
LUCRĂRILE SESIUNII ~
MARII ADUNĂRI NAJIDNALE

' în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 1 
iulie, s-au reluat lucrările în 
plen ale sesiunii a șaptea a 
celei de-a opta legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

întrunit in această perioadă, 
caracterizată prin puternicul a- 
vînt și deosebită "abnegație cu 
care oamenii muncii de la ora
șe și sate acționează pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale parti
dului, a indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marele forum legis
lativ al țării a analizat pro
bleme economico-sociale de în
semnătate majoră, de stringen
tă actualitate, dezbătind proiec
tele unor programe ce cuprind 
măsuri menite să asigure per
fecționarea organizării și opti
mizarea activității productive în 
industrie și agricultură, in în
treaga economie națională.

Dînd glas și cu acest prilej 
sentimentelor de profundă dra
goste, de aleasă stimă și pre
țuire față de conducătorul iu
bit al partidului și statului nos
tru, care și-a consacrat întrea
ga viață și activitate înfăptui
rii aspirațiilor de pace, inde
pendență, progres și bunăstare 
ale poporului român, deputății 
și invitații au intimpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la sosirea in rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale cu 
puternice și Îndelungi aplauze.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lojile oficiale au 
luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, alți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Deputății au adoptat apoi in 
unanimitate ordinea de zi.

Intrîndu-sc in lucrările pro- 
priu-zise ale sesiunii, tovară
șul Constantin Dăscălescu. 
prim-ministru al guvernului, a 
prezentat Expunerea comună a- 
supra Programului privind a- 
plicarea fermă a principiilor 
autoconduccrii muncitorești și 
autogesliunii, perfecționarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar, a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retribu
ției in acest cincinal, a Proiec
tului de lege cu privire Ia prin
cipiile de bază ale perfecțio
nării sistemului de retribuire a 
muncii și de repartiție a veni
turilor oamenilor muncii și a

Proiectului de lege cu privire 
la contractul-angajament.

Marea Adunare Națională a 
adoptat in unanimitate hotărî- 
rea referitoare la Programul 
privind aplicarea fermă a 
principiilor aiitoconducerii mun
citorești și autogesliunii, per
fecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și creș
terea retribuției în acest cin
cinal.

După discuția pe articole, de
putății au votat in unanimitate 
Proiectul de lege cu privire la 
principiile de bază ale perfec
ționării sistemului de retribui
re a muncii și de repartiție a 
veniturilor oamenilor muncii și 
Proiectul de lege cu privire la 
contractul-angajament.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, tovarășul Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Con
siliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Sil-' 
viculturii și Gospodăririi Ape
lor a prezentat Expunerea 
asupra Programului națio
nal pentru asigurarea u- 
nor producții agricole si
gure și stabile prin creșterea 
potențialului productiv al pă- 
mintului, mai buna organizare 
și folosire în mod. unitar a te
renurilor agricole, a întregii 
suprafețe a țării, realizarea iri
gațiilor pe circa 55—60 la sută 
din suprafața arabilă, a lucră
rilor de desecări și combaterea 
eroziunii solului.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi, in unanimitate, 
botărirea referitoare la Pro
gramul național pentru asigu
rarea unor producții sigure și 
stabile prin creșterea potenția
lului productiv al pămîntului, 
mai buna organizare șf folosire 
in mod unitar a terenurilor a- 
gricole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55—60 Ia sută din supra
fața arabilă, a lucrărilor de 
desecări și combaterea eroziu
nii solului.

Trecindu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, tovarășul 
Dumitru Apostoiu. secretar 
prezidențial și al Consiliului 
de Stat, a prezentat expunerea 
asupra proiectelor de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat 
după sesiunea a Vl-a a Marii 
Adunări Naționale.

La închiderea discuției pe 
articole. Marea Adunare Na
țională a votat în unanimitate 
proiectele de legi.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat apoi în
cheierea lucrărilor in plen ale 
sesiunii a șaptea a celei de-a 
opta legislaturi a forului su
prem legislativ al țării.
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La ora cind cititi 
duri, cea de a 

Mondiale

Jocurile Mondiale Universitare de vară

PRIMII SPORTIVI ROMÂNI 
INTRĂ AZI ÎN ÎNTRECERI

aceste rîn- 
12-a ediție a 

Jocurilor Mondiale Universi
tare de vară a fost inaugurată, 
prin tradiționala ceremonie de 
deschidere. Dar această festi
vitate, desfășurată 
Commonwealth, 
după-amiaza și 
seara după ora 
Canada, cînd la 
din cauza diferenței de fus o- 
rar — se pregătea să mijeas
că de zori, în dimineața zilei 
de simbătă. Iată motivul pen
tru care reportajul de la ce-

de deschidere a U- 
transmite 

următor al

pe stadionul 
a 

s-a 
de aici. 
București

început 
încheiat 

din

remonia 
niversiadei il vom 
pentru numărul 
ziarului nostru.

Primele întreceri 
mari competiții 
au loc simbătă 2 iulie. Dintre 
sportivii noștri vor intra în 
focul disputelor Petru Kuki, 
în concursul individual de flo
retă masculin. (preliminariile 
la ora locală 9, de la ora 14. 
avînd loc turul II apoi sfer
turile și semifinala), gimnaștii 
Emilian Nicula, Levente Mol
nar, Valentin Pintea și Octa-

ale acestei 
polisportive

vîan Ionașiu în concursul in
dividual și pe echipe de la 
sala Coliseum (ora 15) si bas
chetbalistele, care întîlnesc 
formația R.F.G., de la ora 16. 
Duminică va veni și rj 
gimnastelor Emilia
Rodica Dunca, Liliana Bălan, 
Mihaela Riciu — în concursul 
individual și pe echipe, pro-

Hristache NAUM

Edmonton, 1 iulie

(Continuare în vag a 8-a)

„ Internaționalele'1 de lupte edifia XXII

SPECTA COL DE CĂLITĂ TE ÎN SALA FLOREASCA
Ieri, primul „gong“ în Turneul internațional de 

lupte greco-romane și libere al României, aflat la 
cea de-a XXII-a ediție. Gazdă, ospitalieră, dar din 
păcate cu mai puțini spectatori în tribune decît ne 
așteptam -- sala Floreasca. La startul întrecerilor 
circa 150 de sportivi (peste 100 oaspeți de peste ho
tare) din 12 țări : Bulgaria. Cehoslovacia. Iugoslavia, 
Finlanda. R.P.D. Coreeană, Maroc, R.F. Germania, 
Polonia. Ungaria, U.R.S.S., S.U.A. si firește România, 

reuniunii inaugurale n 
adversari ai luptă-

De la primele intîlniri ale 
fost limpede că principalii 
torilor noștri la această 
tradițională competiție sint 
sportivii din Uniunea So
vietică, Polonia si Finlanda — 
la grcco-romane si cei din 
S.U.A-, R.P.D. Coreeană Si 
R.F. Germania — la „libere”. 
Ceea ce n-a exclus, chiar din 
prima zi. unele surprize...

Primele două tururi au avut, 
in generat o desfășurare „cal
mă”. sorții ferindu-i pe frun
tașii categoriilor de întHninle 
■directe care se puteau Încheia 
cu scoaterea dm cursă a unuia 
sau altuia dintre protagoniști.
Poate tocmai aceasta a contri
buit la realizarea unui specta
col sportiv de calitate, nume
roase partide încheindu-se cu

Prin muncă și dăruire exemplare

PENTATLONUL MODERN POATE REDEVENI 
COMPETITIV ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
Afirmam. înaintea startului 

In cea de a 8-a ediție a „Cu
pei Europei” la pentatlon mo
dern. că această competiție are 
o semnificație deosebită pentru 
echipa campioană a României, 
Steaua orezentă în concurs.

Marian Gheorghe — un „nume" in afirmare
Sportivii români aveau misiunea 
și. deci, responsabilitatea de a 
arăta în ce măsură au sorti de

lor de concentrare și mobilizare 
în tentativa de a obține un re
zultat cit mai bun. In mod o-

Nicolae Zamfir fi
nalizează eu măies
trie un atac in me
ciul eu polonezul 
Mieczislaw Tracz
Foto : D. NEAGU

punctaje tehnice consistente. 
Dintre numeroasele dispute 

urmărite pe cele trei saltele de 
concurs nu ne putem opri, de
sigur, decit la cfleva. la acelea 
pe care le-am apreciat în mod 
deosebit, fie pentru nivelul 
tehnic, fie pentru spectaculozi

tatea lor. fie pentru... rezul- 
tatclfe finale ! Așadar. unele 
impresii din cronica primei

Don GARLESTEANU 
Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 6-a)

Azi, ultima etapa a Diviziei ,,A“ de fotbal

IN CENTRUL ATENȚIEI, 
PARTIDA DE PE STAMRNIil EHNAME) 

Șl MECIURILE DE LA TÎRGOVIȘEE Șl BRAȘOV

«ANDBALIȘTII ROMÂNI
IA A OOIIA VICTORIE 

ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA-
După victoria din prima zi a 

turneului dotat cu „Trofeul Iu
goslavia”, la Kraguevac (iau par
te reprezentativele masculine ale 
Norvegiei, R.F. Germania, Polo- , 
niel iugoslaviei șl Iugoslavlel-ti- 
neret) selecționata de handbal a 
României a înregistrat un nou 
succes tntrectnd, Ia scor, echi
pa Norvegiei: 23—ÎS (15—8). In 
celelalte partide s-au tnreglstrat 
rezultatele: Iugoslavia-tineret — 
R.F Germania 18—1» (10—8) șl 
Iugoslavia — Polonia 27—27 
(14—13).

In clasament conduce echipa 
României cu * p urmată, pe 
locurile 2—3, de selecționatele 
Iugoslaviei șl Poloniei, pe locuri
le 4—5 de formațiile R.F. Ger
mania și Iugoslavia-tineret cu 
cite 1 p șl pe ultimul loc Nor
vegia eu o puncte.

D. Spirlea? antrenorul Gheorghe Tomiuc. Marian Gheorghe și 
Lucian Țintea (de la stingă la dreapta) — locul II în „Cupa 

Europei"

tzbindă eforturile ce se depun 
pentru relansarea pe plan In
ternational a acestei discipline. 
A fost un motiv în plus de a-i 
urmări pe pentatloniștii noștri 
zi de zi. tn fiecare probă. în- 
oercînd să desprindem puterea

biectiv, trebuie să arătăm că 
această tentativă era oarecum 
ușurată si de participarea mai

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 6-a)

• La Tirgoviște, echipa locală 
iși joacă ultima— carte • In 
Ghencea, Steaua și F.G Argeș 
intr-un meci al ambițiilor spor
tive • La Brașov, gazdele cal
culează golaverajul și mai spe
ră • Pe stadionul Dinamo, 
campioana contra „lanternei 
roșii* • La Hunedoara, după 
insuccesul din semifinalele 
Cupei, Corvinul încearcă să-și., 
aline durerea printr-o clasare 
mai bună in campionat • La 
Scornicești, F.C. Olt dorește să 
demonstreze că nu e echipă de 
...locul 10 • La Oradea, un 
meci care se anunță deschis 
atractiv • La Ploiești, o intilnire

CLASAMENTUl

1 DINAMO 33 16 15 2 59-25 47
2. Univ. Craiova 33 20 6 7 64-26 46
3. Sportul stud. 33 18 8 7 48-27 44
4. F.G Arge$ 33 17 6 10 50-35 40
5. Steaua 33 13 10 10 45-41 36
6. A.S.A. Tg M 33 13 7 13 39-36 33
7 Jiul 33 12 9 12 35-42 33
9 Corvinul 33 12 8 13 41-36 32
9. Polit laș 33 11 10 12 35-35 32

10 F.C. Olt 33 13 5 15 43-35 31
11. S.C. Bacâu 33 12 7 14 41-44 31
12. Chimia Rm. V 33 12 7 14 32-39 31
13 F.C. Bihor 33 11 8 14 54-62 30
14. Petrolul PI. 33 ’3 4 16 37-55 30
15. C.S, Tirgoviște 33 9 11 13 33-42 27
16 F.C.M. Brașov 33 10 7 16 35-49 27
17. „Poli" Tim 33 3 6 19 32-52 22
18 F.C. Contanta 33 7 6 20 30-62 20

e decisivă tocmai 
ioacă pentru ba- 
sansele... in .B".

care nu mai 
datorită... Jiului • La Timișoara, finalista Cupei 
remul de 24 de puncte cu care să-și mențină

I

I1

PROGRAMUL JOCURILOR

- Universitatea
- F.C. Argeș 

(Stadionul Steaua)
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Constanța 

(Stadionul Dinamo)
Corvinul Hunedoara 
F.C. Olt
F.C. Bihor 
Petrolul Ploiești 
„Poli* Timișoara

Toate partidele vo- Începe la orc ÎS

C.S. Tirgoviște 
Steaua

F.C.M. Brașov 
Dinamo

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Craiova

Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Jiul Petroșani 
S.C. Bacău



1 'JJHNCZ, INVINCIBIL Șl ÎN CURSA La un liceu de construcții din Craiov

DE FOND A
IAȘI, 1 (prin telefon). Vineri, 

la amiază, s-au încheiat In lo
calitate finalele „Daciadei" de 
performantă la ciclism-juniori, 
liifima probă, fondul, a avut 
loc ce șoseaua Iași — Vaslui, 
pt o porțiune de 30 km pe care 
coficurentii au străbătut-o dus- 
irfors. Sosea frumoasă, cu ca
rosabil bun. însă drum în 
pantă accentuată străjuit de 
viî (celebrele vii de la Bucium) 
Si de păduri. un traseu parcă 
anume făcut să te îndemne la 
goană. Și, intr-adevăr, s-a 
fu;it. De astă dată. întreaga 
caravană de tineri rutieri s-a 
co’i'zaf Darea să-i dejoace 
juniorului din Zărnești, Zsolt 
Lorincz. planul său de a-și ad
judeca si cel de al patrulea ti
tle de campion al „Daciadei".

Strins in pluton ca fntr-o 
menghină Lorincz apasă tare 
Pe pedale dar fără să încerce 
ruperea. Aceasta o va face co- 
lcgul său de asociație — Vio
rel Grosu — un alt tînăr de la 
Torpedo Zărnești nu mai pu- 
țir dotat, apreciat îndeosebi 
pentru calitățile sale de ex
celent sprinter Grosu va rula 
tare de unul singur, circa 15 
km după care plutonul, ve
nit din urmă val-vîrtej. îl re
aduce .la ordine**. îl incorpo
rează. La km 30 de la plecare 
întreaga caravană face cale în
toarsă. Plutonul, mai puțin 
10—15 sportivi pedalează iarăși 
compact.

