtfel singur 
punct realizat de băieții noștri!). Steaua ' 
0.25 p (Iboîa Korndi la 4X400 m) iar I.E.F. 
nici unul ! Dealtfel, de la acesta din um 
nici un atlet n-a fost selecționat pent 
C.E.! Situația aceasta nu este nouă în atl 
tismul nostru ea puțind fi întîlnită (din p 
cate !), In ultimii ani la cele mai mul 
dintre marile competiții ale atletismului i 
ternațional. Și atunci?!...

acest excelent reco

la C.E., In 
comportări

mod nea 
le-au av 
Horta T, 

u. an

tării noastre. Bra' 
Mihai Zaharia, Iot 
ced care le-au pr 
lor Rapid. C.S.1 
fădnd. iată, aceas

ampionatele europene de la Atena au reprezentat, desigur, 
un moment important pentru atletismul nostru. El nu trebuie 
insă să ne facă să trecem cu vederea ori să uităm faptul că 

in pofida unui evident reviriment calitativ, ACTIVITATEA ATLE
TISMULUI ESTE INCA DEPARTE DE CERINȚE. Și va continua astfel 
atita timp cit problemele globale ale acestui sport, cu o pondere a- 
tît de mare în programul olimpic, nu vor fi abordate frontal și, mai 
ales, rezolvate. Ne gîndim, înainte de toate, la PRACTICAREA A- 
TLETISMULUI IN ȘCOALA, ceea ce i-ar asigura baza de masă, 
oferind astfel selecției, un mare număr de tineri din care s-ar putea 
evidenția desigur, alte valori ca lolanda și Viorica, Vali și Anișoara, 
alte Maricica și Natalia și, de ce nu, chiar și niște băieți....

Ne gindim, de asemenea, că sport prioritar cum este considerat 
de cîteva cicluri olimpice încoace, atletismul ar trebui să se bucure 
de mai multă audiență chiar și sau, mai bine zis, mai ales la ni
velul consiliilor județene pentru educație fizică și sport, de la care 
se așteaptă oricum o preocupare reală și fapte (nu doar vorbe !) 
pentru popularizarea acestui sport, pentru implantarea sa in rindu- 
rile tineretului.

Și ne gîndm, in completarea acestei idei, că unitățile noastre 
sportive, începind cu marile cluburi, ar trebui să-și facă mult mai

mult simțită „prezența" in pregătirea atleților lor pentru, marea pe 
formanță, pentru competițiile de avengură ale acestui sport. In 
cest sens, anul 1983 va fi pentru atletism un moment cu totul e 
cepțional, el programind campionatele mondiale de cros, campion 
tele europene de sală, Cupa Europei - Bruno Zauli, Cupa mo 
dială, Universiada, prima ediție a Campionatelor mondiale, Car 
pionatele europene de juniori, pentru a nu mai aminti de obișnt 
tele competiții : concursul Prietenia, Crosul Balcanic, Jocurile Bale 
nice de seniori și de juniori etc. Cu cine vom aborda aceste mr 
competiții ?

Și nu trebuie uitat nici o clipă că după 1983 va veni 1984, cu Jocuri 
Olimpice și tot așa mai departe... Doar Vali și Anișoara, Maricica și D< 
na?... Nu! Atletismul nostru, mai mult ca oricind, mai ales acum cînd 
află iarăși pe un drum ascendent, trebuie serios sprijinit. Există, fă 
indoială, tineri talentați (trebuie căutați însă I); există profesori 
antrenori pasionați și pricepuți (trebuie îndrumați și sprijiniți!) ; e> 
stă cadrul organizatoric corespunzător pentru ca atletismul nost 
să poată atinge nivelul de competitivitate de care, realmente, es 
capabil ! Să lăsăm, de aceea, vorbele și să trecem la fapte, unir 
toate eforturile și preocupările într-o singură direcție I

Romeo VILARA



RU O BUNĂ EVOLUȚIE LA JOCURILE OLIMPICE DIN 1984

4EDALIILE CUCERITE LA KATOWICE îl ONOREAZĂ 9
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DAR îl Șl OBLIGĂ PE LUPTĂTORII NOȘTRI!
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a și in alte sporturi, și la lupte greco-romane, campionatele mon
diale din acest an s-au desfășurat sub semnul intenselor pregătirii care 
au loc pe toate meridianele lumii, in vederea Jocurilor Olimpice de 
Angeles, constituind, prin aceasta, o importantă ETAPA DE VERIFI- 
poate decisivă) a potențialului de care dispune in prezent fiecare 
de conturare mai precisă, obiectivă a PERSPECTIVELOR de repre- 
cu rezultate superioare la această mare competiție a sportului 

I. De aceea, desigur, la Katowice s-a înregistrat o valoroasă și 
articipare (aproape 160 de sportivi din 25 de țări), pe listele de 
nți figurină numele a zeci de campioni și medaliați la Jocurile O-

limpice, campionate mondiale și europene. In compania acestora, ca și 
aceea a multor tineri talentați, dornici de a obține consacrarea mondială, 
dar și candidatura olimpică, ECHIPA ROMÂNIEI A REALIZAT UN SUCCES 
DE PRESTIGIU, un bilanț care face cinste sportivilor și antrenorilor

Să reamintim : 5 MEDALII (dintre care una de aur) - ECHIPA ROMÂ
NIEI PE LOCUL 3 in clasamentul general pe națiuni, la numai un singur 
punct de locul al doilea.

Ce inseamnă acest bilanț - acum, la jumătatea ciclului olimpic - și 
care sint principalele concluzii, in perspectiva J.O. din 1984, desprinse du
pă campionatele mondiale de la Katowice ?

toți „pun umărul", cu răspundere și pasiune
xprimăm, de la bun 

convingerea că „bilanțul 
:e“ a început să se între
acă In acele zile cînd, 
arnpionatele europene de 
ia, factorii responsabili din 

luptelor au avut curajul 
, mai mult, au simțit ne- 
i, ln locui scuzelor de 
1, să spună și să-și spună 
lucrurJCrar pe nume, cău- 

levăratele... adevăruri. E- 
iu că rezultatele (două me- 
> argint și una de bronz) 
■ înscriau în calificativul 
zător", că lipsa „aurului" 
primul rînd, expresia u- 

ori scăzute — la ora aceea 
►ortivilor consacrați, că, în- 
ir, existaseră serioase mi
ta pregătirea luptătorilor 
aproape la toate capitole- 
ci responsabilitățile n-au 
>lite! S-a mai spus, atunci, 
tru a îndrepta situația, 
urnea va trebui „să pună 
‘, SA MUNCEASCĂ MAI 
ȘI MAI BINE.
le, gîndurile și sentimen- 
ate au avut, timp de a- 
5 luni, o deplină acoperi- 
Eapte. Șl, astăzi, iată că

încercăm bucuria de a consemna 
un bilanț de o frumoasă strălu
cire, la realizarea căruia a con
tribuit, am spune, o „ECHIPA", 
mult mai largă, puternic anga
jată in îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor asumate pentru 
campionatele mondiale de la Ka
towice.

Medaliile cucerite de Ștefan Ru- 
su (Dinamo), pentru a doua oară 
campion el lumii, Nicolae Zam
fir (Dinamo), Ion Draica (Farul 
Constanța), Vasile Andrei (Progre
sul București) și Ștefan Negrișan 
(Steaua) își sporesc astfel stră
lucirile de aur, argint și bronz. 
După cum, dincolo de priceperea 
șl hărnicia binecunoscute ale co
lectivului tehnic format din re- 
putați specialiști: Ion Corneanu, 
Ion Cernea, Nicolae Pavel, Si- 
mion Popescu, dr. Nicolae PIo- 
ieșteanu, aflăm șl o nouă forță, 
exemplară, de autodepășire, pe 
care o dorim, în continuare, în
tregii federații de lupte (președin
te Alexandru Crăciunescu, secre
tar responsabil Komulus Cioacă).

Meritele sînt, desigur, diferite, 
dar numai totalul lor a condus 
la succesul obținut la Katowice...

larizat în echipa reprezentativă 
de seniori!). Altă competiție im
portantă de juniori (pînă la 18 
ani), „Turneul Prietenia", de la 
Tallin, a prilejuit antrenorilor 
noștri confirmarea speranțelor pe 
care aceștia le

Muncă

Constantinescu, Ilie Miuți, Iulian 
Mavlea, Liviu Botnari ș.a.

Ce important este să se 
tepte cu asemenea „> 
pa în care, ln firea 
campionii părăsesc arena 
lor performanțe...

pregătiri temeinice,
pun In Mircea

de calitate,
o mare capacitate de efort J

.rezerve" riL 
lucrurilor, 

mari-

începutul acestor 
conclu- 
extrem

AN ERCEGAN, președintei® F.I.L.A. : „Felicit călduros echipa României ’ 
cei care au pregâtit-o pentru aceste campionate mondiale. Am numai 

,te de laudâ pentru Ștefan Rusu, care, dupâ pârerea mea, dar șl a co
ma I mulțl specialiști, la ora actuala este cel mal valoros tuptâtor din 
i la categoria 74 kg. In același timp, apreciez progresele mari lâcute de 
ceilalți sportivi români, dintre care, fapt extrem do Îmbucurător, mulți sint 
I, cu evidente perspective de consacrare In arena mondialâ a sportului 
doi*.

Spuneam, la 
rînduri, că, poate, unele 
zii după „mondiale" sînt . 
de importanțe pentru ÎNTREAGA 
activitate din sportul luptelor, 
dar, credem, și In alte discipli
ne cu specific asemănător. Am 
numi, între aceste concluzii, pe 
cele referitoare, în primul rînd, 
la realizarea unei NOI *
TAȚI ÎN 
vllor, firește la toate i 
dar mai cu seamă în 
reprezentative ale țării.

La Katowice, de fapt, 
de startul 
evident pentru toți 
trlbuții în luptele 
că în cadrul lotului 
un climat de muncă ___ _______
de ordine și disciplină pe fondul 
căruia s-a putut realiza o PRE
GĂTIRE SUPERIOARA față de 
perioada trecută, la toate capi
tolele, inclusiv — foarte impor
tant — la acela vi<zînd starea de 
sănătate a sportivilor. Au fost 
considerabil mărite volumul și 
intensitatea în pregătirea fizică, 
au fost selecționate și folosite 
exerciții speciale pentru Imbună-

CALI-
PREGATIREA sporti- 

nivelurile, 
loturile

înainte 
a fost,.„mondialelor",

factorii cua- 
greco-romane 
s-a instaurat 
responsabilă,

capi- 
tre- 

lucru 
conside- 

la 
ge- 

a 
lVBtJ LilStl, 111 piltlllUA 11UU, MA" 
REA CAPACITATE DE LUPTA 
dovedită de toți sportivii noștri. 
De data aceasta, Ștefan Kusu a 
demonstrat nu numai o excelen
tă pregătire tehnico-tactică, 
și o impresionantă capacitate 
efort. Despre Ștefan Negrișan 
spunea — mai în 
serios — că

tățirea luptei la parter — 
toi, extrem de deficitar In 
cut —, volumul general de 
cresdnd cu un procent <— 
rabil. Ceea ce s-a remarcat 
Katowice ca o caracteristică 
nerală în pregătirea echipei 
fost, însă, în primul rînd,

Ștefan Rusu, la al doilea titlu 
mondial, din nou candidat la po
diumul olimpic

Fotografii de Dragoș NEAGU 
și lori MIHAlCA

cele
glumă, mai

6 minute

Nu numai
la această oră 

vorbească

edere deplină in „schimbul de miine"! CLASAMENTUL PE PUNCTE

problemă 
necesar să

asupra
ne o-

o at-, 
socotim 
i această retrospectivă-co- 
iu. începută cu mai mult 
1 urmă, acțiunea de înti- 
a lotului reprezentativ nu 
t, decît pentru o scurtă 
a (poate și datorită unor 
.. sentimentale), un „gol" 
oerirea valorică a majori- 
itegjriilor de greutate. La 
oatele europene de la Var- 
rii au dat 

că merită 
întrecerile mondiale de la 

ce, unde — reamintim — 
noastră a inclus, din nou, 
anți la C.M. (Nicolae Zam- 

<*rind medalia de argint) 
?e sportivii consacrați —

Rusu și Ștefan Negrișan, 
iți în categorii superioare 
utate, ceea ce în lupte 
iă foarte mult.
ițelege, debutul la o com- 
de asemenea amploare și, 
mai mult, obținerea

satisfacție, do- 
. titularizarea .

nor succese remarcabile sau con
firmarea unor reale posibilități 
de progres (Constantin Uță) nu 
sint lucruri facile, care se pot 
realiza „peste noapte”. Aten
ția permanentă care trebuie a- 
cordată selecției și pregătirii la 
un nivel superior a „schimbului 
de mîine" reprezintă O 
CINA PRIORITARA, care 
multă muncă, răspundere, 
pere și dăruire. De aceea, 
text, simțim nevoia să

SAR- 
cere 

price- 
în con- 
Preci- 

zăm că în lotul lărgit de lupt» 
greco-romane se pregătesc, cu 
rîvnă și cu dorința unei cit mai 
apropiate titularizări, încă o se
rie de alți tineri de real talent. 