De aici înainte nu se va mai 
produce nimic deosebit. Abia 
cu 15 km inainte de sosire. 
Lorincz preia „ostilitățile" 
„plonjează** la vale. în trombă.

0 FRUMOASĂ COMPETIȚIE SĂTEASCĂ
Pentru mai multe comune și 

sate din ținutul Maramureșu
lui sfîrșitul săptăminij trecu
te a constituit adevărate săr
bători ale sportului, desfășu
rate sub genericul .Daciadei" 

Ma care au participat nu nu
mai localnicii dar si invitați 
în ospetie — cum spuneau 
gazdele, din localități ale ju
dețelor Suceava și Bistrița-Nă- 
săud. Un Festival care prile
juiește. de fiecare dată, ample 
acțiuni de amenajare si rea- 
menajare a terenurilor și ba
zelor pentru sport și agrement 
Așa de pildă, la Tg. Lăpuș — 
centrul de greutate al compe
tițiilor — oaspeții au fost pri
miți într-o atmosferă sărbăto
rească. De un stadion îmbrăcat 
în .haină" nouă — s-a ame
najat special o pistă de atle
tism, s-au reamenajat o popică- 
rie terenuri de volei și tenis 
de cimp, iar la Libotin. intra
rea pe noul teren de handbal

F1ÎINE, 0 RELNIINE INTERMEDIARĂ ÎNAINTEA DERDAEiri
ML:ie dimineață, pe hipodro

mul din Plo'ești, este programa
tă o reuniune intermediară pînă 
la disputarea derbyului. care va 
desemna campionul na Dor năs- 
cuțl In 1979 Din programul zi
lei se remarc. „Premiul Islaz" — 
alergare ta două hlturi. In care 
unii concurenți vor încerca ame
liorarea reco-durilor carierei. 
Cursa este bine echilibrată, prin
tre concu-rențl aflindu-se Catren 
Roditor, Crainic și Retuș.

Referitor la reuniunea de joi 
după-amiază. consemnăm victoria 
lui Diafan (antrenor N. Gheor
ghe), care a realizat un excelent 
record (1:25.1/km), ce-1 aduce ta 
rtndul cailor de clasă. Sardonic 
șt-a demonstrat valoarea de oam- 
pion al generației de 3 ani. rea- 
Uzind recordul de 1:27,4/km. I. 
Florea l-a condus fără greșeală 
Sorin și-a dominat adversarii ta 
final. D. Arsene dovedind din 
nou mari calități de driver. M 
Jula a mai cîștigat o alergare 
eu capricioasa Aida. Au mai cîș- 
tigat: Sugău ta cursa rezervată 
3 anilor, Tulia, care și-a Înșirat 
pe drum adversarii, arăttad mari 
rezerve, Fănița șl Clara, ambele 
așezate prea ușor în program 
(ultima șl-a permis și un galop, 
luat după start). Programul a 
cuprins » alergări, cu participare 
medie (9 cal/cursă), ceea ce a 
dus la o scădere a jocului, or
dinea triplă din cursa I tache- 
indu-se la 554 lei, fapt nemailn- 
tîlnit pînă acum pe hipodrom. 
Credem că ar fi mat indicată 
reducerea unei alergări, ceea ce 
ar asigura o participare mai nu
meroasă de 10—12 cal tatr-o 
cursă, prin aceasta mărindu-se 
variantele de joc.

Pog.o 2 a Sportul

CICLIȘTILOR
secondat de Grosu, și astfel 
plutonul se resfiră. Si resfirat 
va înainta și pe pantele Cetă- 
țuii. pînă la punctul final unde, 
conform așteptărilor, cîștigă ca 
un adevărat campion Zsolt 
Lorincz, cronometrat cu 
1.43X13 (medie orară 36 km). 
L-au urmat : 2. V. Grosu, 3.
V. Buduroiu (STIROM) 4. C. 
Dumitrescu (C.S-Ș. 1). 5. V. Ji- 
iăveanu (Vointa Ploiești). 6.
VI. Bota (Olimpia București) 
etc. toti in același timp cu în
vingătorul.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Festivalul sportului botoșănean

O REUȘITĂ A ACTIVITĂȚII DE MASĂ
A 5-a ediție a Festivalului 

sportului botoșănean a însem
nat o reușită pentru activitatea 
sportivă de masă din această 
parte a țării. O confirmă parti
ciparea sutelor de concurenți, 
precum și valoarea dovedită de 
mulți dintre laureații întrece
rilor. La atletism, Daniela Bur
suc (Liceul 2 Botoșani). Cons
tantin Teleacă (Liceul 2 Doro- 
hoi), Dănuț Apetrei și Ovidiu 
Radu (Liceul „Laurian" din 
Botoșani) etc. Excelent s-au 
comportat boxerii (cel mai fru
mos meci a fost cel dintre Vio
rel Arsene și Măricel Pislaru).

PE MELEAGURI MARAMUREȘENE
bituminat ș-a făcut printr-o 
splendidă poartă maramureșa- 
nâ. Frumoase acțiuni au avut 
loc în Groșii Țibleșului. Rohia 
si alte comune și sate.

După cum ne informează 
orof. Ovid Todor, secretar al 
CJ.E.F.S.. localnicii nu numai 
că au tînut să-și arate hărni
cia. ci s-au și pregătit in mod 
deosebit pentru acest eveni
ment fiind aplaudați pe par
cursul evoluției de către con
săteni. părinți, rude, prieteni. 
Programul acestui frumos Fes
tival de sport sătesc a fost 
bogat, cu clasamente pe jude
țe. în flecare probă. La Tg 
Lăpuș: in probele atletice au 
câștigat maramureșenii. ur
mați de suceveni și bistriten: 
Ia popice — Suceava. Mara
mureș. Bistrita-Năsăud: vo'ei

HIPISM
REZULTATE TEHNICE: Cursa 

I: 1. Sugău (M. Dumitru) 151J. 
2. Suc. 3. Heitlu. Cota: cișt, 3. 
ord. 4. ord. triplă tactasă. Cursa 
a H-a: 1 Iuiia (Suditu) 14S.9. 
2. Gali ța. Cota- cișt. 1.20. ord. 9. 
ev. 21. Cursa a m-a: 1. Fănița 
(N. Nicolae) 1:394. 2. Jetfa. 3. 
Cusurgiu. Cota: cișt. 1,20. ord. 
14, ev. 6. ord. triplă «9. Cursa 
a IV-a: 1. Sardonic (Florea) 
147,4. 2. Vrednic. 3. Habitus.
Cota: cișt. 4, ord. 14. ev. 15. ord. 
triplă 81. Cursa a V-a: 1. Diafan 
(Boitan) 1:25 1, 2. Negruț, 3. Ru
ral. Cota: cîșt. 1,5#, ord. I. ev. 
11. ord. triplă 352. Cursa a Vl-a: 
I. dara (Mltroiu) 143,8. 2. So
mon. 3. Frecvența. Cota: cîșt. I. 
ord. 15, ev. 3, ord. triplă 55. tri
plu 2—t—t Ji. Cursa a VU-a: 1. 
Aida (Jula) 1:334. î. Graur. Co
ta: cîșt. 5 ord. 12, ev. 35.

A. MOSCU

INVITAȚIE IN d
EXCURSIE DE 4 ZILE IN DELTA PE PONTOANE DORMITOR

Se asigură : cazare și mo- 
sâ pe ponton, transport cu 
trenul accelerat (cu locuri re
zervate) pină la Tulcea.

Traseul : Tulcea - Brațul 
Sf. Gheorghe - Mahmudia - 
lacul Roșu - Canalul Sulina 
- Mila 2 - orașul Sulina - 
Crișan — Marele M — Milo

SPORTUL -
Cind am poposit la Liceul 

industrial nr. 8 de construcții 
din Craiova, orele de curs se 
sCrșiseră, dar pe terenurile de 
sport din curtea școlii era o 
mare animație.

— Această activitate sportivă 
face parte din programul săr
bătoririi „Zilei liceului", ne-a 
spus directorul, ing. Aurel 
Pred eseu, care, împreună cu 
prof. Iulică Florescu, secreta
rul de partid, și cu alte cadre 
didactice asistau la meciuri. La 
noi s-a impăminteriit un fru
mos obicei : in fiecare an, în 

apoi jucătorii de oină din co
muna Vorona. șaliistul TraiaD 
Niehita din Vorniceni sau hand
balistele de la Liceul textil din 
Botoșani și Liceul indutrial 2 
din Dorohoi.

Urmărită cu mult interes, 
competiția de fotbal (de fapt 
etapa de zonă a campionatului 
școlilor generale) a dat ciștig 
de cauză elevilor de la Școala 
generală „Mihai Eminescu" din 
Iași. Dar, satisfacția de a fi 
fost prezenți la acest Festival 
au trăit-o toți participanții...

Th. UNGLREANU. cc.resp.

a
(b+f) — Maramureș. Bistrița- 
Năsăud, Suceava; ten:s de 
cîmp — Bistrița-Năsăud. Su
ceava. Maramureș. In intilni- 
rile de handbal de la Libotin 
au câștigat localnicii, deci Ma
ramureș Suceava. Bistr:ta-Nă- 
săud. In localitatea Dămăeu- 
seni. unde au evoluat fotbaliș
tii. a câștigat formația săteas
că Galănești — Suceava, ur
mată de maramureșeni si bis- 
trițeni. La Rohia, in întrecerile 
de oină, cinstea primului loc 
a revenit localnicilor. deci 
Maramureș Bistrița-Năsăud 
Suceava. Groșii jîbleșului ; 
șah — Maramureș. Bistrita-Nă- 
sâud. Suceava: tenis de masă 
— Maramureș. Suceava. Bis- 
trita-Năsăud. Clasament gene
ral: Maramureș Suceava Bis- 
trita-Năsăud.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Chris Evert-Lloyd a câștigat 
pentru a S-a oară turneul de -a 
Roland Garros:
Un gtad de bucurie. 
Acestei mari vedete.
Pe Terra vrem sa fie 
Doar astfel de_  rachete !

BARBU STANCA. GALAȚI. 
Decizia justă ! Un jucător va fi 
eliminat de pe teren nu numai 
atunci ctad insultă arbitrul sau 
un adversar, ci șl atunci cind 
În cursul jocului, adresează cu
vinte injurioase unui COECHI
PIER, care a ratat o pasă sau 
a tăcut o altă greșeală, cum se 
tattmplă de multe ori. Dacă ar
bitrul trece cu vederea o ast
fel de abatere greșeala sa nu 
este mal mică deett a jucătoru
lui ta chestiune Dimpotrivă...

AURELIA BRAD. BUCUREȘTI. 
Am mal da- vtrsta lui Die Năs- 
tase. Dar. pentru că stntem ta 
anropîerea aniversări! sale. să 
amintesc că. la 1» lobe, ei va 
împlini 37 de ani Merită toate 
felicitările pentru tot ceea ee ■ 
tăcut și pentru ceea ce reprezrn-

23 — Lacul Fortuna — Maliuc 
- Tulcea

Prețul : 900 lei Zile de ple-
EXCURSIE DE 7 ZILE CU CAZARE LA HOTELUL „SALCIA* DIN 

MALIUC

Tarif : cazare 34 lei/zi'
persoană ; maso 90 lei'zi/per- 
soană : transfer naval 110 lei' 
Dersoano.

„MATERIE
luna iunie, aniversăm ziua dc... 
naștere a liceului nostru, înfi
ințat in 1959. Se organizează 
intilniri cu foștii elevi, simpo
zioane și, desigur, întreceri 
sportive. De fapt, se țin fina
lele campionatului școlii. Pină 
acum se cunosc ciștigătorij la 
handbal — unde organizator a 
fost prof. Florin Burcea : pe 
primul loc la fete — clasa a 
XH-a, iar la băieți — clasa a 
Xl-a. La volei, situația e... in
versă : au ciștîgat fetele din a 
Xl-a și băieții din a Xll-a. 
La fotbal, cei mai buni au fost 

cei din clasa a Xl-a. La sfirșit 
va avea loc un meci intre pro
fesori și foști elevi...

Aflăm, în continuare că, în 
cadrul „Daciadei", liceul a o- 
cupat locul al III-lea pe jude
țul Dolj, datorită îndeosebi 
handbalului, tenisului de masă, 
popicelor, voleiului și... săniu
ței de argint !

— Cind am venit aici, inter
vine profesorul Constantin Duțu, 
l-am întrebat pe tovarășul di
rector ce Ioc au educația fizică 
și sportul în program. „Ca și 
matematica, fizica sau româ
na" — mi-a răspuns. „De ce ? 
Pentru că fără mișcare, mintea 
lincezește. Exercițiul fizic este 
un sprijin al învățăturii**. Eu 
mai fusesem profesor și la 
alte școli, de unde am plecat 
deziluzionat. Aici e altfel. Și 
se vede : avem rezultate bune 
și la învățătură si la sport..

Aflăm „secretul" dragostei 
directorului pentru sport.

— Am fost coleg de 'acui
tate cu Cristian Gațu, ne spu-

COPIII NO S-AU SPERIAT DE PLOAIE...
Ne-am convins încă o dată 

că reușita unei întreceri spor
tive depinde — înainte de ori
ce — de felul cum este orga
nizată. Chiar dacă vremea este 
neprielnică — rece, umedă, mo- 
horită. Așa cum a fost la Sul
tana. intr-una din zilele de iu
nie.

Si. totuși, la crosul inițiat de 
Școala generali din Sultana 
județul Călărași, in intimpina- 
rea Zilei pionierilor, desfășu
rat sub însemnele „Daciadei", 
s-au prezentat la start cîteva 
sute de copii, elevi din unitatea 
de învătâmint organizatoare si 
din cele ale așezărilor înveci
nate — Coconi si M în ăst i r ea. 
Stanca și Spanțov.

tă tacă ta tenisul mondial. In 
primul rind un nume de mare 
atracție.

D. MORARU-SL1VNA, BUCU
REȘTI. Un catren pentru echipa 
Rapid, revenită în Divizia „A“: 
Garat acum pe linia-tatîia, 
Eu sper să-i fie lungă halta 
și nu să ne mai poarte Iar, 
De la o— linie la alta !