Să nu uităm, de asemenea, că, 
în 1982, la campionatele europe
ne de juniori (pînă la 20 de ani) 
de la Leipzig, Gheorghe Savu a 
cucerit titlul continental, Mihai 
Cișmaș — medalia de bronz, re- 
marcîndu-se, totodată, și Sorin 
Herțea, Ion Gherasim, Constantin 
Uță (ultimul fiind, dealtfel, titu-

1. U.R.S.S.
2. Polonia
3. ROMANIA
4. Bulgaria
5. Iugoslavia
6. Ungaria
7. Suedia
8. Turcia
9. Finlanda

10-11. Coreea de Sud 
Cuba

12. Cehoslovacia 3, 13. S.U.A.
14-17. Grecia, Italia, Japonia, Nor
vegia 1.

44 
31
30
30
17
13
11
9
6
4
4

2,

ci 
de 
se 
în 
de

luptă aproape nu-i ajungeau pen
tru. .. „încălzire". Asemenea spe
cialiștilor, ni s-a părut că Ion 
Draica a făcut, și datorită acestei 
mari capacități de efort, cele mai 
bune meciuri ale sale din ulti
mii doi-trei ani. Am putea con
tinua cu Vasile Andrei, Nicolae 
Zamfir, Ilie Matei...

Poate greșim, dar așa ne ex
plicăm, în mare măsură, și pre
zența a 4 luptători români în 
întrecerile finale pentru cuce
rirea 
gint !

medaliilor de aur și ar-

despre medalii
de 

djar
Nu trebuie, 

bilanț, să se 
despre medalii! Pentru căt iată, 
s-a văzut, la Katowice, că mai 
sint încă multe lucruri de fă
cut pentru valorificarea deplină.a 
potențialului existent, a condi
țiilor de care dispun, în toate 
planurile — uman, tehnic, orga
nizatoric, material — luptele 
greco-romane.

Va trebui continuată munca de 
îmbunătățire a luptei la parter, 
atit In atac, cit și In apărare. 
Știm că o asemenea problemă 
nu-șl putea afla rezolvarea in
tegrală în numai ctteva luni de 
zile, dar dacă sportivii ar fi cău
tat mai mult prietenia.., halte
relor (așa cum, dealtfel, Iun Drai
ca sau Vasile Andrei ne 
că o vor face de-acum 
poate că...

De la bun început se știa că 
de la Ion Asaftei, Constantin 
Uță și Ivan Savin nu sînt de 
așteptat performanțe deosebite. 
In schimb, Ștefan Marian și Die 
Matei erau creditați cu șanse 
bune de a se număra printre me
daliați, indiferent de „sorți". Ei 
au evoluat, însă, sub posibilități,

spuneau 
înainte),

temători, deși buna pregă-parcă
tire îi îndreptățea să lupte mai 
viguros, dinamic și mai eficient. 
Le așteptăm replica la viitoarele 
competiții!

Am lăsat, v intenționat, la sfîr- 
șitul acestor notații. problema 
categoriei 48 kg. în ciuda nume
roaselor încercări făcute pînă a- 
cum de specialiștii loturilor și 
ai cluburilor cu secții de lupte, 
rezultatele întârzie. Cu prilejul 
ultimelor mari competiții au fost, 
e drept, titularizați o serie de 
luptători talentați, bine pregătiți, 
dar fără toate acele calități deo
sebite care să le 
tuarea printre 1 
tegoriei. Vor mai 
Încercați și alți tineri, 
atunci rămîne valabilă 
zia că pentru această 
de greutate s-a făcut 
țin.
rea : .
ceanu și Alexandru?", marii cam
pioni care au dominat atîția ani 
această categorie pe plan mon
dial, cucerind, printre altele, 4 
din totalul celor 13 titluri mon
diale înscrise în palmaresul lup
tătorilor noștri.

i îngăduie si- 
protagoniștii ca- 

fi, desigur, 
dar pînă 

conclu- 
categorie 

prea pu- 
______ _ ___  t întreba- 
Unde sînt urmașii lui Ber-
Rămîn>>, deci, și 

„T’-'’" .»_* --------S!

r Im

KW- . y
< ■■ . ej*?:

*'Si t'' 1 I

line pentru „albumul de aur" al sportului românesc. In fotografie, 
medaliați de la Katowice... (de la stingă la dreapta : Ion Draica, 
e Andrei, Ștefan Rusu, Nicolae Zamfir, Ștefan Negrișan).

Rezultatele obținute de luptătorii români la Ka
towice constituie nu numai un deosebit succes, 
ci și cel mai valoros bilanț in perspectiva partici

pării la Jocurile Olimpice, din cele realizate, pină 
acum, in acest an, de sportivii din țara noastră I Cu a- 
tit mai mult ni se par, de aceea, pe deplin meritate 
cele mai calde felicitări pe care le adresăm, din toată 
inima, sportivilor, antrenorilor șl celorlalți specialiști, 
federației de lupte.

Nu numai rezultatele in sine ci și evoluțiile fecăruia 
dintre sportivii noștri, nivelul pregătirii de ansamblu, 
moralul ridicat cu care au abordat și au susținut atî- 
tea grele intilniri pentru cucerirea celor 5 medalii re
prezintă, in același timp, o foarte bună experiență pro
prie, cîștigată, într-un timp relativ scurt, după o muncă 
Intensă, pe fondul unui climat de ordine și disciplină. 
O experiență care a arătat (nu numai pentru luptele 
greco-romane) că analiza temeinică a lipsurilor (și nu 
„goana după scuze") este o cale sigură de progres, că 
aceste progrese sint cu atit mai mari, mai importante, 
cu cit la realizarea lor concură toți factorii implicați in
tr-o asemenea acțiune. S-a putut ajunge la succesele 
de care aminteam pentru că sportivii au muncit mult 
mai mult, pentru că a sporit considerabil exigența co
lectivului tehnic, a celorlalți specialiști de la lot, pentru 
că a fost manifestată, in continuare, ÎNCREDERE IN 
TINERET și pentru că s-a realizat O NOUĂ CALITATE 
IN PREGĂTIRE.

Ca o rezultantă a celor citeva concluzii amintite, pu
tem spune că acum — la jumătatea ciclului olimpic - 
lotul de lupte greco-romane are în componența sa 
sportivi cu îndreptățite motive să aspire ta titularizarea 
olimpică : Ștefan Rusu, Ion Draica, Nicolae Zamfir, 
Vasile Andrei, Ștefan Negrișan, sau - cu un plus de 
valoare - Ștefan Marian, Ilie Matei... Am vorbit și 
despre alți tineri de perspectivă, juniorii remarcați 'la 
campionatele europene și la „Turneul Prietenia". Mai 
sint și alții I Toți trebuie să știe că porțile lotului, ale

echipei reprezentative pentru marile competiții ale anu
lui viitor, ca și pentru Jocurile Olimpice de la Los 

Angeles, sînt larg deschise. Toți „candidații", dar mai 
ales antrenorii de la cluburi pe care ar trebui să-i 
stimuleze mai mult situația actuală a luptelor greco- 
romane.

Am văzut, în același timp, că este - cum se spune 
- încă mult loc de mai bine. Există încă unele cate
gorii deficitare (48 kg și +100 kg) și trebuie cău
tate soluții mai eficiente pentru ca echipa să nu mai 
fie handicapată din start. îmbunătățirea in continuare a 
luptei la parter este încă „la ordinea zilei". Ca și u- 
nele retușuri tactice la lupta din picioare necesare și 
de mare importanță pentru că, așa cum s-a văzut, în 
fiecare meci au fost clipe decisive, cînd numai de 
sportivii respectivi a depins... strălucirea medaliei, sau 
locul ocupat în clasamentul categoriilor de greutate.

Firesc, gîndurile tuturor iubitorilor de sport din țara 
noastră se îndreaptă spre Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles și toate rezultatele sînt raportate la perspec
tiva acestora. Anul următor programează, tocmai in 
perspectiva Jocurilor Olimpice, două examene decisive : 
campionatele europene și mondiale. Pînă atunci mai 
este, aparent, destul timp, dar credem că trebuie să 
folosim prilejul oferit de această analiză pentru a su
blinia că ele se vor desfășura în două țări (Ungaria 
și, respectiv, Uniunea Sovietică) în care sportul luptelor 
are o valoare extrem de ridicată. Ne gîndim și la faptul 
că dincolo de performanțele individuale trebuie acțio
nat pentru ca revenirea echipei noastre (locul 3 in 
clasamentul pe națiuni) în elita mondială să fie con
solidată.

Așteptăm cu încredere noi împliniri, noi succese care 
să dea contururi și mai puternice perspectivelor pe care 
luptătorii români le au pentru reprezentarea cu cinste 
și demnitate a sportului românesc la Jocurile Olimpice 
din 1984.

Dan GÂRLEȘTEANU



In Divizia „Au de handbal masculin

O [TAPĂ DOMINATĂ DE DfRBÎUl STUDENJESC 
„U“ CEUJ-NAPOCA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
Campionatul masculin de 

handbal, Divizia „A“, continuă 
mîine cu etapa a VllI-a. O 
etapă dominată do derby ul 
studențesc, programat In Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, 
dintre Universitatea și Politeh
nica Timișoara. Clujenii, regă
siți sub bagheta antrenorului 
Gh. Zamfir, se află tntr-un 
sprint impresionant. Ei au re
ușit în acest campionat un tur 
de forță care le-a adus nu nu
mai prețuirea suporterilor lo
cali, ci și elogiile specialiștilor 
handbalului. Cu 5 victorii în 7 
partide, între care și cele la 
H.C. Minaur Baia Mare și 
Dinamo București. studenții 
clujeni se află acum pe locul 
III în clasament și sînt, desi
gur, animați de dorința de a-și 
menține această atît de ono
rantă poziție. Oaspeții, Poli
tehnica Timișoara, se găsesc 
pe un loc 6 — necorespunză
tor valorii lor. Poate că toc
mai această poziție precară le 
va trezi orgoliul. Cu excelen
tul Alexandru Buligan în poar
tă, cu Alexandru Fiilker (pe

CLASAMENT
1. STEAUA 7 7 0 0 206-133 «
2. H.C. Minaur 7 6 0 1 213-151 19
3. U. Cluj-Nap. 7 S 0 2 173-166 17
4. Dlnamo Buc. 7 4 0 3 176-152 15
5. Cons.tr. Ar. 7 4 0 3 141-145 15
6. Poli. Tlm. 7 3 1 3 139-146 114
7. Dlnamo Bv. 7 3 0 4 137-154 13
8. Independența 7 3 0 4 143-171 13
9. Consta. Or. 7 1 0 5 158-172 11

16. Relon Săv. 7 2 0 5 146-161 11
11. U. Craiova 7 1 1 5 148-193 10
m. C.S.M. Bort. 7 1 0 5 147-190 9

PROGRAMUL ETAPEI A Vlll-a
Craiova 5 UNIVERSITATEA — DINAMO BRAȘOV
Bacău : C.S.M. BORZEȘTI — STEAUA
Cluj-Napeca S UNIVERSITATEA — POLI. TIMIȘOARA 
Baia Mare : ILC. MINAUR — CONSTRUCTORUL ARAD
piatra Nernț : RELON SĂVINEȘTI — INDEPENDENȚA CAR

PAȚI MIRȘA
București ; DINAMO — CONSTRUCTORUL ORADEA (du

minică, în saia Floneasoa, de la ora M.45 ; tn 
deschidere, de la ora 10,30, partida feminină 
din cadrul „Cupei de toamnă" dintre CON
FECȚIA șl TERQM IAȘI).