ANDREI MAVROS1N. BRA1I.A 
Un meci de fotbal nu poate în
cepe și nici nu poate continua 
fără portar. Dacă atlt acesta, cit 
șt portarul de rezervă se acci- 
dentează ta poartă va Intra un 
jucător de tfmp. Este dar. deci, 
că la executarea unei lovituri de 
la 11 metri poarta trebuie să fie 
apărată de unul dintre jucăto
rii echipei penalizate. Dacă •- 
ceasta, nemulțumită de decizia 
arbitrului. Încearcă să lase poar
ta neapărată. 1 se va da un timp 
de gtodire (sl dt .. răselndire) de 
2 minute, după care arbitrul va 
fluiera sfirjitul partidei. SI. în 
tata Comisiei de disciplină: joc 
pierdut eu 3—•

DELTA
care : ,5. 9, 13, 17, 21, 25,
29 iulie; 2, 6. 10, 14. 18
22. 26 , 30 august

Posibilităț’ de închiriere a 
unor obiecte de pescuit

Zile de plecare : 7,
13, 19, 25. 31 iulie: 6. 12.

DE BAZĂ“
ne ing. A. Predescu. Jucam 
handbal împreună. Poate de 
aceea, sportul este pentru mi
ne o „materie de bază".

Facem cunoștință cu elevul 
Marin Bucă, luptător la peste 
90 de kg. Este în vederile se
lecționerilor pentru J.O. din... 
1983. Ca și Costel Păunescu 
sau Ștefan Stan. Aflăm că ele
vii de aici s-au întors de pe 
șantierul național „Dunărea — 
Marea Neagră" cu steagul de 
fruntași în muncă și cu locul 
doi pe țară la finalele „Dacia
dei” desfășurate pe șantier și 
că, între recompensele ce se 
dau elevilor, la un loc de 
cinste se află excursiile la 
munte, drumețiile.

Deodată zărim un mare grup 
de tineri, care se pregătesc 
de plecare, sub conducerea 
unui profesor. Au asupra lor 
diferite scule.

— Unde se duc ? întrebăm.
Profesorul Constantin Bog

dan, secretarul C.J.E.F.S. Dolj, 
care ne-a însoțit, zîmbește :

— Elevii acestui liceu îngri
jesc, voluntar, stadionul mu
nicipal, pe care joacă „U“ 
Craiova. Acum se duc să facă 
mici reparații.

...Priveam animația de pe” te
renurile de sport. Priveam „ga
leria" formată de zeci și zeci 
de colegi ai celor ce jucau. Și 
priveam cu admirație spre cei 
care plecau, pentru a lucra 
pentru sport.

Și înțelegeam, încă o dată, 
că sportul și munca, sportul și 
învățătura se împletesc armo
nios și dau roade,- atunci cînd 
există dragoste pentru exer
cițiul fizic, acest „sprijinitor 
trainic al învățăturii** — cum 
spunea directorul, ing. Aurel 
Predescu.

Sever NORAN

Deși ploua, a fost o acțiune 
deosebit de frumoasă, pe un 
traseu clasic de cros, care a 
cuprins o parte din corona
mentul lacului Mostiștea. către 
Malul Roșu — o zonă cu multe 
denivelări care i-a solicitat 
mult pe concurenți. Pe primul 
loc s-au situat... două formații, 
lucru mai rar întîlnit într-o 
competiție sportivă de masa, 
cele ale școlilor generale din 
Stancea și Sultana, cu cite 25 
de puncte, astfel că departaja
rea s-a făcut după pozițiile o- 
cupate pe podium : cu două 
locuri I (Silvia Heroi, la cate
goria 11—12 ani si Elena Stoi
ca. la categoria 13—14 ani), i- 
nițiatorii si organizatorii s-au 
aflat în frunte, sore bucuria 
localnicilor, a sătenilor din 
Sultana, veniti cu mic cu mat 
re ne traseu. Cei din Stancea 
au avut și ei un concurent care 
a urcat primul pe podium Tra
ian Iancu (11—12 ani), iar cel 
din Minăstirea pe Cristian Șer- 
bănescu (13—14 ani).

Dincolo de disputa strînsă iri 
fiecare probă, să semnalăm și 
faptul că distantele de parcurs 
au fost mai mari decît cele 

specifice categoriilor de vîrstă 
— cu cîte 200 de metri în ca
zul fetelor si cu cîte 300 de 
metri la băieți.

liberiu STAMA

SELECȚIE PENTRU GIMNASTICI
Clubul sportiv școlar „Triumf" 

selecționează, pentru gimnasti
că sportivă, fetițe, născute în 
anul 1977. Se asigură condiții 
bune de pregătire și școlari
zare cu internat în clasa I.

Prezentarea la sala de la 
Ștrandul tineretului din Capi
tală. zilnic înire orele 16—18.

18. 24, 31 august; 5, 11
septembrie.

Informați' și înscrieri la e- 
gențiile de turism I T.H.R. 
București/ din : str Luterană 

nr. 4 (telefon 14 21 77/2958). 
str. Tonitza nr. 13 (telefon
14 45 94), Calea Moșilor bloc 
55 bis (telefon 11 08 48), Bd 
N. Bălcescu nr 35 (telefon
15 74 11). Bd 1848 nr 4 (tele 
fon 14 98 81). Bd Republicii 
nr. 68 (telefon 14 08 00), str. 
Mendeleev nr 14 (telefon 
59 37 60)



STADIONUL- șeaaeă, a, ea

PE DRUMUL ÎMPLINIRILOR - 
PRIN MUNCĂ ENTUZIASTĂ, 

COMPETENTĂ, PASIUNE Șl DĂRUIRE
„înalta performantă — îmi 

mărturisea cîndva un vechi 
dascăl de sport — se reali
zează cu agerimea minții și 
a mușchilor, dar mai ales 
cu inima. Fiindcă, dacă nu 
pui zi de zi suflet și conști
ință in ceea ce faci, nici 
mintea și nici mușchii nu te 
duc destul de sus". La aces
te vorbe înțelepte mă gîn- 
deam atunci cînd, împreună 
cu președintele C.J.E.F.S. 
Brăila, Ion Diaeomatu, îl 
ascultam pe președintele clu
bului sportiv brăilean Progre
sul, G. Sima, vorbindu-ne 
despre pasiune și roadele ei 
concrete. Bunăoară, antrenorul 
de haltere, Al. Dumitrescu se 
bucură de stima și laudele 
binevenite ale celor ce mun
cesc in întreprinderea „Pro
gresul" nu numai pentru re
zultatele bune obținute de 
sportivii pe care-i pregătește, 
ci mai ales pentru cit suflet 
pune în munca sa. Altfel 
spus, pasiunea sa se reflectă 
procentual în fiecare rezultat: 
„Un om care-și iubește cu 
adevărat meseria. Este in per

manentă căutare, prin școli, 
de tineri capabili de mari 
performanțe, iar după ce-i 
descoperă și îi cooptează in 
secție, le devine un adevărat 
părinte, îngrijindu-se de ei ca 
de odraslele sale : să se pre

bilitatea socială dovedite în 
activitatea sa de Al. Dumi
trescu.

Dar tot atunci și tot acolo 
am avut dovezi ale contra
riului. Antrenorul de lupte 
libere Mircea Sighinaș, fost

PROCENTELE DE... SUFLET
ȘI CONȘTIINȚĂ ĂLE PERFORMANȚEI

gătească permanent cu stăru
ință, să învețe bine, să aibă 
o comportare ireproșabilă în 
colectiv și in societate, să nu 
ducă lipsă de cele necesare 
unei pregătiri sportive supe
rioare". Este explicabil, deci, 
de ce elevul său Neagu Nă- 
vodarn a devenit, la 18 ani, 
maestru al sportului, iar Aurel 
Roșea a luat medalie de ar
gint la campionatul național 
de juniori, de ce alți tineri 
halterofili obțin performanțe 
valoroase. In ele se află mult 
din „iubirea de meserie", din 
profesionalitatea șl responsa

sportiv, începuse bine ca 
tehnician, lucra cu inimă. In 
jurul lui s-au adunat mulți 
copii dornici să devină spor
tivi de performanță, drept 
pentru care a și avut 3 re
prezentanți la finalele pe țară 
ale cadeților. Dar pasiunea 
lui Sighinaș dovedește multe 
fisuri în ultima vreme : „nu 
respectă programul de antre
nament, nu-1 interesează si
tuația copiilor cu care lucrea
ză (nu ține legătura cu școa
la lor, cu familia), nu mai 
caută elemente, ba in două 
rinduri a fost găsit binișor...

„afumat" la antrenament". La 
fel stau lucrurile cu antreno
rul de box Ion Turcu, socotit 
unul dintre cei mai compe
tent din Brăila. De la un 
timp, nu se știe din ce pri
cină, pe I. Turca, care lucra 
împreună cu G. Jipa ta o sin
gură grupă (!), nu-1 mai in
teresa treaba făcută temeinic t 
„nu se interesa de viața spor
tivilor, lucra cu cine vrea ; 
mulți sportivi lipseau cu săp- 
tăminile, deși și ei ca și an
trenorul beneficiau de scoa
teri din producție (pe care 
le respectau !) ; sportivii săi 
au început să ridice fel de 
fel de pretenții, să condițio
neze continuarea activității de 
diverse avantaje..." Și oglin
da rezultatelor n-a întîrziat « 
să reflecte astfel de menta
lități.

Da, rezultatele sînt întot
deauna pe măsura procentu
lui de... suflet, de conștiință 
pe care-1 pun în ele deopo
trivă dascălii și sportivii !

Aurelian BREBEANU

„DOAR D[ ACEEA M-AM FĂCUT ANTRENOR"
Stăm de vorbă cu un foarte tinăr antrenor de lupte li

bere — Nicolae Pîrvu. O facem cu plăcere, gindindu-ne 
totuși că acest băiețandru, pină mai ieri sportiv, fără per
formanțe de reținut, la „Vulcan" nu ar avea să ne spună 
tuciuri deosebite. Ei, uite că ne poate spune multe !

Acum doi ani a înființat o secție „satelit" în comuna 
Glina din apropierea Bucure știului. A făcut selecția pe 
strada principală și pe ulițele comunei. Le-a spus părinți
lor că băieții au nevoie de multă carte, dar și de brațe 
vinjoase. Pentru munca timpului, pentru atelierele mari
lor întreprinderi. De fapt, așa, pentru viață ! Peste citeva 
zile au inceput antrenamentele. A venit și maestrul Ilie 
Cnirilă, antrenorul de la „Vulcan", a venit și Georgeta 
Borduf, primarul comunei, și Grigore Hurmuz, directorul 
Scolii generale 90. Au venit și părinții... Și, de-atunci. nu 
prea a mai lipsit nimeni.

Nicolae Pirvu n-are decit categoria a PV-a de clasifi
care și, poate pretențiile celor care l-au ajutat, ale fe
derației de specialitate, nu erau prea mari. Nu, nu așa 
se pornește la drum ! Categoria de clasificare e una, pa
siunea și răsplata datorată oamenilor din comună pentru 
încrederea acordată e cu totul altceva. Așa se face că la 
Glina antrenamentele au loc cu o frecvență mai mult de- 
cit lăudabilă, că selecția tinerelor talente continuă și ci 
iată, pină acum au apărut o serie întreagă de luptători 
cu reale aptitudini pentru sportul de performanță : Ni- 
cușor Radu, Ștefan Teodorescu, Anghel Doro- 
banțu, Dănuț Iordan, Dumitru Teicu sau Ilie Marin (1,90 m, 
100 kg... 16 ani !). „Producție" firească dacă amintim că la 
Glina se pregătesc acum peste 30 de cădeți și juniori și 
tot atiția începători.

Cită nevoie au luptele libere de la noi de astfel de sec
ții, de astfel de tineri antrenori care, așa cum ne spunea 
Nicolae Pîrvu, „se ocupă mai toată ziua de lupte; că 
doar de aceea m-am făcut antrenor"... — GARLESTFANU

O ECHIPĂ, O FAMILIE...
Sînt aproape 10 ani de cind sportivii de la INTER 

Vaslui (Asociația intercooperatistă pentru activități indus
triale și prestări servicii) încearcă sâ ciștige campionatul 
județean de fotbal. Acum, iată au reușit, cu un avans de 
7 puncte față de următoarea clasată.

„Succesul tinerilor fotbaliști dc la INTER era de așteptat
— sublinia recent Călăiță Mcrchea, președintele C.J.E.F.S. 
Vaslui, fiindcă există in sinul echipei un climat propice 
rezultatelor bune. O mină de tineri harnici în muncă, dă- 
ruiți totodată sportului pe care l-au îndrăgit..."

Lăcătușul mecanic Ion Asmărănducăi, mecanicul Eugen 
Bogdan, operatorul chimist Ion Antou sau tehnicienii Flo
rin Cuhanec și Constantin Gavriluță sînt doar cîțiva din
tre autorii acestei frumoase reușite, oameni legați de pro
cesul de producție, „exemple de conștiinciozitate, disciplină 
și responsabilitate" (ing. Mihai Vasiliu, directorul întreprin
derii), totodată ..«sufletul- echipei de fotbal, care înseamnă
— înainte de orice — o adevărată familie" (Nicolae Cal- 
muschi, președintele asociației sportive INTER).

O familie atașată de meleagurile vasluiene — toți jucă
torii fiind născuți in localități din județ — și care a desco
perit tainele fotbalului acolo, in asociația sportivă a între
prinderii.

O familie — ținem să adăugăm noi — cu un excelent 
educator la cîrmă, cum este economistul Cornel Costăches- 

cu. fost fotbalist la Politehnica Iași, în anii studenției : apoi, 
după repartizarea la Vaslui, antrenor secund la divizionara 
„C“ Viitorul, iar din toamnă, antrenor principal la INTER, 
intr-un singur an. Cornel Costăcbescu și elevii săi au îm- 
plin't o dorință pe care o aveau mai bine de 4 000 de oa
meni ai muncii, cei de la întreprinderea sus-amintită.

Tiberiu STAMA

N-AVEM CARNET DE ANTRENOR,
AVEM DRAGOSTE PENTRU COPII
Plăcerea puștilor din blocurile 11 și W 

de pe șoseaua Pantelimon 286 era să sară 
gardul stadionului F.R.B„ să strice ceva 
și să dispară. In calea lor, administratorul 
bazei — Martan Demeter — punea spe
rietori, unele mai Înfricoșătoare dectt al
tele. Degeaba. Puștii continuau cu mal 
multă rivnă escapadele. Pină la urmă a 
pus o „capcană" : o minge de fotbal, eea 
mai frumoasă din magazie.