• H.C. MINAUR IN „CUPA
I.H.F.**.  Dintre cele trei for
mații românești care vor evo
lua în cupele europene (Steaua 
în Cupa campionilor europeni, 
Dinamo București în Cupa cu
pelor și H.C. Minaur Baia Mare 
în „Cupa I.H.F.**) doar H. C. 
Minaur a reușit să-și stabileas

AZI Șl MÎINE, ULTIMELE 
ALE PRIMULUI TURNEU ÎN DIVIZIA

MIERCUREA CIUC, 24 (prin 
telefon). — Șl de această dată, 
(joi după amiază), la meciul 
Steaua — S.C. Mircurea Ciuc, 
tribunele patinoarului artifi
cial din localitate au fost ar
hipline. Partida dintre aceste 
două echipe fruntașe ale ho
cheiului nostru a fost de un 
ridicat nivel tehnic șl specta
cular, abundentă în faze „cal
de** la ambele porți, dar mai 
ales la cea a bucureștenilor, 
unde portarul Netedu a făcut 
adevărate.......minuni**.

De aceea credem că un re
zultat de egalitate ar fi fost 
mai just (reamintim că Steaua 
a cîștigat cu 3—2) mai ales că 
și datele meciului dovedesc a- 
cest lucru. Gazdele au atacat

CLASAMENT
1. STEAUA 4 4 0 0 26-10 8
2. S.C. Miere. C. 4 2 0 2 18-14 4
3. Dinamo Buc. 4 2 0 2 21-19 4
4. Dunărea Gl. 4 0 0 0 9-31 0

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
In campionatul republican de 

dirt-track s-a desfășurat joi, la 
Sibiu, pe stadionul Voința, etapa 
a IV-a, penultima, a competiției. 
Reuniunea, desfășurată într-o 
©rganizare foarte bună, în fața 
a peste 2 000 de spectatori, a fost 
de un bun nivel tehnic, cu man
șe spectaculoase. Primul loc tn 
etapă a revenit favoritului, moto- 
cielistul sibian Ionel Pavel, ca
re a cîștigat toate cele '5 manșe 
în care a luat startul. Principa
lul său adversar, metalurgistul 
bucureștean Marin Dobre, a că
zut în manșa a IV-a, pierzînd 
puncte prețioase. Clasamentul e- 
tapel : 1. I. Pavel (Voința Sibiu) 
15 p, 2. St. Postolache (C. S. 

care-1 dorim calm, laborios) li
der în atac și bineînțeles cu 
aportul major al tuturor co
echipierilor, formația Ingine
rului Constantin Jude poate da 
o replică puternică gazdelor, 
poate contribui la transforma
rea acestui meci de vîrf In
tr-un derby al calității.

Sigur, alte meciuri au și ele 
o importantă deosebită. La 
Craiova, studenții îi întîlnesc 
pe dinamoviștii brașoveni și 
vor încerca să obțină toate 
cele trei puncte pentru a scă
pa de sufocantul loc 11 In cla
sament ; la Piatra Neamț, alte 
două formații deasupra cărora 
se află „sabia lui Damocles'*, 
Relon Săvinești și Independen
ța Carpați Mîrșa, își vor dis
puta cu ardoare’ victoria, în 
timp ce la Baia Mare se vor 
intîlni echipele unora dintre 
cei mai buni tehnicieni ai 
handbalului nostru : H. C. Mi
naur (Lascăr Pană) și Construc
torul Arad (Oprea Vlase).

După două înfrîngeri grele 
în deplasare, Dinamo Bucu
rești revine mîine în sala Flo- 
reasca pentru a se confrunta 
cu Constructorul Oradea. Fără 
îndoială, elevii antrenorilor 
Ghiță Licu și Valentin Samun- 
gi vor încerca să schimbe în- 
trucîtva opinia suporterilor 
printr-o evoluție cît mal apro
piată de potențialul real. Dar 
asta înseamnă cufundarea echi
pei lui Gh. Ionescu In adîncu- 
rile înnegurate ale clasamen
tului...

că datele evoluției tn primul 
tur. Cele două partide cu for
mația greacă Phillippos Veria 
se vor disputa la 9 octombrie 
— la Veria și la 16 octombrie 
la Baia Mare.

Rubrică realizată de 
Hristache NAUM

de la început în trombă ș 
și-au creat situații, una mai 
clară ca alta. In nota de do
minare a echipei S.C. Miercu; 
rea Ciuc, Steaua a deschis sco
rul prin V. Huțanu (min. 5), 
iar apoi în finalul primei re
prize (min. 18) Baricz (S. C. 
Miercurea Ciuc) a retat un șut 
de penalitate. în repriza se
cundă, Steaua și-a mărit avan
tajul la 2—0 (Gerczuly — min. 
35, la capătul unui contraatac), 
pentru ca două minute mai 
tîrziu Todor să înscrie primul 
gol pentru S.C. Miercurea Ciuc. 
La începutul reprizei a IlI-a,
T. Mikloș a adus egalarea pe 
tabela de marcaj (2—2, min. 
42). In continuare, hocheiștii 
de la Miercurea Ciuc au pre
sat, uneori categorie, forțfnd 
victoria, dar din nou întreaga 
apărare a echipei Steaua, în 
frunte cu Netedu, șl-a făcut 
datoria. Și cînd se părea c 
meciul se va încheia cu un 
just rezultat de egalitate (mai

Brăila) 12 p, 3. S. Halagian (Stea
ua) 12 p, 4. E. Botezatu (C. S. 
Brăila) 12 p, 5. M. Dobre (Me
talul București) 11 p, 6. G. Scar
let (Steaua) 10 p. înaintea ulti
mei etape, clasamentul general 
se prezintă astfel: 1. I. Pavel 56 p,
2. M. Dobre 50 p, 3. St. Postola
che 44 p, 4. N. Puraveț (I.P.A. 
Sibiu) 40 p, 5. E. Botezatu 36 p,
6. M. Șoaită (T.P.A. Sibiu) 35 p. 
tn „Cupa speranțelor" (etapa a 
9-a) rezervată juniorilor, pe pri
mele locuri s-au situat m-otoci- 
diștil : 1. Ș. Ghibu (I.P.A. Sibiu) 
5 p, 2. D. C aș par (Metalul Buc.) 
5 p, 3. B. Lazăr (C. S. Brăila) 
4 p. (Iile IONESCU — coresp.).

• Azî după-amiază, de la ora 
16, va avea loc pe pista de zgură 
a stadionului Metalul din Capita
lă etapa a V-a — ultima — a 
campionatului republican de dirt- 
track, competiție rezervată moto- 
cîcliștilor seniori.

AZI Și MÎINE, ETAPA A V-a 
ÎN DIVIZIA „A“ DE RUGBY

Du.pă întreruperea cauzată de 
turneul de trei jocuri al selec
ționatei irlandeze Munster tn țara 
noastră (trei jocuri tot atîtea 
prilejuri de selecție pentru alcă
tuirea lotului reprezentativ tri
color), ne reîntîtaim, în acest 
siîrșlt de săptămtaă, cu campio

PROGRAMUL $1 ARBITRII ETAPEI
S Imbătă
București : R. C. SPORTOT? STUD. — STEAUA

• stadion Tel, era 15 ; C. Cristăchescu (București)
Duminică
București : DINAMO — RULMENTUL BlRLAD

• Stadion Olimpia, ora 10,10 ; O. Ionescu (Constanța)
Iași : POLITEHNICA — GLORIA P.T.T. ARAD

• Stadion Tineretului, ora 9 ; P. Soare (București)
Constanța : FARUL — RAPID BUCUREȘTI

• Stadion Farul, ora 10 ; I. Bănică (București)
Timișoara : UNIVERSITATEA — ȘTIINȚA PETROȘANI

• Stadion 1 Mal, ora 9,30 ; M. Gavrici (București)
Sibiu : C.S.M. — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE

• Stadion Valea Aurie ; ora W ; P. Ionescu (București)

1. FARUL
2. Steaua
3. Dinamo
4. Șt. Bala Mare
5. Șt. Petroșani
O. Grivița Roșie
7. Rulm. Btrlad
8. Poli. Cj.-Nap.
9. Rapid

10. C.SJW. Sibiu
11. Sp. stud.
12. Poli, lași
13. Unlv. Timiș.
14. Gloria P.T.T.

4400 126-14 12
4400 108-40 12
4301 101-28 10
4202 39-24 3
3210 45-31 8
4 10 3 39-40 8
4201 16-38 8
4 111 32-34 7
4 1 1 3 26-48 7
4 112 31-81 7
4013 28-67 8
3 1 0 1 30-60 5
4013 24-71 5
4013 29-78 S

• La Timișoara s-a disputat 
partida internațională intre XV- 
le Universității șl Selecționata 
Tunisiei. Scor I—13 (8—7). Punc
tele gazdelor au fost realizate de

Intllnire Internațională de pescuit BELGRAD - BUCUREȘTI
Mîine va avea loc cea de a 

Xl-a ediție a îritîlnirii internațio
nale de pescuit sportiv dintre e- 
chipele orașelor Belgrad și Bucu
rești. Concursul se va desfășura 
pe rful Sa va, în apropierea Bel

RAPID ÎNVINGE PE CRIȘUL CU 9-8, LA POLO
BĂILE FELIX, 24 (prin tele

fon). Cer Înnorat șl ploaie de... 
goluri (85) șl In partidele celei 
de a patra reuniuni a turneului 
care se desfășoară în piscina Ve
nus din complexul .1 Mal**. In 
marea majoritate a partidelor, 
echipele fruntașe au mizat pa 
jocul ofensiv, fapt care a sporit 
spectaculozitatea întrecerilor. Cri- 
șul, Dlnamo și Rapid București 
au rămas neînvinse șl după me
ciurile de vineri dimineață. Ele 
se detașează de restul participan
tei or printr-un joc modera, În 
permanentă mișcare, datorită că
ruia reușesc să depășească me-

JOCURI
„A" DE HOCHEI

rămăseseră încă 50 de secunde) 
V. Huțanu, cu abilitatea-i re
cunoscută, a marcat golul vic
toriei.

Astăzi se dispută partidele : 
Steaua — Dunărea (ora 16) și
S.C. Miercurea Ciuc — Dinamo 
(ora 18,30), iar duminici are 
loc ultima etapă a acestui prim 
turneu al campionatului, fiind 
programate partidele; S. C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea 
(ora 12) și Steaua — Dinamo 
(ora 14).

V. PAȘCANU — coresp.

ACTUALITĂȚI
Noua ediție a campionatului 

Diviziei „A" de poploe, care a 
demarat săptămtna trecută, pro
mite o dispută interesantă, cu 
toate că in etapa inaugurală, 1- 
nedltă din unele puncte de ve
dere (o singură victorie în de
plasare — Chimica Tlrnăveni, La 
bărbați — și cîteva rezultate de 
proporții mari), nu prea au fost 
surprize. S-au remarcat însă 
scorurile foarte strlnse, la cîteva 
„bețe" diferență într-o serie de 
partide în care evoluau Rapid 
București, Gloria București, Vo
ința Oradea, U. T. Arad — la 
femei, Carpați Sinaia, Construc
torul Galați, Electromureș Tg. 
Mureș — la bărbați. Echipele 
nou promovate, cu excepția Vo
inței Craiova (f), care fusese 
gazdă, au pierdut la scoruri mari, 
chiar neobișnuit de mari, ca de 
pildă formația bucureșteană Fri
gul, care a realizat un total sub 
orice critică : 1983 p d. (adversa
ra ei, Petrolul Băicoi, a punctat 
2374).

în etapa de jizl (a TT-a) sînt 
irogramate cîteva meciuri atrac

tive, deschise oricărui rezultat : 
Metalul Roman — Rulmentul 
Brașov, Rafinorul Ploiești — Glo
ria Bujcureștl, Tchnoutilaj Odor- 
hei — Aurul Baia Mare, Voința 
Tg. Mureș — Electromureș Tg. 
Mureș (b), Laromet București — 
Rapid București, Voința Odorhei 
— C.S.M. Reșița (f).

® Tn urmă cu cîteva zile echl- 

natul Diviziei „A“. Etapa... pe 
rol — purttad numărul 3 — are 
un program interesant, detașin- 
du-se, prin spectacolul promis, 
partida de azi din Capitală și — 
prin echilibrul anticipat — ace
lea de mîine de la Timișoara și 
Sibiu.

TROFEUL SPORTUL. Cel mâi 
eficace jucător al ediției prece
dente, constănțeanul Adrian 
Plloțschi, este șl acum tn frunte, 
cu 7 eseuri. îl urmează Mlrcea 
Paraschlv, Marian Zafiescu (am
bii Dinamo), Adrian Lungu (Fa
rul) — cu cite 4 ,Mihai Marghes- 
cu (Dinamo)- — 3 șl un pluton 
de nouă jucători cu ctte 3. In 
fruntea clasamentului pe echipe : 
Farul 23, Steaua $1 Dinamo cite 
14 etc.

Comănici — 2 l.p. șl Peter — 
drop. (C. CREȚU, coresp.).
• Meciul Poiltetmioa 10 Fe

bruarie Cluj-Napoca — R. C. Gri
vița Roșie se va disputa La 10 
octombrie.

gradului. Iată și componența se
lecționatei Bucur ești ului : Teo
dor Bentu, Mihai Ambrozie, 
Gheorghe Pirvu, Mihai Calape- 
reanu și Ion Pană ; antrenor — 
Gheorghe Dumitrescu 

dia de 10 goluri de mecL Parti
dele lor directe, programate In 
a doua parte a turneului, slut 
așteptate cu un deosebit Interes.

Iată rezultatele etapei a patra: 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — VI
ITORUL LIC. 1 BUC. 18—8 (S--3,
4—2, 5—1 4—0); arbitri: V. Go
lan — Gh. Nlstor ; au marcat : 
Colceriu 7, Covaci 4, Gyarfas 3, 
Trlteanu 1, Olpretean, Pop pen
tru Voința, respectiv Ghiță 3, 
Oprlșan 2, Marinescu. CRIȘUL — 
C.N. A.S.E. 18—6 (3—0, 5—3, 3—1, 
7—2): arbitri : M. ștefan — A. 
Soos ; au marcat : Costrăș 7,
Gordan 5. Pante* 2, Kiss 2, Fe- 
jer și lies pentru Crlșul, respec
tiv Tăurici 2, Șerban 1, Ionescu 
2. DINAMO — RAPID ARAD 
16—3 (4—1, 3—1, 4—1, 5—0) ; ar
bitri : ȘL Karacsony — C. Frățl- 
Iă ; au marcat : Molceanu 4, Cio- 
băniuc 4, Hagiu 3, Răducanu 2, 
Ardeleanu 2, Rus pentru Dina
mo, respectiv Szabo, Onea șl 
Țurcan. RAPID BUCUREȘTI — 
PROGRESUL 12—6 (4—3. 4—0,
2—2, 2—1); arbitri : V. Purdea — 
A. Czcgedi ; au marcat : Scher- 
van 3, Iile 2, Gaița 2, Ionescu 2, 
Arsene, Munteanu, Olac pentru 
Rapid, respectiv Chiriei 2, Florta- 
cescu 2, Dineu $1 Bărbulescu.

în cea de a ctacea reuniune, 
am urmărit un nou derby, care 
a opus echipele Crlșul Oradea și 
Rapid București. A fost un joc 
aprig disputat, cu un final in
candescent, în care feroviarii au 
obținut victoria cu »—8 (2—3, 2—1, 
4—3, 1—1), luîndu-șl, astfel, re
vanșa pentru tafrîngerea suferi
tă In finala. „Cupei României**. 
Orădenll au avut un început mal 
buh șl, la capătul unor frumoase

DIN POPICE
pele Voința București" (m) șl 
Voința Tg. Mureș (f) au evoluat 
La Sofia, în compania formațiilor 
Lokomotiv, La bărbați, bucureș
tenii au obținut o dublă victorie 
— pe echipe cu 4 957—476® și La 
individual prin Petre Purge 1720 
pd (în două jocuri). La fete, 
mureșenceie au pierdut surprin
zător CU 2265 — 2284 șl au dștl- 
gat la individual prin Maria To- 
dea — 808 p d.
• Turneul final al „Cupei 

campionilor europeni", ediția 
1982, va avea loc anul acesta în 
Iugoslavia, la Celje, în zilele de 
7—10 octombrie. Participă 10 e- 
chlpe masculine șl 9 feminine, 
printre care cele două sextete 
mureșene, campioane pe 1982 : 
Voința Tg. Mureș — la fete șl 
Electromureș Tg. Mureș — la bă
ieți. Echipa Voința participă pen
tru a patra oară la ultimul act 
al C.C.E. (de două ori, în 1977 
șl 1980 a cîștigat titlul european). 
După cum se știe, în ediția 1981 
a competiției titlul feminin a re
venit tot unei tormații românești, 
Voința Galați.
• Popicarii noștri vor partici

pa în viitorul apropiat la o se
rie de turnee Internațion.aHe : 
„Cupa Sofia* la 16—17 octombrie, 
„Cupa Werner S elen binder" la 
28—24 octombrie în R. D. Germa
nă, iar selecționatele UCECOM 
vor fi prezente la un turneu in
ternațional în R. D. Germană 
(2—8 oct om brie).

CAMPIONATELE
DE YACHTING
La Constanța s-au încheiat 

întrecerile din cadrul campio
natelor republicane de yacht
ing rezervate seniorilor și ju
niorilor. Concursul a to.-l do
minat de veliștii clubului nau
tic A.S.E. (antrenori Andrei 
Butucaru și Simion Ismailciuc), 
care au ocupat — la majori
tatea claselor — primele trei 
locuri. Regatele, desfășurate pe 
un vînt tare, care a stîrnit 
valuri puternice, au avut un 
grad de dificultate mare, pu- 
nînd continuu la încercare cu
noștințele tehnice ale sportivi
lor. A fost o întrecere fru
moasă.

Rezultate : seniori — CLASA 
470 : 1. Radu Marian, Mihai
Făgărășan (CN ASE) 8 p, 2. 
Horia Ispas, Alexandru Soci 
(CN ASE) 12 p, 3 Adrian Pop, 
Valentin Petrescu <CN ASE) 
34 p ; FINN — 1. Mihai Butu
caru 0 p, 2. Cristian i’abacu 
34,7 p, 3. Cătălin Lucnian 37.7 
p (toți de la CN ASE) ; FD 
— 1. Mircea Carp, Vasile Un- 
gureanu (CN ASE) 0 p, 2. Adrm 
Ovidiu, Daniel Cuculea (CN 
ASE) 15 p, 3. Marius Jurubi- 
ță, Constantin Beznea (ASIM 
Constanța) 32,1 p; Juniori — 
CLASA 470 : 1. Adrian Pop, 
Valentin Petrescu 6 p. 2. Flo
rin Făgărășan, Alexandru Soci 
11 p, 3. Alexandru Feredean, 
Cătălin Militaru 23,1 p (toți de 
la CN ASE) ; FINN — 1. Cris
tian Tabacu (CN ASE) 18,7 Ps
2. Filip Cotta (Știința Constan
ța) 20,4 p, 3. Cătălin Luchian 
(CN ASE) 34,4 p ; FD — 1. 
Marian Stoicescu, Daniel Cu
culea (CN ASE) 0 p, 2. Ma
rius Jurubiță, Constantin Bez
nea (ASIM Constanța) 12 p, 3. 
Mircea Lotreanu, Remus Ga- 
nea (Știința Constanța) 32 p.

oontraalacuri, au condus cu 2—1, 
3—2 și 4—3. De la scorul de 4—4, 
Rapidul a trecut la conducere. 
Juctad ca ta zilele lor de glo
rie, buoureștenii au dominat evi
dent o formație lipsită de jucă
tori de rezervă (6—4, 7—5, 8—6 șl 
9—7). La 9—7, Rapid a avut om 
fa piua, dar Arsene a ratat, tn 
replică, arădeanul Raț a redus 
din handicap, în urma unui con
traatac (8—9). Șl din nou Rapidul 
a av>u4 superioritate numerică, 
ratată de astă dată de Schervan; 
apoi Olac, singur la 2 m, nu 
l-a putut învinge pe Kiss. ’ Crl
șul a avut o șansă de a egala 
la o situație de om ta plus, dar 
Pante* a șutat slab. Au condus 
bine R. Schilha și R. Timoc. 
Cele 17 goluri au fost marcate > 
Munteanu 3, Ilie 2, Schervan» „ 
Gaiță 2 pentru Rapid, respectiv 
Costrăș 4, Fejer 2, Raț șl Gordan.

tn mare vervă (Hagiu 5 goluri 
șl Molceanu 3 goluri), Dinamo a 
tatreept pe Voința CIuj-Napoc* 
CU 11—5 (4—1, 2—1, 2—2, 3—1).
Echipele buouireștene Viitorul Lie. 
2 șl Progresul au înregistrat, la 
rîndui lor, primele succese. Se
lecționata juniorilor a învins pe 
C.N. A.S.E. București cu 12—# 
(3—2, 4—2, 2—2, 3—3), iar Pro
gresul a dispus de Rapid Arad 
CU 9—6 (2—4, 3—0, 2—1. 2—1).
după ce a fost condusă cu 3—0 
și 4—1.

După cinci etape, ta fruntea 
clasamentului se află Dlnamo șl 
Rapid cu cite 9 p, urmate de 
Crișul cu 8 p. Ultimul derby al 
turneului are Ioc duminică dimi
neață, între Dinamo și Crișul.

Ad. VASILIU

SE REIA CAMPIONATUL
DIVIZIEI ;.A“ 

LA TENIS DE MASĂ
După o (sperăm) folosr.oare 

vacanță competițională, echi
pele din Divizia „A“ de tenis 
de masă își vor relua astăzi 
disputele pentru desemnări a 
noilor campioane.

In programul primei etape a 
returului campionatului figu
rează următoarele întilniri. în 
care sînt angrenate formații 
din grupa a II-a valorică :

MASCULIN : Voința Satu 
Mare — Tractorul Brașov, Me
canică fină București — C.S.M. 
Buzău, Constructorul Tg. Mu
reș — Trîcodava București

FEMININ : Metalurgistul Cu- 
gir — Constructorul Tg. Mu
reș, C.S.M. Buzău — MEFMC 
București, C.S.M. Iași — Sbar- 
tac București.

In clasamente conduc C.S.M, 
Cluj-Napoca (masculin) și C.S. 
Arad (feminin) în prima grupă 
valorică, seriile secunde fiind 
conduse de Metalurgistul Cu- 
gir, C.S. Arad II (feminin) și 
Muntenia Buzău. STIROM 
București (masculin).