— M-am făcut că am uătat-o pe teren, 
ne spune Marton Demeter. Bineînțeles, in 
cinci minute a dispărut undeva, după 
gard. A reapărut, cum mă așteptam, a doua 
zi. Copiii n-aveau unde să bală mingea 
decît aloi, pe singurul teren dintre blocuri.

— Au venit, probabil, spășiți.
— Da de unde ' Nici nu m-au băgat în 

seamă. Jucau mingea de parcă nu s-ar 
fi întîmplat nimic. Abia cînd s-a spart 
au variLt a mine „S-a dezumflat", zice 
unul. Mă fac că n-aud. „S-a apari, nea 
Martin insistă altul Tac în continuare. 
..Veniți după mim l“. strigă un ciufulit 
către ceilalți, ti văd cum sar gardul în 
stradă, apoi cum intră frumos pe poarta 
stadionului. ,,S-a spart mingea", reiau ei 
discuția. „Păi, să vă dau alta", spun. 
„Echipament aveți Z“, îl întreb. „Nu prea, 
că e... la spălat. Dar de ce ne dai dum
neata așa, dîntr-odată. echipament „Așa 
e regulamentul, zic : cine intră pe poarta 
stadionului, să facă sport, primește — 
dacă nu are — echipament". „Și dacă 
nu-1 mai aducem înapoi ?“. „Un om care 
nu sare gardul, care intră civilizat pe 
stadion pentru a practica un sport sau

altul, nu tace asta".
— Pină la urmă 7
— Acum la „F.RB.-copii" avem patru 

echipe de fotbal I

— Am urmărit 1„ lucru două dintre ele. 
Au nume cam ciudate.

— Cam „locative", vreți să spuneți. Cum 
ați notat rezultatul 7

— „Scara 8, blocul <1" — „Scara 4, 
blocul Ambianța" : 2—0.

— Corect. De colectivul de antrenori nu 
întrebați ?

— Tot... locativ 7
— Da, alcătuit dir. cite un locatar al res

pectivelor blocuri, plus eu, cu Îngăduința 
asociației sportive F.R.B.

— De cc „cu Îngăduința" 7
— Păi. nici unul d!n noi n-avem carnet 

de antrenor.
— Atunci cum antrenați 7
— V-am spus : cu îngăduință ! Mai co

rect, ou derogare de la prof. Elena Toma, 
secretara asociației sportive F.R.B. Dero
gare, bineînțeles, verbală, că — la început 
— ne-a întrebat și dumneaiel : • Aveți 
carnet de antrenori, de instructori 7 • 
Nu * Atunci oe aveți 7 • Avem dragoste 
pentru copii...

— Am văzut „foile de arbitraj". Sînt fă
cute de copii 7

— Da, de băieți. Ei le desenează așa 
frumos : o minge colorată sus, tn stingă 
foii de hîrtle, apoi însemnele „Daciadei", 
numele jucătorilo; de cimp, rezervele, ar
bitrii. Arbitri dlnt.-e copiii promovați în 
echipa de juniori a F.R.B. spre exemplu. 
I.iviu Luțai. Da, au crescut puștii ! Daniel 
Ionlță, și el la junior!, va juca din toamnă 
în prima echipă a întreprinderii, la se
niori, in „Promoție" I

— Spuneam că am văzut „foile de ar
bitraj". De unde medic la fiecare meci, 
ba chiar la fiecare antrenament 7

— L-atj remarcat, poale, pe băiețelul 
ăla inait, slab, cu ochelari 7 Joacă fru
mos. Ei bine, intr-o zi — după ce-și face 
obișnuitul rond pe la Centrul de calcul al 
întreprinderii — vine la mine, scoate din 
fundul buzunarului o hîrtie și spune: „Nea 
Martin, asta-1 organigrama pe scări, blocuri 
șl echipe". Fac ochii mari. „Trebuie, nea 
Martin", insistă el. „Ne-am gîndit, con
tinuă puștiul, să punem responsabil de 
«cari — pentru o legătură mai operativă 
intre copil, antrenori șl părinți — res
ponsabili cu ordinea pe stadion — mai 
sare cite unul gardul așa, din obișnuință 
— responsabil ca strînsul hîrtiilor de sub 
tribune, responsabil ou îngrijirea și uda
tul trandafirilor, medic la fiecare echipă"... 
,.De unde medio întreb. „Al dreptate, 

zice. M-am ez primat greșit: n.u medic, 
ci medici, că vor fi doi : Marius Moctnu 
și Paul Dinu pentru echipa de la Blo
cul 46. spre exemplu. Știți, băieții fac 
parte din cercul micilor sanitari. Tineri 
studioși, fac și disecții pe broaște". „Mă 
rog. dar de ce doi .,Ca fiecare să poată 
juca o repriză".

— Deci, lucrați două organigramă 7
— Ne străduim Totuși, mă gindesc. nu 

le-ar strica copiilar un antrenor cu me
tode moderne științifice, care...

tn clina urmSroare era in stradă. Prea 
jucau frumos băieții...

Vasile TOFAN

La școala aspră a canota
jului, performanță înseamnă 
muncă, pasiune, dăruire. în
seamnă încredere în forțele 
proprii, în cuvîntul antreno
rilor. adevărați pedagogi. în 
imagine, un echipaj sudat
— junioarele de la clubul 
sportiv Dinamo București 
pregătite de profesorii Flo
rian Grigore și Mișu Barcan 
(în fotografie, dină sfaturile 
cuvenite înainte de un nou

antrenament)

FLORI 
PENTRU 

TOVARĂȘUL » 

PROFESOR
Cu puțină vreme in ur

mă. cind Dumitru Diaco- 
nescu a intrat in atelierul 
Centrului republican de 
modelism „Henri Coandă" 
din cadrul Casei pionierilor 
și șoimilor patriei din 
Pucioasa, pe care-l condu
ce. a rămas surprins o cli
pă. Pe toate mesele erau 
vaze cu flori. Și un bilețel: 
„Flori pentru tovarășul pro
fesor". „Ce-i asta, puștime?
— i-a luat ta rost pe copiii 
aplecați mai serioși parcă 
decit aricind, asupra lucru
lui. „Ce să fie ? — a răs
puns un purtător de cu tint. 
Știți dumneavoastră, 35 de 
ani de muncă in... aviația 
asta mică". Lui Diaconescu i 
s-au umezit ochii. Copiii 
dovedeau că înțeleg ce în
seamnă ca un om, el. si 
împlinească 35 de ani in a- 
rena unui sport in care 
pregătește pe cei mici pen
tru viață, învățindu-i să iu
bească munca, dlndu-le a- 
ripi spre profesii dintre 
cele mai folositoare țării. 
„Mâi. puștime — o vorbă a 
lui — aviația noastră, aero- 
modelismul și rachetomo- 
delismul, este mică, așa 
cum spuneți, dar mulți care 
și-au făcut ucenicia aici au 
devenit piloți de aeronave, 
constructori, tehnicieni, oa
meni mari".

Ce a făcut la Pucioasa 
Dumitru Diaconescu în anii 
lui de modelism ? A mun
cit cu o pasiune rar întilni- 
tă, acest om scund, modest, 
plin de idei și de neastîm- 
păr. L-am intilnit în zeci și 
zeci de concursuri. „Mitică 
și ai lui copii" se spunea. 
Fără pretenții in domeniul 
marii performanțe. El lu
crează cu cei mici. Dar la 
casa din frumoasa grădină, 
acolo, in deal, totul vor
bește parcă despre munca 
lui Diaconescu. maestru al 
sportului, secondat de soția 
sa. Aurelia, maeslră și ea. 
ajutat de copiii săi, mode- 
liști și ei. Din marea lor 
pasiune s-a înfiripat și un 
muzeu de machete de a- 
vioane, „Aripi românești", 
unic in,țară, o bază exem
plară pentru zborul captiv. 
Și au adus trei avioane a- 
devărate — IAR 618 Aero 
45, Mig 15, ca material di
dactic, au făcut vitrine cu 
trofee afișe insigne... Niște 
entuziaști, sprijiniți cu e- 
xemplară grijă de directoa
rea Casei, prof. Cristina 
Popa.

La recentul „Memorial 
Henri Coandă" de aeromo- 
dele-machete organizat de 
centrul de la Pucioasa, 

competiția republicană de 
frumos succes, l-am între
bat : Ai vrea să pleci de 
aici Mitică ? Ne-a privit 
nedumerit : „Pentru nimic 
în lume !“

Viorel TONCEANU



I
ATELIERUL NOSTRU

Pe lacul Pantelimon,

I
L

Secția pe ramură de sport din cluburi și din marile 
asociații sportive reprezintă, după cum se știe, celula de 
bază a performanței. In cadrul ei se rezolvă, bine 

sau mai puțin bine, marile obiective pe care și le pune 
mișcarea noastră sportivă în afirmarea tot mai viguroasă 
in orena performanței mondiale a talentelor de care dis
pune țara noastră. Cele mai fierbinți aspirații, cele mai 
judicioase planuri de dezvoltare, asigurate cu mijloacele 
materiale de care dispunem, se realizează, în ultimă instan
ță, în 
putea 
lierul 
spune

Sint 
se realizează ritmic, în flux continuu, performanțe valoroase, 
competitive pe plan mondial, cu care sportul românesc se 
mîndrește pe bună dreptate. O cît de succintă analiză a 
unor asemenea celule ale performanței scoate în evidență 
o viață de secție bine organizată, ale căror birouri sînt 
alcătuite din oameni entuziaști și competenți, care iși de
dică o mare parte din timpul lor liber sportului și unității 
îndrăgite. Atașamentul și respectul pentru profesia aleasă, 
exigența și hărnicia, înalta calificare, întreținută printr-un 
studiu continuu — iată atribute de căpetenie ale antreno
rilor acestor secții. După cum vom afla acolo sportivi de
prinși cu greul pregătirii, de calitate, în perpetuă între
cere cu ei înșiși, in primul rînd, niciodată mulțumiți, oricît 
de bune le-ar fi rezultatele. Desigur, cu aceasta nu am 
epuizat explicațiile succeselor, la care sînt asociați, cu de
plină contribuție și răspundere, alți factori, între care me
dicii de specialitate și psihologii nu sint ultimii. Și, ca un 
corolar, o muncă politică temeinică, în stare să conștien
tizeze antrenamentul, să determine pe antrenori și, îndeo
sebi, pe tinerii sportivi să dea tot ce pot pentru a ajunge 
și a se menține în vîrful ierarhiei.

Mai sint — și nu puține - secțiile de performanță, doar 
cu numele, în care nu se realizează de ani de zile mare 
lucru, care... macină în gol nu numai timp, ci și impor
tante mijloace materiale. Sînt secții în care arareori intră 
cineva să vadă ce se întîmplă, să ia vreo măsură, să tragă 
la răspundere. Sînt secții care se confundă cu antrenorul, 
pus să rezolve totul, și ce-i aparține și ce nu, sau în care 
lipsește pasiunea și competența, ca și valorile de la care 
să se poată aștepta efectiv rezultate bune.

Cîteva din tcate aceste ipostaze iși propune să pună 
in discuție pagina de față a ziarului.

secțiile de performanță din cluburi și asociații. Am 
asemăna intr-un fel secția noastră sportivă cu ate- 
dintr-o întreprindere, unde se hotărăște — cum se 
- soarta producției.
numeroase exemplele de secții pe ramură în care

Mircea COSTEA

I LA ȘCOALA ASPRA a
Clubul sportiv Metalul Bucu

rești a avut și cu ani in ur
mă secție de canotaj, unele e- 
chipaje ocupînd locuri fruntașe 
în diferite competiții. Dar in 
ultima vreme schifistele de pe 
lacul Pantelimon s-au impus 
atit de categoric, incit pentru 
cel neavizat supriza a fost de 
proporții. în primăvară, de pil
dă. la campionatele republica
ne de fond de la Timisoara, 
ramereie si vislașele de la Me
talul au cucerit trei titluri, a- 
dică jumătate din cele puse în 
joc ! In canotaj. pe pistele 
pîrjolite de arșița soarelui, 
„miracol" înseamnă muncă, dis
ciplină, organizare. înseamnă 
un centru, un dispecerat, un 
colectiv de specialiști, de iu
bitori ai sportului care se în
grijesc. rezolvă, se ocupă de 
toate problemele. 
SECȚIA !

Antrenorul emerit 
irov și mai tinărul 
Constantinescu au 
în lotul care se pregătește pen
tru J. O. de la Los Angeles. 
Le-au deprins cu sirguința și 
modestia aici, pe lacul Pante
limon. cu maluri mai puțin 
umbroase decit frumosul Sna
gov. neluat adică în seamă de 
unii tehnicieni ai schitului nos
tru. O vară au stat precum 
pescarii sub cerul liber. Abia 
mai tirziu secția a început 
să-și realizeze intiile obiecti
ve : un ponton, o baracă din 
tablă ondulată. Obișnuiti cu 
producția, cu lucrul de calita
te. cu cerința competitivității 
membrii biroului secției — 
maiștri, tehnicieni, ingineri de 
la întreprinderea .23 August" 
— analizau operativ și la obiect 
„fluxul tehnologic" al canota
jului de la Metalul : secția, re-

A CANOTAJULUI

înseamnă

Stelian Pe- 
prof. Horia 
cinci fete

zultatele de la „atelierul' 
niorilor, evoluția senioarelor la 
diferite concursuri interne si 
internaționale, munca „maiștri
lor" în treninguri, 
trimestrul următor.

Acum, prin grija 
dreptul pontonului 
talul s-a ridicat — . 
că patriotică și cu materiale 
refolosibile — hangarul care va 
adăposti ambarcațiile. La ulti
mele regate de la' Moscova, 
Griinau. Szeged și Trebon ca
notoarele de la Metalul in
cluse in lotul reprezentativ al 
țării — au ocupat locuri 
tașe. La secția turnătorie 
lucrează Mariana Trușcă, 
rica Dânălache, Maricica 
păci. La secția de canotaj a 
clubului Metalul iubitorii spor
tului lucrează la amenajarea 
bacului de iarnă. Se muncește 
cu spor și în perspectivă la 
Metalul.
bului. Flaviu Filip, 
des pe lac. La 
răstrău. unde 
nioărele prof.

secției, în 
de la Me- 
prin mun-

planul pe

Mariana Trașcă si Titie Țăran, canotoare I 
talul București, campioane republicane la f<

frun- 
fontă
Vio- 
Cor-

Vicepreședintele du- 
e foarte 

Snagov, pe He- 
antrenează ju- 
Anca Silvestru

și Doina Barcan, acasă pe 
Pantelimon. Prezenți la antre
namente si concursuri sînt și 
ing. Ioan Costin. șeful secției 
turnătorie fontă de la între
prinderea „23 August", 
lucrează canotoarele, matrițe- 
rul Ion Sava, președintele clu
bului sportiv Metalul.