Cons.tr


„CARUSELUL ANTRENORILOR» -
POVESTE VECHE CU PERSONAJE NOI

Ș-au scris mult și multe des
pre problemele cele mai discu
tate în ultimele două decenii 
din fotbalul nostru : stabilitatea 
In munca de instruire și edu
cație a antrenorilor dis sfera 
performanței. Un timp, ce-i 
drept, lucrurile păreau puse la 
punct, sau, cel puțin, dădeau 
impresia că sînt pe calea unei 
rezolvări de conținut și de fu
rată. Pentru că se mai impu- 
țin șseră cazurile (la un moment 
dat se părea că au și dispărut) 
In care- renunțarea, la unele 
cluburi, la serviciile unor an
trenori se făcea fără temeiuri 
obiective, și nu numai pentru 
neindeplinirea unor obiective 
competiționale, ci uneori, in 
chip ciudat, și in situații In 
care o echipă sau alta cîștiga 
un titlu republican sau realiza 
o promovare într-un eșalon su
perior.

Dar dacă, totuși, să zicem, 
schimbările de antrenori, justi
ficate sau nu, se efectuau pînă 
acum, de regulă, la sfîrșitul u- 
nui campionat sau măcar după 
consumarea unui sezon, între 
tur și retur, anul acesta au a- 
părut și cazuri în care condu
cerile tehnice au fost înlocuite 
la puțin timp după începerea 
competiției. Așa bunăoară, la 
Politehnica Timișoara, Ion Io- 
nescu i-a luat locul Iul Cice
rone Manolache după etapa a
5-a  și tot după numai 450 de 
minute din totalul celor 3 060 
ale întregului campionat, Ion 
Oblemenco (căruia, în treacăt 
fie spus, 1 s-a refuzat, în vară, 
prelungirea mandatului Ia cîrma 
Universității Craiova) a preluat 
funcția de „principal" la Chimia 
Rm. Vîlcea. de Ia Petre Ga- 
vrilă, după ce acesta din ur
mă reușise — am mai spus-o, 
dealtfel — cea mai bună pozi
ție din istoria echipei, locul 
VIII în clasamentul final al pri
mei divizii. Recent mai exact 
după 7 etape și F.C.M. Brașov a 
renunțat la serviciile lui Ni- 
colae Pescaru, înlocuit cu Ște
fan Coidnm, care, dacă ne a- 
mintim bine, a avut și el a- 
ceeași soartă după ce a pro
movat cu C.S. Tîrgoviște, vara 
trecută. In Divizia „A". Deo
camdată, după cum se vede, 
doar trei exemple după apro
ximativ o cincime din întreaga

Campionatul speranțelor

SIGUR, NU PUNCTELE CONTEAZĂ, NUMAI CĂ..
ftfu ne-am referit prea des la 

modul cum sînt conduse parti
dele echipelor de speranțe, în 
marea lor majoritate alcătuite 
din jucători aflați încă la virsta 
junioratului. Șl n-am făcut acest 
lucru, deoarece am considerat 
necesar să dăm credit total ca
valerilor fluierului, care — prac
tic — nu aveau, șl nu au, nici 
un motiv întemeiat să arbitreze 
de așa natură încît să vicieze re
zultatele. Pentru că, în acGst 
campionat, nu rezultatul ca atare 
contează, pentru că nu din cau
za unul punct pierdut se ajunge 
la retrogradare, fiindcă retrogra
darea o decide celălalt campio
nat, cel al seniorilor. Este foar
te adevărat, se acordă un titlu, 
dar în toate edițiile de pînă a- 
cum ale „speranțelor" cununa de 
lauri a revenit celei mai bune e- 
chipe în respectiva întrecere. Fi
resc ar fi fost ca nici acum să 
nu ne ocupăm de această pro
blemă, d să pedalăm iarăși pe 
condițiile In care se desfășoară 
activitatea de depistare și in
struire a copiilor- și juniorilor, 
condiții necorespunzătoare, față 
de care factorii direct răspunză
tori (federația și cluburile în 
primul rînd) continuă să ră
mînă într-o inadmisibilă atitudi
ne de pasivitate. Dar asupra a- 
cestora vom mai reveni, fiindcă 
este absolut necesar să revenim. 
Deocamdată ne vedem obligați 
să aducem în discuție plîng'erile 
întemeiate ale lui Leonte Ianov- 
schi (F. C, Argeș) și Nicolae 
Zamfir (Universitatea Craiova), 
doi antrenori care au probat nu 
o dată corectitudine, 1 principiali
tate, consecvență în gin dire, bun 
simț.

Speranțele piteștene au fost În
vinse la Constanța cu un scor 
categoric (1—6), dar nu așa ceva 
I-a supărat rău pe recunoscutul 
descoperitor de talente, el modul 
In care Ion Malciu din Tulcea a 
condus jocul ; un arbitru care 
a fost retrogradat din lotul „B“ 
ca necorespunzător, dar care, 
iată a ajuns să dea unor copil... 
lecții de cum nu trebuie să se 
conducă un meci I

La Oradea, Universitatea Craio
va a condus cu 2—0, a fost ega
lată din două lovituri de la 11 m 
<„un penalty sigur a fost" a re
cunoscut și medicul V. Frlncules- 
cu, cu fair-play-ul lui recunos
cut), dar spre final a marcat din 
nou și Ia 3—2 pentru oaspeți era 
greu de presupus că „speranțe
le" orădene vor mai putea re
veni pentru a cîștiga. Nusnti că 
golul, perfect valabil, nu a fost 
vai’dat de arbitrul Dumitru Ar-

durată a întrecerii. Dar, dacă 
se va continua în acest ritm, 
n-ar fi deloc exclus ca, în vara 
viitoare, la scadența campiona
tului 1982—1983, să rămînă „în 
picioare" doar cîteva din con
ducerile tehnice care au înce
put competiția. Sperînd, totuși, 
că nu va fi așa, ne gîndim, pînă 
una alta, la cele cîteva exem
ple care se situează la polul 
pozitiv al problemei în discu
ție. La F.C. Argeș de pildă, 
care nu s-a grăbit să-1 schim
be, șl bine a făcut, pe Nicolae 
Dobrin în returul campionatu
lui precedent nici chiar cînd 
echipa sa era la un pas de Di
vizia „B“ ; la Sport club Ba
cău, care, într-o situație ase
mănătoare, cu două etape î- 
nainte de finalul aceluiași 
campionat i-a acordat încrede
rea necesară continuării mun
cii lui Nicolae Vătafu, acesta 
reușind o spectaculoasă redre
sare a echipei aproape de li
nia de sosire ; la Dinamo, care, 
în ciuda unor nereușite ale 
lui Valentin Stănescu, a crezut 
în el, și în șansa echipei de 
a cîștiga și campionatul și 
cupa, ceea ce dealtfel s-a și 
întîmplat. Ne mai gîndim și la 
Un exemplu și mai recent, a- 
cela al C.S. Tîrgoviște, care 
deși, în prezent, la minus pa
tru în clasamentul adevărului, 
consideră că nu antrenorul 
Costică Rădulescu — un tahni- 
cian care a probat în multe 
rînduri, capacitatea sa profe
sională — este principalul răs
punzător de actuala situație 
precară a echipei.

Și pentru că am ajuns la a- 
cest punct, al responsabilității 
pentru comportarea și rezulta
tele competiționale care se în
scriu în dreptul unei formații, 
este cazul și timpul să facem 
precizarea că. din obișnuință, la 
momentul neîmplinirilor pri
mul vinovat este antrenorul. 
Jucătorii 7 Ei nu greșesc nicio
dată sau, dacă greșesc, cît de 
grav ar fi, 11 se iartă repede 
totul, justificîndu-se că sînt 
„actorii", fără de care nu 
poate exista spectacolul 
sportiv. Si atunci sînt sa

crificați „regizorii", antreno
rii. Ca să vină alții care, la 
rîndul lor, au fost schimbați 
de la altă echipă tot pentru

1. CJ3. T-VIȘTE 7 4 2 1 21- 6 10
2. Univ. Craiova 7502 21-13 16
3. Petrolul 7 41 2 24-10 9
4. F.C. Constanța 7412 20-16 9
3. F. C. Argeș 7 4 1 2 13- 9 9
a. Jiul 7322 11-11 8
7. F. C. Bihor 7403 13-15 8

S—9. F.C.M. Brașov 7 3 1 3 8- 8 7
„Poli" Timiș. 7313 14-14 7

10. Sportul stud. 7313 10-11 7
11. Corvinul 7 3 0 4 14- 9 6
12. S. C. Bacău 7304 11-10 6
13. Steaua 7304 11-13 6
14. A.S.A. Tg. M. 7304 12-17 6
15. F. C. Olt 7 3 0 4 14-28 6
16. Poli. Iași 7 2 1 4 4-16 5
17. Dinamo 7205 9-13 4
18. Chimia 7 1 1 5 5-22 3

delean din Satu Mare și, în 
drum spre București, antrenorul 
Nicolae Zamfir ne spunea destul 
de amărît : «Nu fac un cap He 
țară din această Infringere, pen
tru că nu dintr-o victorie sau o 
înfrîngere trebuie noi să trăim, 
ci din modul cum reușim să-i 
pregătim pe acești Jucători ti
neri ca ei să corespundă Ia ora 

z promovării în primul eșalon.
Dar nici nu poți rămînc pasiv 
clnd vezi că cineva Lși bate pur 
și simplu joc de munca ta. Noi, 
la Craiova, vom continua să ne 
zbatem, in condițiile pe care Ie 
avem, să căutăm șl să instruim, 
așa cum ni se cere, alte talente 
de valoarea celor ajunse acum 
In prim-planul fotbalului nos
tru".

Altceva nici nu credem că 
se mai poate spune.

Lourențiu DUMITRESCU

CIȘTIGUL ESTE MARE, • 
SECRETUL ESTE MIC...
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nerealizarea unor obiective 
competiționale. Și uite-așa ,•ca
ruselul" acesta păgubitor, pen
tru fotbal, devine un fel de 
modă, dar și o frînă în calea 
performanței.

Dar, continuînd a merge mal 
departe pe urmele adevărului, 
va trebui să spunem că se gre
șește, nu numai atunci cînd 
cluburile renunță, fără prea 
mult temei, la serviciile unor 
antrenori, ci și atunci cînd îi 
angajează. Pentru că, de cele mai 
multe ori alegerea conducătoru
lui tehnic al unei echipe nu ține 
seama de tot ceea ce ar fi ne
cesar pentru ca relația aceasta 
antrenor-club să fie cît mal 
trainică, să nu sufere fisuri pe 
parcursul activității competițîo- 
nale. Se ignoră adeseori posibi
litatea adaptării antrenorului la 
specificul unui anumit colectiv 
de jucători ; alteori este inexact 
evaluată capacitatea profesio
nală a celui chemat să activeze 
Ia un anumit nivel al perfor
manței ; mai sînt și cazuri cînd 
se trece prea ușor cu vederea 
peste lipsa de experiență a u- 
nora sau peste unele moravuri, 
dintre care cel mal dăunător 
este nestatornicia în muncă. 
Spunînd toate aceste lucruri, 
socotim că ar fi cazul și tim
pul să se facă mai mult sim
țită prezența F.R.F. în viața și 
activitatea tehnicienilor noștri.

în această idee, apreciem ne
cesară constituirea unei comi
sii de recomandări în Cadrul 
Colegiului central al antre
norilor. aceasta avînd ca 
scop orientarea cluburilor că
tre o alegere cît mai bună, în 
baza unor date obiective și a 
unor elemente de referință 
Care să permită o cunoaștere 
cît mai completă și exactă a 
antrenorului ce urmează a fi 
angajat. Pe de altă parte, se 
Impun și măsuri aspre de 
sancționare în cazurile în care 
schimbările conducerilor tehnice 
se fac din mers și pe consi
derente subiective.

Sigur, nu avem pretenția că 
in acest fel am găsit soluția 
optimă asigurării unui trainic 
echilibru in relația antrenor- 
club. Ceva însă trebuie făcut. 
Și neîntîrziat. Pentru a curma 
starea de instabilitate pe care o 

acuză exercitarea, cu bune re
zultate, a profesiei de antrenor. 
Pentru că fotbalul nostru are 
mare nevoie acum, în acest 
moment al eforturilor pentru o 
reală afirmare, de o mai mare 
STABILITATE A TEHNICIE
NILOR ÎN MUNCA, DE MUL
TA SERIOZITATE ÎN ACTI
VITATEA DE PERFORMAN
TA, DE MULTA ORDINE ȘI 
DISCIPLINA.

Mihai IONESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A 7-a A DIVIZIEI „B“

seria I : • F.C.M. Progresul 
Brăila — C.S. Botoșani : D. Ră
dulescu (București) • C.S.M. 
Borzești — Dunărea Călărași : V. 
Constantinescu (București) 0 
Ceahlăul P. Neamț — Minerul 
Gura Humorului : T. lonescu 
(București) 0 I.M.U. Medgidia — 
Gloria Buzău : Gh. Constantin
(Rm. Vîlcea) 0 C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe. — Delta Tulcea: M, Axente 
(Arad) ® Gloria Bistrița — Viito
rul Mecanică Vaslui : V. Alexan
dru (București) — se dispută la 
ora 16 0 Oțelul Galați — Fraho- 
va Ploiești : St. Rotărescu (Iași) 
0 Viitorul Gheorgheni — C.S.M. 
Suceava : D. Manole (București) 
0 Unirea Dinamo Focșani — Du
nărea C.S.U. Galați : P. Cadar 
(Brașov).

SERIA A II-a : 0 Rapid Bucu
rești — Autobuzul București : P. 
Seceleanu (București) 0 Carpați 
Mîrșa — Chimica Tîmăveni : M. 
Florea (Craiova) 0 C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Pandurii Tg. 
Jiu : I. Gheorghe (Brăila) 0 fie- 
talul București — Automatica 
București: C. Voicu (București) 0
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ASTĂZI MAI PUTETI PARTICIPA I

• Agențiile Loto-Pronosport 
mal pot elibera doar astăzi bile
te cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea Loto 2 de dumi
nică 26 septembrie 1982. (Cei ce 
doresc să asiste la desfășurarea 
tragerii sînt invitați la ora .16 in 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor 
fi transmise la televiziune și ra
dio în cursul serii) • De aseme
nea, numai astăzi se mai pot de
pune buletinele de participare la 
concursul Pronosport de mîine, 
care — după toate probabilitățile 
— va prilejul noi și mari succe

VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE „Â
• S.C. BACAU a efariuat an

trenamente obișnuite. Toți jucă
torii sînt valizi cu excepția iul 
Movilă, accidentat • CHIMIA îl 
are accidentați, în continuare, pe 
Carabageac șl Pavel. Vîlcenii au 
jucat miercuri, la Galați, cu O- 
țelul, și au învins cu 1—0, prin 
golul marcat de Catargiu.

I
• PETROLUL s-a antrenat 

miercuri în compania diviziona
re „B“ Prahova, manifestlnd o 
bună dispoziție de joc. Grigore 
nu este complet restabilit, Iar 
Simaciu este Incert • La F. C. 
BIHOR, Nedelcu este, ta conti
nuare. indisponibil.
• La SPORTUL studențesc, 

Șerbănică este accidentat. De 
asemenea, prezența iul Cazan ta 
echipă este incertă. 0 JIUL spe
ră să alinieze „ll“-le din meciul 
cu Sport Club Bacău, cu tcate 
că S&lăjan acuză o răceală.
• La A.S.A. TG. MUREȘ stat 

cîteva probleme dificile ta alcă
tuirea formației. Lui Szabo abia 
1 s-a scos ghipsul de la picior 
(este, totuși, posibil să reintre), 
B6I3nl e incomplet restabilit 
după accidentări mai vechi și 
este incertă folosirea lui iar 
Both este Indisponibil. • F.C. 
Olt a deplasat la Tg. Mureș lo
tul său obișnuit, din care, insă, 
este posibilă absența lui Cățol și 
Anghel, pe motive disciplinare.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

are efectivul complet șl a făcut 
.antrenamente speciale, vizînd și 
partida, de miercuri, cu Fioren
tina • POLITEHNICA IAȘI. în
crezătoare ta s„ll“-le care a În
trecut ta ultima etapă pe lider, 
va alinia formația învingătoare.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Cu multă pasiune, Iulian 

Dobre, antrenorul echipei de 
„speranțe" F. C. Olt, și-a susți
nut joi seara, in fața Comisiei 
de disciplină, contestația intro
dusă la meciul cu Petrolul Plo
iești, pe motiv că ta tatfmirea 
dintre aceste două formații, ad
versarii ar fi avut ta teren 7 se
niori, șl nu maximum 6. cit pre
vede regulamentul acestei com
petiții. Cum, insă, foaia de arbi
traj — singurul document oficial 
— infirma cele susținute ta con
testația cu pricina, cum era șl 
ftaesc, Comisia de disciplină a 
hotărît respingerea el.

In general, contestațiile nu 
prea fac casă bună eu spiritul 
sportiv, care cere să ciștige cel 
mai bun și nu oel care descoperă 
unele portițe ta articolele de re
gulament, dar aceasta nu însem
nează că, puntad pe prim plan 
principiul de care am amintit, În
călcările regulamentului nu tre
buie sancționate cum se cuvine.

Dar, In cazul meciului de 
„speranțe" Petrolul — F. C. Olt, 
nu s-a putut constata e abatere

Precizia Săcele — I.P. Aluminiu 
Slatina : I. Virlan (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 0 Mecanică fină Stea
ua București — Progresul — Vul
can București : M. Huștiuc 
(București) 0 ROVa Roșiori
— Minerul Motru : C. Manda 
(Reșița) 0 Unirea Alexandria — 
Șoimii I.P. A. Sibiu: A. Gheor
ghe (P. Neamț), Dinamo Victo
ria București stă.

SERIA A Hl-a : 0 Rapid Arad
— Someșul Satu Mare : P. Balaș
(București) — se dispută astăzi, 
ora 17 0 înfrățirea Oradea — 
Aurul Brad : Gh. Manta (Bucu
rești) 0 Olimpia Satu Mare — 
Strungul Arad : V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin) 0 C.S.M. Re
șița — „U“ Cluj-Napoca : I. Ve- 
lea (Craiova) 0 C.F.R. Timișoa
ra — Armătura Zalău : M. Lică 
(București) 0 Metalurgistul Cu- 
glr — Minerul Cavnlc : L. Frun
ză (Sibiu) 0 Industria slrmel C. 
Turzii — U.T.A.: I. Dima (Si
ghișoara) 0 C.I.L. Slghet —
U.M. Timișoara : M. Abramiuc
(Suceava) 0 F.C. Bala Mare — 
Gloria Reșița : V. Antohl (Iași)
— se dispută astăzi .ora 16.

se celor mai inspirați Iubitori de 
pronosticuri sportive • în aceste 
zile continuă depunerea buletine
lor șl pentru concursul Prono
sport de miercuri 29 septembrie, 
al cărui program cuprinde urmă
toarele meciuri : Dukla Praga
— Dinamo București ; Corvi-
nul Hunedoara — Graz A.K. ;
Fiorentina — „U“ Craiova ; Real 
Madrid — F. C. Baia Mare ; Na
poli — Dinamo Tbilisi ; Slovan 
Bratislava — Internazionale ; 
Ipswich Town — A. S. Roma ; 
Glasgow Rangers — Borussia 
Dortmund ; C. F. Valencia — 
Manchester United ; F. C. Dun
dalk — F. C. Liverpool : Ajax 
Amsterdam — Celtic Glasgow ;

• DINAMO a susținut, 
miercuri, un amical cu Autome- 
canica, de care a dispus cu 5—2 
prin golurile marcate de Drag- 
nea (2), lordaclie (2) și Augus
tin, respectiv Voicu și C. Petre. 
Campionii nu-1 vor putea folosi 
pe D. Georgescu și Custov (acci
dentați)-. Mulțcscu așteaptă avi
zul medicului, după accidentarea 
de la Hunedoara • F.C. ARGEȘ 
nu are probleme de lot. Echipa 
a susținut un joc-școală cu Da
cia, fără cel cinci jucători pre- 
zenți la loturile olimpie șl de tineret.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

Încearcă să-1 recupereze pe cel 
accidentați ta partida de la Rm. 
Vllcea, pentru a alinia cea mai 
bună formulă de echipă O 
STEAUA a plecat la Timișoara 
cu tot lotul, avînd un singur 
semn de întrebare: Majaru.

1
0 C.S. TÎRGOVIȘTE se va afla 

ta fața unei noi tentative pen
tru „a sparge gheața". I. Marin 
nu s-a mal prezentat la echipă I 
Agiu este refăcut după o mai 
veche accidentare. 0 F.C. CON
STANȚA are în continuare pro
bleme de lot, din lunga listă a 
jucătorilor indisponibil — Anto
nescu, Drogeanu, I. Moldovan; 
Panaite, Rusu — se pare că doar, 
ultimul va fi recuperabil pînă în 
ziua meciului. .

• F.C.M. BRAȘOV l-a recupe
rat pe Paraschivescu, dar îl are 
ta continuare accidentați pe 
Bența șl Ștefan, cărora li s-a 
adăugat între timp și Ciobanu.' 
• La CORVINUL, se anunță, de 
asemenea, o recuperare, aceea a 
lui Gălan.

de la regulament. Și, totuși, an
trenorul Iulian Dobre a Încerca* 
din răsputeri să ciștige la „ma
sa verde" un meci pierdut pe te
ren cu... 8—1 I Ardoarea și am
biția antrenorului ta chestiune ar 
putea fi mult mai bine folosite 
ta valorificarea lotului de jucă
tori de care dispune, ta așa fel 
.tacit acesta să facă față onora
bilă ta competiția la care parti
cipă, tadeplinlndu-și rolul de ■ 
ridica cît mal mulțl fotbaliști ca
pabili să ia loc, oricînd, ta rta- 
durlle primei echipe.
• Eliminați de pe teren în me-' 

ciul de săptămîna trecut, Udrică 
(Chimia Rîmnlcu’ Vilcca) șl Cîr- 
clumaru (Politehnica Timișoara); 
au scăpat numai cu cîte un „a- 
vertisment", după analizarea aba
terilor lor de către Comisia de 
disciplină. Să sperăm că, măcar 
vor lua în serios acest avertis-; 
ment, care le creează totuși si
tuația de reeidivlștl la un nou 
act de indisciplină, cu consecin
țele de rigoare.'

Jack BERARIU

CUPLAJ PE STADIONUL 
REPUBLICII

Duminică după-amiază, Sta-* 
dionul Republicii va găzdui un 
atractiv cuplaj interbucureștean. 
în deschidere, de la ora 14,’ 
se va disputa meciul Metalul — 
Automatica, iar de la ora 16, 
In partidă-vedetă. un adevărat 
derby, se vor întîlni Rapid șl 
Autobuzul, ocupantele primelor 
două locuri in clasamentul se
riei a II-a a Diviziei .,B“, Du
minică. în ziua meciurilor, nu 
se vor vinde bilete la casele 
Stadionul Republicii.
............................. .. .... —-.. ............

DUMINICA, NEEIERILE
DIN DIVIZIILE „B" $1 „C“ 
VOR ÎNCEPE LA ORA 16

Partidele etapei programate 
duminică 26 septembrie în ca
drul Diviziilor ..B" și .,C“ se 
vor desfășura de la ora 16. iar 
meciurile campionatului repu
blican de juniori se vor disputa 
cu începere de la ora 14.

Besiktaș Istanbul — Aston Villa;
Ț.S.K.A. Sofia — A. S. Monaco.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 24 
SEPTEMBRIE 1982. Extrage- 
rea I : 54 10 65 37 83 23 24 
82 77 • extragerea a II-a • 57 
85 89 2 17 26 71 21 70.