Secția de canotaj 
devenit fruntașă pe 
meritul celor care 
biroul secției : ing. 
Mihăescu, directorul 
al întreprinderii „23 August".

unde

Metalul a 
club. Este 
alcătuiesc 

Constantin 
comercial

președinte 
Ștefan fl 
Comitetul! 
ției turna 
Iordache, 
Gheorghe 
utilai tehi 
maistru la

Acum j 
pe lacul 1 
fetelor fl 
apă. urmi 
dragoste I

CU GÎNDUL LA NOI

DUNAREA GALAȚI Șl PERSPECTIVA HOCHEIULUI 
care o deschide sportului cu pu
cul și crosa în această vatră 
a hocheiului romanesc.

S-a menționat că. deși cei 
doi antrenori ai primei echipe, 
cea divizionară, au avut la dis
poziție la începutul campiona 
tului trecut un număr de 23 de 
sportivi, curînd lotul a scăzut 
mult, datorită plecării a cinci 
sportivi (numai 
Raica. obținind 
Steaua), precum 
din lot. ulterior.
Octavian
Niță. in urma abaterilor săvîr- 
șite de aceștia. In asemenea 
condiții. împrospătarea (la pro
priu și la figurat) echipei divi
zionare cu foarte tinerii hc- 
cheiști din eșalonul secund s-a 
datorat, bineînțeles, situației 
concrete din cadrul primei for
mații. dar și atenției perma
nente pe care secția de ho
chei o acordă muncii in per
spectivă. Astfel, bilanțul grupei 
de nivel II a fost in anul corn- 
petițional trecut : un tiuu na
țional, 7 sportri i permanent la 
echipa de seniori. 4 in lotul na
țional de tineret, 8 în lctul na
țional de juniori. Și. ca o con- 
secuție firească, cei mai mici

In ultima sa ședință^ nu de 
mult. 
Galați 
secției de hochei, după bunul 
obicei 
dar :
(dealtfel, în ziua vizitei noastre 
la Galați hocheiștii se aflau 
deja în primul stadiu de pre
gătire pe uscat, urmind ca la 
1 august să intre pe patinoar). 
Dar nu numai această .analiză 
a scos la iveală spiritul gospo
dăresc al diriguitorilor clubului 
și secției, ci și organizarea În
tregii activități hocheistice la 
Dunărea Galați.

După cum ne-a spus pre
ședintele clubului Petre Ion 
(care este, dealtfel, membru în 
biroul federal la hochei) secția 
cuprinde trei eșaloane sportive. 
Primul este constituit din e- 
chlpa de seniori, participantă în 
trecutul sezon competițional in 
seria I valorică a diviziei na
ționale A, condusă de antreno
rii loan Tiron și Octavian Cor- 
duban. Al doilea eșalon parti
cipă în campionatul republican 
de juniori I, condus de antre
norul Sorin Ciubotaru, iar ni
velul III (copii născuți în anii 
1969—70) s-a pregătit inițial 
sub îndrumarea antrenorului 
voluntar Ion Bălăneanu si. din 
septembrie 1982, a reputatului 
antrenor si descoperitor de ta
lente Ștefan Tomovici, care a 
si condus o nouă acțiune de se
lecție.

Așa cum a reieșit din analiza 
la care ne-am referit, secția 
de hochei este considerată a fi 
cea mai productivă si cea mai 
bine cotată pe planul perfor
manțelor clubului. $; dacă echi
pa de seniori si-a îndeplinit 
obiectivele de performanță pe 
plan intern (între care micșo 
rarea diferenței valorice — re 
flectată și în scorurile meciu
rilor — între Dunărea Galați 
Si principalele protagoniste din 
Divizia .A“, Steaua. Dinamo si 
S. C. Miercurea Ciuc). contri
buind totodată cu elemente de 
valoare la lotul reprezentativ, 
performanța secției care a fost, 
pe bună dreptate, cel mai des 
relevată a constat în titlul de 
campioană republicană dobîndit 
de echipa juniorilor I. Nu nu
mai pentru prestigiul pe care 
un asemenea rezultat îl aduce 
In palmaresul clubului și ora
șului dunărean, ci mai ales 
pentru reala perspectivă pe

biroul clubului Dunărea 
a analizat activitatea

al adevăratului gospo- 
,să-ți faci vara sanie.. “

unul. Mircea 
transferul la 

și a scoaterii 
a sportivilor 

Bandas și Dumitru

hocheiști ai clubului dunărean 
au acum. In urma recentei șe
dințe de birou a clubului, și a 
planului de măsuri adootat cu 
acest prilej, un cadru organiza
toric îmbunătățit, ei urmind să 
se pregătească sub egida Clu
bului sportiv școlar Dunărea 
Galați, unitate recrutată din 
grupele Clubului sportiv muni
cipal și ale Clubului sportiv 
școiar nr. 2.

Biroul secției de hochei (pre
ședinte : Ionel Porumb, conta
bil șef la întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală 
Galați, vicepreședinți : Stanciu 
Barbăiată, șef de serviciu la 
NAVROM și Virgil Cart, șef de 
serviciu la întreprinderea de vie 
și vinuri Galați) are o prezență 
activă in activitatea secției și 
a echipelor, susținînd organi
zatoric și gosp.dăresc viața de 
zi cu zi. profesională si sporti
vă. a hocheiștilor care repre
zintă — după cum s-a văzut, 
cu promițătoare rezultate — 
hocheiul gălățean. devenit In 
ultimii ani o adevărată pepi
nieră pentru hocheiul româ
nesc.

Paul SLĂVESCU 
Teiemac SIRIOPOL

Secția de polo a clubului 
marilor pasiuni feroviare s-a 
născut la doi ani după ce, în 
1928, o mină de entuziaști for
mau nucleul înotului ceferist, 
participind la concursurile or
ganizate atunci mai cu seamă 
pe Dunăre. Și-a înscris numele 
pe tabloul de onoare al cam
pionatului național în sase rîn- 
duri, în perioada anilor ’30 și 
’40, pentru a se situa și în anii 
no’i orînduiri în rîndul prota
gonistelor sportului nostru cu 
mingea pe apă. reușind să în
trerupă în 1972 șirul victoriilor 
dinamoviste, repetînd această 
ispravă de încă patru ori pînă 
acum. In... curtea sa au crescut 
jucători de valoare, chemați cu 
multe prilejuri la lotul repre
zentativ, putindu-se vorbi, tot
odată, despre crearea unei au
tentice școli de antrenori de 
către respectabilul Constantin 
Vasiliu, foștii binecunoscuți 
sportivi Cornel Rusu, Valerin 
Țăranu, Petre Chețan, Răzvan 
Mustață devenindu-i colegi in
tr-un colectiv tehnic al mo
mentului actual (mai activează 
în el Gabriel Iacobini).

Aceasta ar fi. deci, pe scurt
— completind eventual „fișa" cu 
unele prezențe notabile în com
petițiile rpublicane la nivel de 
juniori—. secția de polo Rapid 
București- „O secție reprezen
tativă a clubului nostru
— subliniază vicepreședin
tele Eugen Ignat, care răs
punde de ea, între altele, _ la 
Rapid de vreo 12 ani —, în
conjurată cu multă dragoste de 
suporteri, simțind mereu ajuto
rul. sprijinul conducerii Minis
terului Transporturilor si Tele
comunicațiilor". Mergem Îm
preună la bazin. E plin ochi ! 
Divizionarii A (Niță și Scher- 
van tocmai încercau vigilența 
portarului Fl. Slavei), dar și 
speranțele pentru azi și

PROPRIUL IZVOR
Secția de atletism a clubului Dinamo a fost întotdeauna 

unul din pilonii atletismului românesc. Au activat aici, de-a 
lungul timpului, numeroși atleți de valoare, performeri de ca
libru internațional. a căror simplă enumerare ar face insu
ficient spațiul acestui articol La fel de adevărat este Bird 
că in ultimii ani forța atletică a lui Dinamo — iar forța de 
ansamblu a clubului impune referirea Ia etalonul mondial ! 
— a însemnat mai mult tradiție, adică trecut, și mai puțin 
actualitate. A trecut, iată, mai bine de un deceniu, de cind 
ultimele mari vedete ale atletismului dinamovist, Argentina 
Menit si Valeria Ștefănescu, urcau pe podiumul Olimpiadei 
de la Munchen (acestea au fost, dealtfel, ți ultimele medalii 
olimpice ale atletismului românesc...). Retragerea acestor două 
mari campioane, la sfirsitul deceniului ' 
gol, existent incă ți astăzi. Dinamo a 
tismului intern, dar pretențiile noastre 
mult mai mari față de ce a oferit, 
3—4 ani. -

lncercind aflarea unor explicații de________ ____ .__,__
este greu de constatat că principala cauză a slăbiciunilor din ul
tima perioadă iși are sorgintea Intr-o greșeală de orientare, 
de politică sportivă internă a clubului, greșeală veche, per
petuată ani de-a rindul : lipsa de preocupare pentru crește
rea propriilor juniori. Este adevărat, menirea unui club de 
frunte, capabil si ofere cele mat bune condiții, este și aceea 
de a atrage tinere talente in drum spre măiestria sportivă. 
Dar nu numai atit. Daci, prin natura clubului. Dinamo a 
avut întotdeauna o secție puternică de seniori, la nivelul ju
niorilor n-a cintărit mai niciodată prea mult, nici măcar in

balanța interni Iar riscul

pen-

tru... mîine. Așa e mai mereu 
vara, cind bazinul reprezintă o 
reală tentație pentru tinerii 
cartierului, selecția, întregul 
proces de instruire putindu-se 
desfășura în condiții optime. 
Cind timpul devine rece situa
ția se schimbă însă, se pierd 
chiar și unele talente, distanța 
pînă la Floreasca nefiind chiar 
neglijabilă. Există însă promi
siuni ca bazinul să fie, cit de 
curînd, acoperit.

Secția are echipă de divizie, 
echipă de juniori I, plus cite 
două. formații de juniori II, co
pii I și II, nelipsind, desigur, 
cîteva grupe de începători. Se
lecție face toată lumea, cu pre
cădere G. Iacobini care, după 
ce-i învață pe copii înotul și 
procedee elementare, îi predă 
mai departe, pe filieră „Am a- 
vut și pînă acum, zicem noi, o 
organizare bună de secție, 
existind o colaborare începind 
de la nivelul conducere tehnică 
de elub-conducere de secție, 
reprezentată de inginerii Eugen 
Bratu și Petre Măinescu, pre
ședinte și respectiv vicepre
ședinte. r.'e-am gindit însă — 
continuă prof- E. Ignat — la o 
organizare care să creeze un 
mai sporii sentiment al res
ponsabilității, De pildă, Răz
van Mustață să plece cu grupa 
sa de la copii II și s-o ducă 
pînă la juniori republicani. El 
va putea fi mai mulțumit — 
dacă, va munci cu folos, desi
gur —, iar nimeni nu va mai 
putea arunca pe altul răspun
derea unor eventuale neîmpli- 
mri“.

Cind faceți ședințe de birou?, 
am întrebat și răspunsul a fost 
prompt : „Ori de cite ori e că
zni, operativ adică", în fiecare 
luni avînd loc ședința tehnică. 
S-a rezolvat o problemă spi
noasă în ultima ediție de cam
pionat, Cornel Rusn redevenind

antrenorul 
„A" și cd 
ții. după 
frămîntărl 
nician — 
bru și pal 
tat din d 
tativ, pe 
cedîndu-s 
antrenori I 

Am rețt 
rilor de 
lupta pen 
lui R. T 
Chcțan, | 
să i se a| 
turi, bina 
rea expea 
tulari. SJ 
vrea să 1 
tru sport 
se poate 
moașă... |

Impo

RO

CU

trecut, a lisat un loc 
rămas o forță a atle- 
fați de acest club tint 
să spunem, in ultimii

fond ale eclipsei, au

balanța interni. Iar riscul de a trăi, la nivel de virf, numai 
din ce vine de afară, firi suportul permanent al unei pepi
niere proprii a dus, inevitabil, la situația neplăcută din ulti
mul timp.

Mai tirziu decit ar fi fost necesar, greșala a fost totuși în
dreptată ți astăzi Dinamo iși crește viitorii performeri ai 
atletismului tn curtea proprie. Înființat eu aproape patru ani 
ia urmă. Clubul sportiv școlar Dinamo, fratele mic al secției 
clubului. a devenit ta scurtă vreme o realitate palpabilă la 
nivelul atletismului nostru juvenil Încadrată cu foști sportivi 
ăi clubului dinamovist (Valeria Ștefănescu, Ioana Pecec, Toma 
Petre^r-p. Cristian Ivan), avind ta frunte o directoare destonică, 
Valeria Pascal ți activind, practic, ca o parte a secției mari 
a clubului, C.S.Ș. Dinamo t-a ridicat rapid la nivelul celor mai 
bune secții de juniori din țari, unele cu tradiții mai vechi 
și eu forțe tehnice superioare.

Salutăm această schimbare de mentalitate care a început 
să-ți arate azi roadele (cum au fost cele de la concursul de 
primăvară al juniorilor). De fapt, ea te circumscrie unei ati
tudini noi față de marea performanță atletici. vizibilă atit 
la nivelul conducerii clubului, cit ți Is nivelul secției mari, 
reorganizată au eu prea multă vreme ta urmă. Rezultatele 
remarcate In bilanțul anului trecut (doi finaliști ta .c f- *e 
la Atena, 4 atleți ta primii 20 performeri mondiali), cit 
ți în prima parte a acestui sezon sint o dovadă că Dinamo 
poate redeveni in atletism ceea ce a fost odinioară. Avind 
in plus garanția revigorării permanente la propriul izvor..,

Vladimir MORARI)

Reveni 
participai 
al FederJ 
rugby an 
antrenorii 
ședințe a 
zat ci te vi 
rîrile cari 
prilej.
-La Coi 
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PARAREA AVANSATĂ,

CONDIȚIE ESENȚIALA
• •• VICTORIEI ÎN HANDBAL

Iu există propriu-zis o modă 
I handbal, ceva care „se 
lrtă“ un timp și apoi se a- 
Idonează. Există un progres 
Itinuu, ” 1 __
n răgaz, din necesitatea de a 
nrinde 
lontracara un stil, o. tendință. 
Ișterea forței de aruncare, 
laritul în continuă... ascen- 
be și -‘’nu in ultimă instan- 
I— îmbunătățirea și diversi- 
Irea mijloacelor de exprima- 
lîn atac au impus, firesc, e- 
luri pentru întărirea siste- 
lor defensive. în ultima 
taie, apărarea avansată este 
Idiția principală a victoriei. 
I confirmare, dacă mai era 
loie, o constituie și campio- 
L1 mondial masculin, grupa 
brică B, desfășurat anul a- 
la în Olanda. După cum se 
I. la această competiție a 
liat, cu rezultate apreciate 
Eios de forul internațional, 
llul nostru „nr. 1". Marin 
fin — Ștefan Șerban. Arbi- 
I Marin Marin ne 
la : 
hm fost realmente 
lat de agresivitatea 
r. Se joacă tot timpul — 
[defensivă — pe semicercul 
lla 9 m (Ungaria, Cehoslo- 
la, R.F. Germania, Spania, 
eția ș.a-), rareori 4+2 sau 
|, se practică in mod curent 
tarea unuia sau a doi ad- 
[ari, ținuți „om Ia om" (de 
I mai multe ori este „scos 

joc" interul cel mai peri
ls sau coordonatorul de joc, 
tari amîndoi) și se avansea- 
încă și mai mult, un pas 

doi, în întimpinarca ad- 
[arului cu mingea. Se mi
tă mult pe intercepții, care 
anșează contraatacuri. Cred 
[din acest punct de vedere, 
ipele noastre naționale se 

întrucitva în urma tendin- 
generale".
ba este. Reprezentativele 
■ noastre sint adesea sur
ise in apărare de ofensiva 
ersă. Așezîndu-se, 
sivă. pe semicercul 
k, jucătorii noștri se 
manență pe „muchie 
I: orice pas înapoi 
■area adversarului înseamnă 
area în semicerc, deci apă- 
! în semicerc, sancționată cu 
acare de la 7 m, iar opri- 
atacantului in ultimă ins-

născut din căutări

adversarul sau de

mărtu-

impre- 
apără-

in de- 
de la 
află in 
de cu- 
pentru

fanță se face de regulă prin 
fault dur. ceea ce atrage — 
pe lingă 7 m — și eliminarea 
apărătorului. In plus, în aceste 

- condiții, recuperarea mingilor 
este aproape exclusă și din a- 
ceastă cauză atacul advers nu 
poate fi stins decit după ce a 
fost finalizat.

Totul pornește de la faptul 
că o apărare avansată solicită 
o pregătire minuțioasă, efor
turi maxime in timpul meciuri- 
rilor. Din păcate, cei mai mulți 
dintre jucătorii noștri nu sint 
dispuși la astfel de eforturi și 
incearcă să obțină performanțe 
mari cu muncă puțină. Ceea ce 
este imposibil. Carențele por
nesc de Ia cluburi. Din dife
rite motive ducători fără ca
pacitatea necesară, deci greșit 
selecționați, sau „vedete" că
rora li se acceptă orice moft 
de teama rezultatului de du
minică), antrenorii diviziona
relor nu pot — uneori nu vor, 
alteori nu știu — să impună 
echipelor lor aplicarea acestor 
sisteme avansate.

Veniți la loturile naționale 
cu o pregătire precară și cu 
idei conservatoare, sportivii nu 
acceptă să se integreze efor
tului solicitat pentru realiza
rea schemelor preconizate de 
antrenori- Lungile perioade de 
pregătire în comun, care duc 
la amputarea sistemului com- 
petițional intern, nu reușesc 
decit să amelioreze situația, 
fără a putea s-o îndrepte.

In atari condiții, federația de 
resort, în consens cu cluburile, 
are obligația să impună o nouă 
manieră de lucru la echipele 
divizionare, s-o îndrume șl s-o 
controleze permanent. Nu este 
posibil numai să vrem — și să 
afirmăm acastă dorință în toate 
ocaziile — să devenim cam
pioni olimpici, fără să accep
tăm eforturile neapărat nece
sare pentru realizarea acestei 
performante.

Altădată promotoare a ideilor 
novatoare (astăzi într-o peri
culoasă espectativă), școala îo- 
mânească de handbal trebuie 
să-și strings rîndurile, să mun
cească din nou cu rîvna altă
dată exemplară și să elabo
reze metode și mijloace noi 
de pregătire și evoluție.

H. N.

Prof. Gavrilă Barani, președintele C.E.T. și al F. R. Tir:

EUROPENELE DE TIR - 0 ADEVĂRATĂ SĂPTĂMÎNĂ PREOLIMPICĂ"
— Tovarășe profesor Gavrilă 

Barani, vă abordăm atît în ca
litatea dumneavoastră de pre
ședinte al Federației Române 
de Tir, cit și în aceea de pre
ședinte al Confederației Euro
pene de Tir. Subiectul : campio
natele europene de tir de la 
București, între 2 și 8 septem
brie... * .

— Este o mare bucurie 
că federația noastră a 
misiunea de a organiza 
eveniment deosebit. Este 
aceasta o recunoaștere a capaci
tății organizatorice șt tehnice a 
forurilor sportului românesc. E 
vorba, de fapt, de o manifesta
re multiplă, nu 
că sint reunite, 
trei campionate 
pentru arme cu 
mistreț alergător 
lere, seniori, senioare, juniori și 
junioare. Ci și pentru că, con
comitent, vor mai avea loc Adu
narea Confederației Europene de 
Tir, un simpozion științific pri
vind coborirea virstei de practi
care a tirului sportiv, un curs 
de arbitri internaționali, o reu
niune a prezidiumului C.E.T.,

faptul 
primit 

acest 
și in

numai pentru 
in premieră, 
europene — 
glonț, pentru 
ți pentru ta

precum și reuniuni ale comitete
lor medical, feminin, de trap si 
skeet ale aceluiași organism.

— Toate aceste acțiuni fac 
parte dintr-un program mai vast 
de organizare, coordonare și 
dezvoltare a tirului european, 
preconizat în ultima vreme de 
organismul pe care-1 conduceți. 
La inițiativele mai vechi ale 
României în această direcție, e- 
xistă și altele noi ?

— Desigur. Cu prilejul Cam
pionatelor Europene de la Bucu
rești se vor acorda primele me
dalii de „Maestru european al 
tirului sportiv", inițiativă româ
nească. avind drept scop prin
cipal ridicarea rezultatelor 
nute de trăgători Acest 
are un pronunțat caracter 
pagandistic, prin susținerea ___
că tirul este, in accepția noastră, 
o disciplină eminamente pașni
că, esențialmente sportivă.

— Poligonul Tunari, gazda în
trecerilor, este supus unor 
transformări. In ce constau ele?

— El va avea o față nouă. E 
necesar să subliniez, însă, că 
toți cei angajați in punerea la 
punct a tuturor instalațiilor tre-

obți- 
titlu 
pro- 
ideii

buie să simtă mai mult respon
sabilitatea misiunii lor, ajutind 
la darea in folosință cit mai ra
pidă a obiectivelor de care răs
pund. Numai astfel vor contri
bui efectiv la buna pregătire a 
trăgătorilor care ne vor repre
zenta tara în această competiție 

prestigiu. Cu cit țintașii ro
mâni vor putea intra mai re
pede să se pregătească pe noile 
standuri, cu atît va fi mai bine. 
Trebuie să spun, de asemenea, 
că, la eforturile noastre, o serie 
de firme prestigioase de peste 
hotare au răspuns favorabil,' 
dindu-și concursul la dotarea po
ligonului cu instalații ultramo
derne, cele cu care va fi dotat 
însuși poligonul concursului e- 
limpic din 1984.

Sint convins că trăgătorii ro
mâni se vor pregăti în modul 
cel mai responsabil in vederea 
Campionatelor europene de fa 
noi de acasă. în aceste condiții 
favorabile, ei au posibilitatea să 
ia un start bun in pregătirea 
dinaintea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles.

Radu TIMOFTE

După testul de la Rostock al reprezentativei feminine de volei

CITEVA URGENȚE ÎN PREGĂTIREA PENTRU C. E.t
Reprezentativa feminină de 

volei a României s-a întors de 
la o competiție internațională 
din șirul celor care se consti
tuie în etape de pregătire și 
verificare în vederea campio
natului european ce va avea 
loc în septembrie în R. D. Ger
mană. Voleibalistele noastre, 
din rîndul cărora au lipsit Mi- 
rela Popoviciu. Speranța Gă- 
man si Mirela Pavel (reținute 
de examene), au evoluat chiar 
în țara organizatoare a apro
piatei ediții a C.E., la Rostock, 
în compania formațiilor R. D. 
Germane (I și II). Poloniei, 
Bulgariei șl Cubei (junioare). 
La întoarcerea delegației, am 
stat de vorbă cu antrenorul e- 
merit Nicolae Sotir, care a în
soțit echipa noastră.

— Desigur, interesează 
primul rînd „partea tehnică" 
turneului...

— Bilanțul echipei noastre nu 
a fost strălucii : a cîștigat par
tidele cu Bulgaria (3—2. după 
ce a fost condusă cu 2—0) și cu- 
Cuba — junioare (3—1). dar a 
pierdut pe cele cu R. D. Ger-

In 
a

țongresul F.I.R.A. de la Madrid 

PIOANĂ EUROPEANĂ, 
LA TOAMNĂ 

V.R.S.S. (la București) 
ȚA (la Toulouse) 
niorilor, în aprilie 1984, la Varșovia 
M reales vicepreședinte al F.I.R.A.

șl ca- 
euro- 

și da- 
echipa 

1983,

b Madrid s-a stabilit 
■arul campionatului
In ediția 1983/84. Iată 
I la care va juca 
jiâniei : 30 octombrie 
(București, cu Polonia (ar-
lu Natale Cadamuro — Ita- 
I; 20 noiembrie, la București, 
[U.R.S.S. (arbitru francez) ; 
[ecembrie, Ia Toulouse, cu 
pța (arbitru britanic) ; 8 a- 
Be 1984, la București, cu Ma- 
I (arbitru belgian) ; 22 apri- 
I în deplasare (localitate ne
poată încă), cu Italia (ar
ta britanic).
Iu fost luate totodată hotă- 
I cu privire la viitorul tur- 
I internațional de juniori 
R.A. (echivalent cu un cam- 
Lat european al tinerei ge
nții). Astfel, el va avea loc 
parșovia. între 16 și 22 a- 
fe 1984 ; în 1985 va fi or- 
izat de Belgia, la Bruxelles. 
1986 el a fost încredințat 
hâniei. iar în 1987, R.F. Ger- 
lia. La proxima ediție, cea 
Polonia. XV-le tării noastre 

[face parte din grupa „B“, 
arece In grupa „A” au fost 
use doar acele echipe care 
lluat parte la ultima ediție. 
I Maroc, și anume : Franța, 
ia. Spania, R.F.G., Maroc și 
isia. în grupa „B“ vor fi- 

k opt echipe naționale de 
ori împărțite in două serii, 
a I : U.R.S.S., Polonia. Bel- 
Iugoslavia ; seria a II-a : 

bănia, Cehoslovacia, Coasta

Cupa Challenge 
Federației interna
ționale de rugby 
amator (FIRA). De 
la instituirea ei in 
anul 1973, trofeul a 
revenit României de 
4 ori (1975, 

1981, 1983)

mană I (2—3). R. D. Germană 
II (1—3) și Polonia (0—3). Vic
toria în turneu a revenit pri
mei garnituri a țării gazdă 
(neînvinsă), urmată de echipa 
a doua a acestei țări, de Po
lonia, România. Bulgaria și 
Cuba — junioare.

— Au mai rămas doar două 
luni și jumătate pină la C.E. 
Cum vi s-au părut echipele și. 
îndeosebi, cea română, firește ?

— Mi-au făcut o bună im
presie voleibalistele tării gaz
dă din ambele garnituri anga
jate in turneu. S-a văzut clar 
că au urmat o pregătire siste
matică de calitate, care s-a 
repercutat pozitiv in jocul lor 
la toate capitolele. Și voleiba
listele poloneze s-au prezen
tat bine, in timp ee jucătoarele 
bulgare au avut prestații sub 
nivelul obișnuit, dar cu șanse 
de îmbunătățire pină in toam
nă. în ceea ee privește com
portarea formației noastre pre
gătită de S. Chiriță și V. Mo- 
șescu. trebuie avută în vedere 
absența a trei jucătoare (in 
principal Mirela Popoviciu) 
care a făcut ca o întreagă li
nie să nu dea satisfacție in 
atac. Mai bine a jucat în pri
ma zi (in special in apărare), 
in partida pierdută cu prima 
garnitură a R. D. Germane, 
precum și in partea a doua a 
jocului următor (prin forma de 
excepție manifestată de Fidelia 
Crișan. cate a schimbat soar
ta rezultatului cu Bulgaria). In 
rest, din ce în ce mai necon
vingător...

— Sigur, absențele amintite 
au importanta lor. Dar, dincolo 
de acestea, pare să existe și 
alte motive de luat

— Prin absenta 
principale sibience, 
tul in atac al unei 
sub 50 la sută. Dar 
că POTENȚIALUL 
(reflectat prin forță de lovi
tură, in detentă, in rezistentă 
fizică și mai ales psihică), pre
cum și CONSTANTA ÎN EXE
CUȚIILE TEHNICE sint în ge
neral mai scăzute la 
noastre.

— Ce credeți că 
cut în timpul care 
mas pină la C.E. ?

— Să se lucreze 
PERFECȚIONAREA 
RILOR. LA CREȘTEREA CON
STANȚEI SI GRADULUI DE 
DIFICULTATE ALE SERVI
CIULUI. LA ORGANIZAREA 
ATACULUI ----------- -------
COMBINAȚII, 
trebuie să se renunțe la cîteva 
jucătoare care se dovedesc fără 
perspectivă și mai ales trebuie 
rezolvată starea conflictuală din 
lot (lipsă de colaborare între 
tinere și vîrstnice, nerespecta- 
rea sarcinilor de joc etc.).