Fond total de cîștiguri : 
1062 965 lei, din care 298 302 
lei, report Ia categoria 1
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PENTRU TINERET Șl
La invitația Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică 
|1 Sport, în perioada 21—24 
septembrie, o delegație a Se
cretariatului de Stat pentru 
Tineret ‘ și Sport din Regatul 
Maroc, condusă de Abdellatif 
Semlali, secretar de stat, a 
făcut o vizită in tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri 
cu general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică șl Sport, cu privire la

C.M. DE VOLEI
Cea de a 9-a ediție a campio

natului mondial feminin de vo
lei, găzduit de 6 orașe din Peru, 
a ajuns aproape de final. Cu 
marile surprize ale necallflcăril, 
în semifinalele locurilor 1—l, a 
două mari forțe — campioanele 
.,en titre" mondială (Cuba) și o- 
lLmptcă (U.R.S.S.). In semifinale 
pentru locurile podiumului, la 
Lima, au jucat azi noapte: Ja
ponia — R.P. Chineză șl S.U.A. 
— Peru, In timp ce la Trujillo, 
în semifinalele Jocurilor 5—8, s-au 
întâlnit: UJt.S.S. — Coreea de 
Sud șl Cuba — Brazilia. De ase
menea au fost programate semi
finale pentru locurile 9—12, 
13—16, 17—20 șl 21—23. La noapte 
au loc finalele. Rezultatele șl

a ATRACTIVĂ ÎNTILNIRE ATLETICĂ
(Urmare din pag. 1)

70 la sută din juniori) pot o- 
feri, la cîteva probe, replici 
valoroase, iar la altele apar 
chiar ca favoriți. Oricum, aș
teptăm de la Cătălin Mărgău, 
Cornel Hăpăianu, Petre Dră- 
goescu. Eugen Enăchioîu, So
rin Matei, Constantin Milita

PE CÎND „CUPA MONDIALĂ" LA RUGBY ?
Reluînd un mai vechi, proiect 

âl președintelui Federației fran
ceze de rugby, Albert Ferras- 
se, federația de resort din 
S.U.A. a relansat recent ideea 
organizării unei CUPE MON
DIALE. Propunerea americană, 
plină de interes, urmează să 
fie înaintată spre discutare și 
aprobare viitoarei reuniuni a 
lui International Board (mar
tie 1983). Cunoscuta inerție bri
tanică in materie, legată de 
„saturația calendarului interna
țional" riscă, de astă-dată, să_. 
fie zdruncinată de un proiect 
atrăgător al tinerei și dinami
cei federații nord-americane, 
care a și întrunit numeroase și 
entuziaste adeziuni. Proiectul 
este conceput pe baze foarte 
serioase, el implicînd o angaja
re mondială largă, cu tururi 
preliminare de-a lungul unui 
întreg sezon (toamnă-primăva- 
ră) care ar preceda faza fina
lă a competiției.

Ziarul „Midi Olympique" — 
oficios al Federației franceze 
— comențind propunerea ame
ricană, pe care o prezintă pe 
larg, susține că ..suveranitatea 
britanicilor asupra rugbyulni 
nu se. mai poate baza in viilor 
doar pc propriile lor interese, 
ea trebuind neapărat să țină 
seama de expansiunea acestui 
joc sportiv, practicat astăzi în

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Maratonul de la 

New York se va desfășura In 
acest an la 24 octombrie șl va 
reuni un număr record de 16 000 
de participant!, a anunțat Fred 
Lebow, organizatorul acestei tra
diționale întreceri. La start va 
fi prezent și atletul american 
Alberto Salazar, cîștigătorul ul
timelor ediții șl deținător al ce
lei mai bune performanțe mon
diale. • In prima zi la Tokio 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : feminin : 400 m :
Koch (R.D.G.) 49,58, Bussmann 
(R.F.G.) 49,95 — record, .:oo m: 
Mineeva (U.R.S.'i.) 1:53,42, Klin
ger (R.F.G.) 1:58,89, Dorio (Ita
lia) 1:59,13, Ullrich (R.D.G.) 
2:00,23 ; 200 m : Taylor (Canada) 
22.73, Wockel (R.D.G.) 22,81 ; lun
gime : Everts (R.F.G.) 6,77 m, 
Neubert (R.D.G.) 6,63 m, Ivano
va (U.R.S.S.) 6,58 m, Lewis
(S.U.A.) 6,17 m ; disc : Beyer
(R.D.G.) 67,60 m, Savinkova
(U.R.S.S.) 64,06 m; suliță : Kem
pe (R.D.G.) 64,56 m ; 4X100 m : 
R.D. Germană 42,78 ; masculin : 
200 m : Williams (Canada) 20,59 
Prenzler (R.D.G.) 20,64; 800 m : 
Wagenknecht (R.D.G.) 1:17,28 ;
1 500 m: Busse (R.D.G.) 3:52,26; 
5 000 m: Kunze (R.D.G.) 13:21,43;

SPORT Dill MAROC
colaborarea dintre organizațiile 
sportive din România și Maroc, 
în anii 1982 șl 1983. A fost sem
nat, cu această ocazie, Proto
colul de înțelegere și Planul 
de schimburi de delegații spor
tive. de antrenori și elți teh
nicieni.

La semnarea celor două do
cumente a participat Ahmed 
Bakhat, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Regatului Maroc la 
București.

Oaspeții au vizitat baze și 
instalații sportive din Capitală.

(f) LA FINAL
clasamentele finale. în ziarul 
nostru de luni.

• La Rio de Janeiro, în com
petiția „Mundlallto", care prece
de C.M. masculin din Argentina, 
s-au mai disputat 3 meciuri ; 
B.P. chineză — România 3—1 
(—7, 4, 13,' 10) — in grupa B ; 
Japonia — Mexic 3—0 (3, 9, 9) șl 
Coreea de Sud — Franța 3—1 
(—13. ». 10, 0), In grupa A. ul
timele 3 jocuri din grupe (Bra
zilia — Bulgaria, respectiv Ceho
slovacia — Argentina șl U.R.S.S. 
— Canada) s-au desfășurat în 
cursul nopțtt. Oricum, echipa 
României s-a clasat pe locul < 
în grupă șl va juca la noapte 
finala pentru locurile 7—1

rii. Ion Bulae, Mihai Bran, Lu
cia Negovan, Daniela Matei, 
Stela Manea, Mitica Junghia
ta, Margareta Keszeg, Cristina 
Cojocarn, Simona Săpunaru șl 
colegii lor evoluții apropiate 
de nivelul lor maxim, in com
pania unul adversar care ră- 
mlne mare favorit.

100 de țări". Era turneelor pare, 
așadar, a fi luat sfîrșit, ceea ce 
i-a determinat, dealtfel, pe a- 
mericani să se gindească la o 
competiție cu adevărat mon
dială, reprezentativă, care în 
afara cadrului său strict spor
tiv ar ține seama Șl de inte
resele materiale ale țărilor 
participante.

Opt zone geografice (pentru 
limitarea cheltuielilor) ar urma 
să furnizeze candidați! pentru 
turneul final de 18. Iată Și 
„capii de serie" preconizați: 
zona 1 — Argentina; 2 — 
S.U.A. ; 3 —Canada ; 4. — Ita
lia j 5 — România ; 6 — Japo
nia; 7 — U.R.S.S.; 8. — Fidji. 
Acestor prezumtivi cîștigătorl 
de zone 11 s-ar alătura alte 
șapte echipe admise din oficiu, 
șl anume țările membre ale 
lui International Board: An
glia, Scoția, Irlanda, Tata Ga
lilor, Franța (adică națiunile 
din așa-numitul „Turneu al ce
lor 5“), Noua Zeelandă șl Aus
tralia. Turneul final, în ideea 
acoperirii unor mari sarcini 
materiale, ar urma să so des
fășoare la prima ediție in Ma
rea Britanie, iar componența 
grupelor ar putea fi următoa
rea :

GRUPA I (Londra): Anglia, 
Australia. S.U.A., Japonia

GRUPA a II-a (Dublin) : Ir-

4X100 m S R.D. Germană 38,74 ; 
greutate : Bolara (U.R.S.S.) 20,68 
m, Beyer (R.D.G.) 20,35 m (!!), 
400 mg; Weber (R.F.G.) 49,63.

z 
AUTOMOBLISM • Partlclpan- 

țll la Marele Premiu ai S.U.A., 
ultima probă a C.M. al plloțllor 
de formula I, au efectuat ultimul 
antrenament oficial. Cea mal 
bun timp a fost obținut de fran
cezul Rene Arnoux („Renault")., 
1:17.868. Liderul C.M., finlandezul 
Keke Rosberg ane al 5-lea timp 
(1:19,162), Iar Nikl Lauda al
6-lea  timp, 1:19,171.

HANDBAL • Cea de-a 4-a 
ediție a „Cupei Campionilor A- 
fricil" a fost cîștlgată, la mascu
lin, de formația algeriană Nadit 
Handbal Club, care a învins în 
finală pe Inter Brazaville eu 
18—14. In finala competiției fe
minine, „Grasshoppers" (Nigeria) 
a întrecut cu 12—10 pe Alr Afri- 
que (Coasta de Fildeș), clștlgă- 
toarea ediției precedente.

TENis • Surpriză la Los An
geles 7 Butch Walts — Guiller
mo Vilas 6—3, 6—4. La Geneva 7 
Gerulaltls — Brown 6—3, 6—3,
Srnid — Stadler 6—3, 6—2, Wilan- 
der — Nystroem 3—6, 6—0, 6—1, 
Panatta — Dupasquier 6—3, 6—0.

GIMNASTA DANIELA SILVAS 
ÎNVINGĂTOARE IN „CUPA 

PACir
La Alexandria (Egipt) s-a des

fășurat concursul de gimnastică 
dotat cu „Cupa Păcii", la care 
au participat sportivi și sportive 
din opt țări, printre care șl Ro
mânia. Competiția feminină, do- 
mintaă de gimnastele românce, a 
fost cîștlgată de Daniela Silvaș, 
clasată pe primul loc la indivi
dual compus. Luminița Cazan 
s-a situat pe locul trei. în Între
cerea masculină, Marius Kadar 
a ocupat locul trei la individual 
compus.
TURUL CICLIST AL BULGARIEI

Etapa a 6-a a Turului ciclist 
al Bulgariei, desfășurată pe tra
seul Burgas — Stara Zagora (186 
km), a revenit la sprint olande
zului Voltser cu timpul de 
4h 40:35. In plutonul cronometrat 
în același timp cu Învingătorul a 
sosit șl Mircea Bomașcanu, clasat 
pe locul cinci. Lider al clasa
mentului general individual se 
menține Dezici (U.R.S.S.), urmat 
de Jentzsch OR. D. Germană) — 
la 47 sec., Mihalak (Polonia) — 
« sec., Goetze (R. D. Germană)
— 1:00, Naumov (U.R.S.S.) —
1:25,0, Mîlller (R. D. Germană) — 
2:13,0, Mircea Romașcanu (Româ
nia) 2:26 etc. In clasamentul ge
neral pe echipe conduce U.R.S.S., 
urmată de R. D. Germană $1 Po
lonia. Formația României ocupă 
locul șapte.
TURNEE INTERZONALE DE ȘAH
• După 4 runde șl disputarea 

partidelor întrerupte în turneul 
interzonal feminin de la Tbilisi, 
conduce Irina Levitina (UBSS) 
cu 4 p., urmată de Margareta 
Mureșan (România), Elena Ahml- 
tovskala (URSS), Zorica NikoHn 
(Iugoslavia), Natali» TKorenko 
(URSS) cita 3,1 p. Mureșan are 
o partidă mai puțin jucată. Re
zultate din partidele întrerupte 7 
Tiitorenko — Guriell 1—0 ; Niko- 
lin — Flschdlck 1—0 ; Tftorenko
— Severalde remiză ; NSkolln — 
Gugensberger 1—0.
• în turneul interzonal masculin 

de la Moscova, Florin Gheorghiu 
a remizat partida întreruptă cu 
Murey (Israel). Alte rezultate : 
Kasparov — Rodrlguez 1—0, Gbel- 

landa Noua Zeelandă, U.R.S.S., 
Fidji

GRUPA a IlI-a (Edinbourgh): 
Scoția, Franța, România, Ca
nada

GRUPA a IV-a (Cardiff) : 
Tara Galilor. Italia, Argentina.