Intr-adevăr, se impun măsuri 
pertinente si urgente de pre
gătire temeinică a campionatu
lui european, pentru că seria 
preliminară (cu U.R.S.S., Ceho
slovacia și Olanda) este foarte 
grea. Le așteptăm...

in seamă... 
trăgătoarei 
randamen- 
linii scade 
mi se pare 
BIOLO6IC

jucătoarele

trebuie 
a mai

fă- 
ră-

Uintens 
PRELUA-

NUMAI PRIN 
De asemenea,

Aurelian BREBEANU

IULIE Șl AUGUST, LUNILE
FIERBINȚI “ ALE NATAȚIEI

de Fildes si Suedia. Programul 
jocurilor în această serie : 18 a- 
prilie : România — Suedia. Ce
hoslovacia — Coasta de Fildeș ; 
la 20 aprilie : echipele învin
gătoare vor juca între ele, în
vinsele la fel ; se alcătuiesc 
clasamente pentru ambele serii 
și la 22 aprilie vor avea loc 
partidele pentru stabilirea locu
rilor 1—8 între echipele situate 
în cele două serii (din grupa 
,,B“) pe locuri similare. Prime
le două din acest clasament vor 
promova, urmând a lua parte 
la următoarea ediție (Belgia 
1985) la întrecerile grupei „A".

în ceea ce privește arbitraje
le. s-a hotărît ca toate meciu
rile echipei noastre naționale 
de seniori cu echipele repre
zentative ale Angliei. Țării Să
lilor. Scoției. Irlandei și Fran
ței să fie conduse numai de ar
bitri desemnați de International 
Board. Pentru toate celelalte 
meciuri programările arbitrilor 
cad în sarcina Biroului Execu-

Comisiei tehnice a 
F.I.R.A. Dintre arbitrii români, 
cu statut internațional, au fost 
programați : Theodor Witting, 
ca arbitru neutru la turneul de 
rugby din cadrul Jocurilor Me
diteraneene care vor avea loc 
în septembrie in Maroc J tot 
el va arbitra meciurile Iugosla
via — Cehoslovacia (5 noiem
brie) si Polonia — U.R.S.S. (20 
mai 1984). Ștefan Crăciunescu 
va conduce jocul Italia — Polo
nia (20 noiembrie), iar loan 
Vasilică — meciul Cehoslovacia
— Suedia (20 septembrie).

Organele de conducere 
F.I.R.A. au fost realese, cu ca
re ocazie au fost confirmați Va
leria Irimescu, în calitate de 
vicepreședinte al F.I.R.A., 
Ovidiu Marcu, membru al Co
misiei Tehnice a F.I.R.A.

Viitorul congres al F.I.R.A.
— jubiliar — (50 de ani de e- 
xistență) va avea loc la Paris, în
tre 16 și 18 iunie 1984. (D.C.).

ale

Și

este, mal ou seamă in 
lunile iulie și august, un ano
timp fierbinte, la propriu și la 
figurat, pentru natația româ
nească. Se știe astfel că marea 
noastră campioană Carmen Bu- 
naciu și poloiștii din echipa stu
dențească participă la întrecerile 
Universiadei. Dar și alte com
petiții importante, pe plan intern . 
sau internațional, se vor disputa 
Jncepînd chiar cu zilele imediat 
următoare. Să le numim, în or
dine cronologică...
• „Speranțele1-1 sportului nos

tru cu mingea pe apă iau parte 
săiptămina viitoare — de miercuri 
pină duminică — la campiona
tul european pentru 
Echipa antrenată de 
Medianu și Eugen 
joacă In grupa ,,A“, 
cu formațiile Greciei, 
și Iugoslaviei. Ea are 
in Turcia, poziția '

juniori.
Valentin 

Georgescu 
împreună 
Bulgariei 

de apărat 
in Turcia, poziția de frunte (vi- 
oecampioană continentală) cuce
rita la ediția precedentă, o mi
siune, fără doar și poate, 
dificilă pentru Ghiță, Zaharia, 
Llsac și ceilalți tineri poloiști.
• Joi urcă bloc-starturile ba

zinului bucureștean „23 August11 
concurențil din probele de înot 
ale finalelor „Daciadei”, compe
tiție de deosebită însemnătate, 
care oontinuă pină duminică. In 
afara dinamovistel Carmen Bu- 
nadu — prezentă, cum arătam, 
la J.M.U. din Canada — vom 
putea evalua acumulările șl„ 
perspectivele fruntașilor înotului 
românesc, veniți (cu optimism !) 
In Capitală din Baia Mare, Plo
iești, Reșița, din celelalte centre.
• La jumătatea Iui iulie, Intre 

14—17, In București vor apărea 
frumoasele afișe ale Balcaniadei

de natație pentru juniori, care 
vor atrage, credem, numeroși 
amatori de spectacole sportive 
de oalitate — cum promit să fie 
disputele tinerilor ooncuirenți din 
bazinele Dinamo (rezervat tur
neului de polo), „23 August” 
(înot), Tineretului (sărituri).
• Urmează, între altele, „Cupa 

Prietenia” la polo (17—23), găz
duită de Polonia, „Daciada” să
ritorilor seniori (21—23, Bucu
rești), concursul cluburilor spor
tive școlare (Tg. Mureș, 21—24), 
Balcaniada de seniori la înot și 
sărituri (2S iulie—1 august, tn 
Iugoslavia).

IN ce PRIVEȘTE LUNA AU
GUST, ea va fi dominată de cam
pionatele europene de seniori. 
Pină la ele însă, sint progra
mate alte întreceri de reală 
atracție. Municipiul Baia Mare, 
înscris viguros pe harta înotului 
nostru ca un centru de frunte, 
va reuni, între 4 și 7 august, 
cei mai buni juniori mici (12— 
14 ani). In aceeași perioadă (5— 
7) se va disputa la București tur
neul final al „Cupei României” 
la polo, în vreme ce în Franța 
au loc (5—8) campionatele euro- 
pone de juniori la înot și să
ruturi. Balcaniada pololștilor se
niori (11—14, în Iugoslavia) și 
Concursul Prietenia la înot și să
rituri (18—21, în R.D.G.) preced, 
la rtndu-le marea cursă de afir
mare a reprezentanților natațlei 
românești — înot, polo, sărituri 
— la Campionatele europene, din 
ultima decadă a lui august. Să 
nădăjduim că la Roma, între 20 
șl 27 august, vom avea cit mai 
munți sportivi angajați în această 
cursă I

G. R.



AZI, DESPRE ECHIPELE FEMININE
DIN RM. VÎLCEA ȘI SATU MARE

Dc la minibaschcl (19T9) Revenirea unui centru

în Divizia „A" (1983) cu veche tradiție
avut reprezentan
ta 1979, la Tulcea 
clasau pe locurile

Excepțională evoluție au 
tele C.S.Ș. Rm. Vilcea care, 
și în 1980, la Tîrgoviște, se 
2 și, respectiv, 3 la „Festivalul național pio
nieresc de minibaschet”. Un an mai tîrziu, ele 
participau la Divizia „B“ de tineret și se clasau 
Pe locul 3 in întrecerea respectivă, ureînd — 
în continuare — treptele ierarhiei : locul 2 în 
1982 și primul loc ta primăvara acestui an, per
formanța care le-a adus promovarea in cea mai 
importantă competiție internă a țării (la puțină 
vreme după fuziunea cu A.S. Chimistul).

Antrenorul Alexandru Moise a folosit în dispu
ta pentru calificare următorul lot : Paula Mi- 
săilă (născută ta anul 1966 — 1,71 m înălțime), 
Dorina Mătăsaru (1964 — 1,79). Antoaneta Barbu 
(1966 — 1,75), Simona Duțu (1965 — 1,76), Ga
briela Petre (1967 *
(1966 — 1,79), Maria Ionescu (1967 — 1,68), Cris- 
Ina 

(1968 
toate din echipa de minibaschet. Felicia Tru- 
șescu ------ " — ~ " — -
— 1,83), Viorica Ilie (1964 — 1,70), Cristina Pre- 
duțoiu (1968 — 1,81). Impresionantă tinerețea ju
cătoarelor : doar una trecută de 20 de ani, cele
lalte avind între 15 și 19 ani. Mai menționăm 
că Paula Misăilâ și Dorina Mătăsaru fac parte 
din reprezentativa de junioare a țării, iar Ga
briela Petre din cea de cadete.

Ce a determinat succesul ? Ce se urmărește 
în continuare ? Iată întrebări la care ne-a răs
puns antrenorul Al. Moise : „Seriozitatea, dă
ruirea și disciplina in pregătire și jocuri, cola
borarea dintre C.S.Ș. și A.S. Chimistul, darea în 
folosință a modernei Săli a sporturilor au con
tribuit puternic la realizarea performanței. Pri
mul țel al participării : răminerea in Divizia 
„A", ceea ce ar spori experiența compctițională 
a jucătoarelor și le-ar permite o evoluție mai 
bună la ediția următoare a campionatului”. (D. 
STANCULESCU).

După numai un an de la retrogradare, echipa 
Mobila C.S.Ș. Satu Mare a revenit pe prima 
scenă a baschetului nostru feminin. Promovarea 
ni se pare un act de justețe, dacă ținem 
că Satu Mare a fost reprezentat ani de 
Divizia „A“, că a furnizat altor echipe 
roase jucătoare de valoare, iar unele au 
parte din reprezentativa tării (Floarea 
Viorica Ciocan, 'liana Seres-Anderco, 
Gross, Monica Așteleanu și Csilla Hosszu, 
aflindu-se în aceste zile la Edmonton).

Lotul formației Mobila C.S.Ș. Satu Mare este 
alcătuit din : Iudith Gross (1959 — 1,78), Erica 
Sas (1958 
1,76), 
(1964 
geta 
1.83), 
(1961

seama 
zile în 
nume- 
făcut
Anca, 
Iudith 
ultima

1,76). Viorica Cruțescu

Dodoc (1967 — 1.68), Magdalena Manea 
— 1,73), Rodica Dincă (1969 — 1,70) —

(1960 — 1,80), Constantina Nicolescu (1964

Șl ZIUA A DOUA A FINALELOR
canotaj fe- 
vineri

1,75), Monica Așteleanu (1958 — 
Maria Groza (1960 — 1,66), Delia Bîrluțiu
— 1,80), Susana Toth (1964 — 1,83), Geor- 
Balogh (1964 — 1,76), Delia Ghiță (1961 —
Liliana Turoș (1959 — 1.76), Iuliana Stan

— 1,68), Adriana Moisa (1967 — 1,74), Ildico 
Lepeduș (1966 — 1,79). Baschetbalistele de la 
Mobila C.S.Ș. au încheiat întrecerea divizionare
lor ,,B“ pe locul secund, după Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vilcea și înaintea echipei ICEMENERG 
București (care nu s-a dat bătută pină in penul
tima etapă, cînd a Pierdut la Satu Mare).

Care au fost atuurile sătmărencelor ? Ce pers
pective au ? „în primul rînd — ne-a răspuns 
antrenoarea Iuliana Anderco — a contat, re
venirea Iudithei Gross după absolvirea I.E.F.S. 
Coșgcteră a formației (30 de puncte înscrise în 
medie pe meci), bună recuperatoare, conștiin
cioasă la antrenamente, Iudith Gross a fost cea 
mai bună jucătoare a echipei, din care s-au 
mai evidențiat Susana Toth. Georgeta Balogh, 
Maria Groza, Erica Sas, Delia Birluțiu și Mo
nica Așteleanu. Dorim să redevenim • echipă 

fruntașă, dar pentru aceasta sint necesare spo
rirea volumului și intensității antrenamentelor, 
promovarea unor talentate junioare din pepinie
ră proprie, in special a două jucătoare înalte”. 
(Ștefan VIDA — coresp.).

Regata Suagov la 
rr.inin a continuat 
întrecerile finale din ziua 
doua, dominate și de data a- 
ceasta de echipajele României. 
Intr-adevăr, evoluind în nota 
constant bună, canotoarele 
noastre au cîștigat patru din 
cele șase probe disputate (la 
2 vîsle, simplu, 2 rame s* 4+1 
vîsle), cursa de 4+1 rame re
venind puternicului team din 
R.S.S. Ucraineană (cîștigător al 
recentei regate Moscova), iar 
finala de 8+1 fiind adjudecată 
de valorosul echipaj din R.D. 
Germană, cu Utte Sneidorf, 
Renate Neu (campioane mon
diale) și Kerstin Taussaint, 
Susann Moller, Karen Glander, 
Kerstin Spittier (vicecampioane 
mondiale anul trecut in această 
probă).

Repetînd 
prima zi a 
dica Arba 
neînvinse 
nautic, au 
de sosire în proba de 2 rame : 
Clasament : 1. C.S. ASE-Steaua 
(Arba, Horvath) 3:30,6. 2. Di
namo (Luciana Druțu. Luminița 
Furcilă) 3:32,5, 3. R.D. Germa
nă (Gerlinde Mey, 
Rutgers) 3:36,7.

în manieră de adevărată 
campioană, Valeria Racilă, me
daliată cu argint la campiona
tele mondiale din Elveția, a 
încheiat cursa de simplu cu un 
avans apreciabil. Practic, în a- 
ceastă finală ea nu a avut adver
sară pe măsura valorii ei, de 
aici și diferente de aproape trei 
lungimi de barcă dintre ea și 
plutonul următor. Clasament :

cu 
a

buna evoluție din 
Regatei Snagov, Ro-
— Elena Horvath, 

în actualul sezon 
trecut primele linia

Andrea

1. Valeria Racilă (UTA) 3:36,0,
2. Iureca Nâstase (Olimpia) 
3:52,0, 3. Florica Bucur (Di
namo) 3:55,4, 4. Carolina Matei 
(C.N. ASE) 3:57,2, 5. Grazyna 
Jeziorka (Polonia) 4:00,8.

Celelalte rezultate : 4+1 ra
me : 1. R.S.S. Ucraineană (Iri
na Fersenova, Nadejda Lappo, 
Tatiana Dovgotko, Natalia 
Gnatiuk ; schiful a fost con
dus de cîrmăcița noastră Maria 
Georgescu) 3:17,0 ; 2. Combi
nata cluburilor I 3:17,2, 3.
C.N. ASE 3:20,0, 4. R.D. Ger
mană 3:20,3, 5 Polonia 3:22,9 ; 
2 vîsle : 1. Olimpia-Marina Or
șova (Elisabeta Oleniuc, Ma- 
rioara Ciobanu) 3:19,2, 2. R.DJ 
Germană (Ramona Balthasar, 
Kristen Peters) 3:21,5, 3. R.S.S. 
Ucraineană (Nina Kușnir. Va
lentina Kronikova) 3:26,6 ; 
4+1 visle : 1- Metalul-Politeh- 
nica Timișoara (Mariana Tras- 
că, Adriana Chelariu, Titie Ță
ran, Maria Macoviciuc + E- 
caterina Oancia) 3:06,8, 2. R.D. 
Germană 3:08,1. 3. Polonia
3:15,1 ; 8+1 : 1. R.D. Germană 
(Taussaint, Winkler, Moller, 
Raeck, Spittier. Glander. Neu, 
Sneidorf + VZenzel) 2:56,4. 2. 
Combinata cluburilor I 2:58,6,
3. R.S.S. Ucraineană 3:00.7.