Primele două echipe din gru
pe se vor califica mai departe 
jucînd în „sferturi" astfel: pri
ma din grupa I împotriva se
cundei din grupa a IlI-a (la 
Ldndra-Twickenham); prima 
din grupa a II-a împotriva se
cundei din grupa a IV-a (la 
Dublin-Lansdowne Roăd) ; pri
ma din grupa a IlI-a împotri
va secundei din grupa I (la 
Edinbourgh-Murrayfield); pri
ma din grupa a IV-a împotri
va secundei din grupa a II-a 
(la Oardiff-Arms Park). In con
tinuare. la Twickenham, în 
semifinale, se vor întîlnl învin
gătoarele din „sferturile" de la 
Londra și Dublin, iar la Arms 
Park, învingătoarele de la 
Edinbourgh și Cardiff. în fine, 
finalele (locurile 1—2 și 3—4) 
ar urma să aibă loc în cuplaj 
tot pe celebrul Twickenham.

Iată, pe scurt, expus proiec
tul american, despre care in
fluentul „dirlgent" francez Al
bert Ferrasse a spus : „Sînt 
întru totul favorabil acestui 
eveniment mondial, in pers
pectivă, deocamdată doar cu 
titlu personal. 11 voi susține cu 
toată energia".

Soarta balonului oval este 
acum... în mîinile lui Interna
tional Board. Așteptăm dezno
dăminte (D.C.).

TRAGEREA LA SORȚI IN PRELI
MINARIILE OLIMPICE -

La 23 octombrie va avea loc 
la Zilrich tragerea la sorți pen
tru alcătuirea grupelor prelimi
nării ale turneului olimpic la 
fotbal. In turneul final vor par
ticipa 16 echipe (dintre care două 
sînt oalificate din oficiu : Ceho
slovacia — deținătoarea titlului și 
S.U.A. — țară organizatoare). 
Meciurile preliminarii vor trebui 
încheiate plnă Ia 30 aprilie 1984, 
după care se vor alcătui cele 4 
grupe ale turneului final. Tara 
organizatoare a anunțat că me
ciurile se vor desfășura probabil 
la Washington, Philadelphia. In
dianapolis, st. Louis. Semifina
lele șl finala sînt programate la

Ier — Velimirovici 1—0, Murey
— Sax 1—0, Beliavskl — Van 
der Viei 0—1 (!!), Quinteros — 
Velimirovlci remiză, Vellmirovlcl
— Murey remiză. Doar Bellavskl 
mai are două întrerupte cu An
dersson șl Roriquez. Clasamentul 
înaintea ultimei runde : Kaspa
rov 9 p, Garcla, Gheller șl Tal
7.5 p, Andersson 7 p (1), Beltavski
6.5 p (2), Velimirovlci, Christianssen 
șl Murey 5,5 p, Sax șl Gheorghiu 
5 p, van der Viei 4,5 p, Rodrl- 
guez 3 p (1), Quinteros 3 p.

ATLEȚI IN CONCURSUL 
DE LA PRAGA

Intr-un concurs desfășurat la 
Praga, junioara Liliana Rusnac 
a ciștigat probă d e 1 000 m în 
2:55,61. La juniori, Eugen Crls- 
tea s-a clasat al doilea pe ace
eași distanță (2:30,22). La senioa
re (3 000 m), Rodlca Hoha a o- 
cupat locul doi în 10:06,07, iar 
Adriana Mustață locul 5 cu 
10:39,06.

CONCURSUL ARMATELOR 
PRIETENE LA SCRIMA

Incepind de azi și plnă la 2 
octombrie, la Leningrad se va 
desfășura Concursul de scrimă 
al armatelor prietene, din țara 
noastră pariiclpînd sportivii clu
bului Steaua, atlt în proba pe 
echipe cît șl în cea individuală. 
Au făcut deplasarea, printre alții,

Shohei lehimiya (Japonia):

„SPORTIVII NOȘTRI AU ÎNVĂȚAT MULTE 
DE LA HANDBALIȘTII ROMÂNI

Recent a întreprins un turneu în țara noastră echipa mascu
lină de handbal a Colegiului de educație fizică, din Tokio. An
trenorul acestei formații și, în același timp, al reprezentativei 
studențești a Japoniei, Shohei lehimiya, a avut amabilitatea să 
na acorde un interviu.

— Care este actualul nivel al 
handbalului nipon 7

— La băieți, staționar, iar la 
fete — în scădere. Leagănul 
handbalului este Europa și cum 
noi sîntem departe de continen
tul dv. progresele sînt greu de 
realizat. Și așa, ceea ce am 
realizat plnă acum datorăm in 
parte antrenorilor Nicolae Ne- 
def — prin vizita sa plină de 
învățăminte în Japonia — fi 
Lascăr Pană, care, cu cîțiva ani 
în urmă, a contribuit la pregă
tirea handbaliștilor noștri, a- 
flați în turneu în România. Pe 
plan regional, ne aflăm pe pri
mul loc în Asia, la băieți, șt pe 
poziția a treia, la fete, după 
Coreea de Sud și R.P. Chineză.

— Ce impresii v-a făcut 
handbalul românesc 7

— Noi avem o stimă deose
bită față de activitatea și per
formanțele dv. în handbal. De 
aceea am și făcut efortul de a 
întreprinde un turneu in Ro
mânia. El este benefic pe două 
planuri: primul este cel al 
progresului pe plan valoric, 
sportivii noștri invățind multe 
de la handbaliștii dv. ; cel de 
al doilea se referă la pregătirea

c. M. ȘI c. E.
Campionatele mondiale șl eu

ropene de haltere au continuat 
la Liubliana cu categoria mij
locie (82,5 kg). Ia care — prin
tre cel 23 de concurenți — ml 
s-a aflat nici un sportiv ro
mân. Medaliile de aur au re
venit sportivului bulgar Asen 
ZIatev, care a depășit recor
dul lumii la „smuls" 180 kg 
(v.r. 179 kg) și a egalat pe cel 
la total : 400 kg (deținut de 
sovieticul Iuri Vardanian, ab
sent la această categorie, ur- 
mînd să concureze la „semi
grea", alături de sportivul nos-

Pasadena (30 km de Los Ange
les) care are un stadion cu o 
capacitate de 106 000 de locuri.

ȘTIRI • REZULTATE

• In Spania se va organiza o 
„super-cupă" națională ; se vor 
Întîlnl campioana țării Real Sau 
Sebastian cu dștlgăteafea cupei, 
Real Madrid (tn două manșe. Ia 
13 octombrie șl 28 decembrie).
• în meciurile amicale de ju

niori, la Valkeaksski : Finlanda 
— B. D. Germană 2—2. Cu o zi 
tn urmă gazdele au ciștigat cu 
3—1.
• După 7 etape tn campionatul 

Franței, pe primele locuri se află 
Nantes — 11 p, Lens șl Toulouse 
ctte 10 p, Nancy, Bordeaux și

sabrerii I. Pop, M. Mustață. c.
Marin, spadasinii R. Szabo, N.
Bodoczi I. Popa, floretiștii P.
Kukl, S. Roca, Z. Ilusti.

„MEMORIALUL PROHASKA" LA
BOX

In gala a doua ai turneului in-
ternațional de box „Memorialul 
Prohaska", ce se desfășoară la 
Ostrava, în Urnitele categoriei 
pană, Ștefan Dincă l-a învins la 
puncte (decizie 5—0) pe Jurgen 
Kenzel (R. D. Germană). La a- 
ceeașl categorie, cehoslovacul 
Majkut l-a întrecut la puncte p» 
compatriotul său Drzhik
E. FLORESCU ÎNVINGĂTOR IN 

CONCURSUL DE TENIS DE 
MASA DE LA PRIMORSKO

Un lot de jucători de tenis do 
masă — Eugen Florescu, Paul 
Haitian, Marllena Panțuru, Rodl
ca Urbanovlci — a participat la 
concursul internațional de la 
Primorsko (Bulgaria) alături do 
sportivi din Polonia, Ungaria. 
R.D. Germană, Irak și Bulgaria 
(mal multe echipe). Sportivii 
noștri (însoțiți de antrenorii Gh. 
Isrdache șl F. Nagy) au avut o 
comportare meritorie, reușind, 
prin Eugen Florescu, să ciștlge 
proba de simplu masculin și să 
se claseze de două ori pe locul 
3 — Marllena Panțuru șt echipa 
de fete.

profesională a membrilor de
legației. Lotul nostru este alcă
tuit din viitori profesori de e- 
ducație fizică cu specializarea 
handbal. Atît din jocuri, cit șl 
din discuțiile cu tehnicienii dv. 
au reținut multe lucruri care le 
vor fi de folos în activitatea 
profesională. De aceea, le mul
țumim mult pentru totul.

— Cu ce alte impresii plecați 
din România 7

— tn primul rînd, cu cele 
despre oameni. Toți cei pe care 
i-am intilnit, in teren, in sală 
sau pe stradă, ni s-au părut 
minunați, prietenoși, gata să 
ne ajute, să ne facă șederea cit 
mai plăcută. La București am 
văzut edificii impresionante, un 
grad de civilizație ridicat, iar 
la Baia Mare ne-am completai 
impresiile cu frumusețea locu
rilor, a peisajului, a oame}. r 
A fost o călătorie de neuitat, 
care — nu mă îndoiesc — se 
va constitui intr-un mijloc de 
întărire a prieteniei dintre 
sportivii dv. fi ai noștri, dintre 
tinerii români fi japonezi.

Hristache NAUM

DE HALTERE
tru Vasile Groapă). Iată clasa
mentele ; 1. Asen Zlatev (Bul
garia) 400 kg (180; 220); X 
Aleksandr Pervîi (U.R.S.S.)
392,5 kg (175 ; 217,5); 3. Ber- 
talan Mandzsak (Ungaria) 350 
kg (157,5 ; 192,5); 4. Janusz
Alchimovicz (Polonia) 347.5 kg 
(160 ; 187,5) ; 5. Horst Appel 
(R.F.G.) 345 kg (150 1 195) ; 8. 
Laszlo Kiraly (Ungaria) 342,5 
kg (155 ; 187,5). Medaliațl (mon
dial și european) pe stiluri I 
SMULS : 1. Zlatev ; 2. Pervii;
3. Alchimovicz ; ARUNCAT : L 
Zlatev ; 2. Pervii ; 3. Appel.

Brest cu ctte 9 p. Cîteva rezul
tate din etapa a 7-a 7 Toulouse 
— Monaco 2—1, Lyon — Nancy 
1—2, Laval — Nantes 1—3, Paris 
St. Germain — Mulhouse 5—L 
Sochaux — Sit. Etienne 3—0, Bas- 
tia — Bordeaux 1—2.
• In campionatul Suediei LF.K. 

G&toborg conduce cu 20 p, urma
tă de Hammărby — 20 p, Elfs- 
borg șl Malmo ctte 24 p. fn etap* 
a 21-a : GOteborg — Oester 2—0, 
Norrkoeping — Malmd 2—0.
• Portarul echipei Grasshop

pers Zttrich, Roger Berbig, și-a 
ales o temă originală pentru e- 
xamenul de doctor în medicină 1 
„Traumatismele șl tratarea lor 
la portarii de fotbal".
• Noul antrenor al echipei Al

geriei este Hamld Zouba (46 de 
ani), care a fost hi ultima vrem* 
antrenorul echipei de juniori, dar 
Intre anii 1968—70 a mai condus 
prima reprezentativă.
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