Vasale TOFAN

ÎNTRECERI
CU PUȘCA Df VÎNĂTOARE

Șl CU ARCUL

„INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

zile a „internaționalelor"...
GRECO-ROMANE. La cate

goria cea mai mică, 48 kg., in 
lipsa lui Ilie Miuți (plecat la 
campionatele mondiale ale ju
niorilor, de la Kristiansund), 
N. Iordache a repurtat o spec
taculoasă victorie în fata lui 
M. Jirko (Cehoslovacia). de 
care a dispus prin superiorita
te tehnică (13—0 în min. 4:52). 
Un alt luptător român înscris 
la această categorie. I. Mar- 
ghian, a obținut, de asemenea.

Intîlnind un adversar deose
bit de tenace, dar evident mult 
sub valoarea lui, Ștefan Rusu 
(cat. 74 kg) cîștigă prin des
calificare (min. 4,18) la A. 
Tehiv (Maroc).

LIBERE. Meci echilibrat, de 
mare luptă între Nîcu Hîncu 
și Ho Okiong (R.P.D. Coreea
nă) la 48 kg., pe parcursul că
ruia sportivul nostru a primit 
o replică viguroasă căreia i-a 
făcut însă față cu mult succes, 
obtinînd o victorie meritată, la 
puncte. La 57 kg., experimen
tatul Aurel Neagu l-a întrecut

SÎMBATA : orele 10—13 și 
DUMINICA : orele 10—13. 

și. în continuare, festivitatea

18—20,30, tururi eliminatorii, 
finalele Ia toate categorii:* 

de premiere.

PENTATLONUL MODERN
(Urmare din pag D

un frumos succes (12—8 p) in- 
tr-o partidă aprig disputată cu 
finlandezul J. Veșterinen. A 
fost categoria in care am mai 
consemnat și frumoasa evolu
ție a lui I. Scuturici, învingă
tor înainte de limită (16—4, ta 
min. 4) in compania lui M. 
Scherer (R.F. Germania). Dar, 
Si o surpriză : marocanul El 
Avoaz a dispus la puncte (5—2) 
de bulgarul Z. Niklin ! La ca
tegoria imediat următoare. ex-

înainte de limită pc iugoslavul 
V. Gutov. Titularul categoriei 
62 kg.. Traian Marinescu a de
butat cu succes, reușind o vic
torie aplaudată (6—1 p) in con
fruntarea cu Kim Sok Ku 
(R.P-D. Coreeană), un luptător 
pe cit de puternic pe atit de 
rapid in executarea procedeelor 
tehnico-ta etice. O surpriză mai 
puțin plăcută . înfrângerea lui 
Clandia Tămăduita. in limi
tele categoriei 74 kg. in meciul

perimentatul Constantin Ale- susținut CU cehoslovacul Z.
xandru l-a depășit eu u- Hodasi. un adversar mai pu-
șui uite pe colegul său L tin valoros. dar mii.. atent ta
Chiri ță prin -tuș* in pri- .contre*. Așa se explică .tU-
mul minut. Med intere- sul* tui I •si realizat in min.
sânt ta cadrul categoriei 57 kg 
intre Nicolae Zamfir si polo
nezul M. Trakz, tatilnrre pe 
care reprezentantul nostru a 
dominat-o autoritar, realizând 
victoria înainte de limită, ta 
mi”. 4, cînd scorul devenise 
12—0. Deci, superioritate teh
nică. La categoria 62 kg. titu
larul echipei noastre Caastaa- 
tta Uță trece fără nici o difi
cultate de Gh. Pâduraru (prin 
descalificare tn min. 5). iar G. 
Berndt (KF. Germania) iși 
confirmă valoarea dispur.înd 
prin superioritate (14—0) de 
finlandezul M. Viskari. O fru
moasă comportare a avut-o 
luptătorul nostru St. Bălules- 
eu, învingător cu 6—1 în due
lul cu bulgarul K. Sasov. Ste
fan Negrișan (cat. 68 kg.) a 
încheiat ta min. 2 meciul cu 
I. Mavlea printr-un tus spec
taculos. La categoriile mari au 
reținut atenția duelul „greilor" 
R. Codreanu și M. Svanitze (U- 
nlunea Sovietică), încheiat 
înainte de limită prin descali
ficarea luptătorului sovietic.

124. după ce era condus la 
puncte cu 2—L Poate mai pu
țin surprinzător, dar la fel 
de neplăcut, a fost insuccesul 
lui Iulian Rîșaoveanu (cat. 82 
kg.) ta confruntarea cu polo
nezul A. Radomski. încheiată 
ia limită : 4—5- A urmat, insă, 
aplaudata victorie a lui Ion 
Ivanov (cat. ?0 kg.) in fața a- 
mericanului K. Lynes, 
lungul unei tetQnlri in 
căreia luptătorul nostru 
tigat la puncte cu 6—4.

Dar, ca de obicei In 
luptelor, adevărata cursă pen- 

titlurilor și a 
podiumul de o- 
abia după pri-

tru câștigarea 
locurilor pe 
noare începe 
mele tururi. _

Sportul

de-a 
finalul 
a clș-

sportul

redusă, de la această ediție 
lipsind echipe puternice, cum 
sint cele din Polonia. Bulgaria. 
Suedia sau Cehoslovacia.

Acum, la încheierea celei de 
a 8-a ediții a „Cupei Europei*, 
trebuie să subliniem cu satis
facție că cea mai bună echipă 
de pentatlon modem din tari 
Steaua, a obținut un rezultat 
remarcabil. locul 2 reprezen- 
ttad. fără îndoială, un succes 
de certă valoare internațională 
și el poate stimula si declanșa 
energii care să impulsioneze si 
mai puternic această disciplină 
pe ci! de grea, pe atit de fru
moasă. Pentru că. cu certitudi
ne. pentatlonul modern din ta
ra noastră are nevoie, la ora 
actuală, de un sprijin mai sub
stantial De toate planurile, pen
tru a depăși perioada de re
gres pe care a traversat-o si a 
redeveni sportul care să ne a- 
ducâ satisfacții.

O primă satisfacție este, cu 
siguranță, si locul doi ocupat 
de Steaua in această ultimă e- 
diție a ..Cupei Europei*. Deși 
intr-o alcătuire eterogenă (ală
turi de multiplu] nostru cam
pion Dumitru Spirlea figurau 
doi sportivi foarte tineri, dar 
de real talent. Marian Gheor- 
gbe si Lucian Țintea), echipa 
Steaua (antrenată de cunoscu
tul tehnician Gheorghe Tomiuc) 
a evoluat destul de constant pe 
patru din cele cinci probe ale 
concursului, ocupind de fiecare 
dată locul doi sau trei. Dacă 
n-ar fi fost eșecul de la scri
mă — probă in care toți cei 
trei componenti ai formației 
au evoluat foarte șters — e- 
chipa noastră campioană și-ar 
fi asigurat cu mult Înaintea ul
timei probe locul doi in com
petiție. Dar. insuccesul de la 
scrimă a evidențiat o calitate 
de preț a echipei, aceea de mo
bilizare totală a tortelor. de 
dăruire exemplară pentru a 
face totul sore a se recupera 
punctele pierdute. Așa a fost 
la Înot la tir șL mai ales joi 
djpâ-amiază. pc traseul probei

de cros din pădurea Călugărcni. 
Și ceea 
realizat 
devenit 
tloniștii 
frumos 
tare de toți participanta, 
produs o impresie excelentă e- 
voluția tinărului Marian Gheor- 
ghe. mezinul competiției, des
pre care toți specialiștii au a- 
vut numai cuvinte de laudă. 
Trebuie să spunem că sportivul 
nostru le merită cu prisosință. 
Deși a intrat in mica familie a 
acestui sport abia din octom
brie 1981. el obține deja ta 
concursuri rezultate de nivel 
internațional si. oe măsură 
ce-si va îmbunătăți tehnica și 
evoluția la scrimă, va putea de
veni neîndoios un pentatlonist 
de certă competitivitate inter
națională.

Vorbind despre scrimă, este 
momentul să atragem ațenția 
(am mai făcut-o și cu alte pri
lejuri) 
obțin, 
slabe, 
de un 
cu mare experiență, un 
pedagog, care să-i scoată 
punctul mort pe pentatloniștii 
noștri fruntași. Pentru că ori- 
cit de bune vor fi rezultatele 
la călărie. Înot, tir sau cros, o 
singură probă ..slabă" poate a- 
nula totuL De asemenea, le re
comandăm pentatloniștilor noș
tri o mai mare concentrare pe 
fiecare moment decisiv al com
petiției. știind că orice punct 
pierdut pentru o prematură de
conectare poate cintări 
mult ta bilanțul final al 
rei întreceri.

Locul doi ocupat in 
Europei" e un prim pas 
nia relansării pentatlonului mo
dern românesc. Acestui pas i 
se pot adăuga alții, chiar in 
viitorul nu prea îndepărtat, nu
mai ta măsura în care sportivii 
și antrenorii vor trage învăță
mintele cuvenite din fiecare 
concurs, iși vor sistematiza e- 
forturile. vor persevera în atin
gerea scopului propus, printr-o 
totală dăruire.

ce părea imposibil de 
la un moment dat a 
totuși realitate, penta- 
români repurtind 

succes.
un 

apreciat ca a-
A

că ta această probă se 
de ani si ani. rezultate 
In mod cert, este nevoie 
tehnician de specialitate 

bun 
din

Trăgătorii cu pușca de vină-B 
toare din toate secțiile de tirB 
la talere au participat, zileleB 
trecute, la tradiționala compe-B 
tiție de talere „Cupa Steaua",B 
organizată de clubul militar.^R 
întrecerile au avut loc pe poligo-B 
nul clubului organizator, cu in-B 
stalatiile de lansare a talerelorB 
bine puse la punct și cu ser-B 
vanți instruiți ca la carte. Du-B 
pă trei zile de întreceri orga-B 
nizate ireproșabil, au fost cu-B 
noscuți cîștigătorii celor două 
probe. La skeet (talere lan- 
sate din turn). învingător a 
fost Ion Toman (Vînătorul Ti
mișoara), care cu puțin timp 
in urmă a cucerit (interesant 
de remarcat, cu același rezul
tat — 195 p) și „Cupa F. R. 
Tir”. Și acum, trăgătorul ti
mișorean a avut o frumoasă 
comportare, reușind să 
vească" 195 de talere din 
La trap (talere lansate
șanț), trofeul a revenit
Iorgu Stamate (AGVPS) cu un 
rezultat mai puțin spectaculos
— 184 p. La juniori, pe primul 
loc s-au clasat : Alexandru 
Hajdu (Steaua) — la skeet 132/ 
150 și Tilu Vlădoianu (Steaua)
— la 
VfCI

„lo- 
200. 
din 
lui

trap 138/150. (C. FOPO-
— coresp).

★

poligonul de tir cu ar-

foarte 
orică-

..Cupa 
pe li

Pe
cui P.T.T.R. din Tg. Mureș a 
avut loc recent un concurs in
ternațional, la care au partici
pat arcași de la Nadwislav 
Krakowia (Polonia) și două se
lecționate ale UCECOM, for
mate din trăgători de la Voința 
Tg. Mureș și Voința Satu Ma
re. Pe echipe a cîștigat for
mația poloneză, cu 6840 p. iar 
pe locul secund s-a situat Vo
ința I, cu 6 680 p. Probele in
dividuale (simplu FITA) au re
venit
1 128 p 
Kaleta 
ALBU

Luciei Micoș (Voința) 
și, respectiv, lui Kristof 
(Nadwislav) 1 241 p. (C.

— coresp.).

ACTUALITATEA ATLETICA
• Clubul sportiv Metalul orga

nizează in ziua de 6 Iulie o com
petiție feminină de maraton. 
Cursa (cu clasament numai in
dividual) se va desfășura te pă
durea Băneasa pe un circuit de 
3 km. Startul se - --
Avizul medical 
este obligatoriu.
• Concursul 

grupe de probe 
a n-a, care urma să albă loc tn 
zilele de 9 și 10 Iulie la Pitești, 
București șl Cluj-Napooa, a fost 
amtnait pentru 27 și 28 august șl

republican pe 
(seniori), etapa

se va desfășura tn București, tn 
același timp cu „Cupa F.R. Atle
tism” pentru juniorii de oat. I 
(etapa a III-a) amlnată de la 
i și 3 iulie.
• Astăzi (de la ora 1S,3O) și 

mline (de la ora 9) se vor des
fășura, pe Stadionul ,,23 August”, 
întrecerile campionatelor muni
cipiului București (seniori, tineret 
șl juniori I). Finalele campiona
telor naționale ale seniorilor vor 
avea loc pe Stadionul „23 Au
gust”, în zilele 22—24 iulie crt.

SELECȚII LA CLUBUL PROGRESUL
Staicovici nr. 42, 

zilnic între orele
Clubul sportiv Progresul (str. Dr. 

torul 5) organizează in luna iulie, 
și 16—18, concursuri de selecție pentru sportul de 
formanță.

Pot participa copiii născuți în anii :
1967— 1975 ....
1968— 1970 
1968—1972
1973— 1974
1974— 1975
1976—1977 „________________

Informații suplimentare la telefon 37.07.77.

— pentru
— pentru
— pentru
— pentru
— pentru
— pentru

fotbal ;
lupte clasice ;
handbal și baschet (fete) 
scrimă (băieți) ;
tenis de masă ; 
tenis de cîmn.

sec-
9—11
per-
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REPETIȚII GENERALE 4
PENTRU TOAMNA

Probele existenței unor deosebite resurse 
ale echipelor noastre din prima categorie 
continuă. După sferturile de finală ale Cu
pei, după eiteva alte partide de campionat 
care au obținut și ele nu numai aplauzele 
spectatorilor, ci și excelente calificative ale 
comentatorilor, iată, semifinalele popularei 
competiții au reprezentat și ele două mari 
Și frumoase succese. Desigur, aflată și sub 
..ochii" camerelor de luat vederi, partida de 
la Sibiu a apărut în prim-planul tuturor elo
giilor și comentariilor. Dar. afirmă martorii 
oculari, nici întîlnirea de pe stadionul U.T.A.

fost mai prejos decît „marea finală an- 
ticipată“ c?in Dumbrava Sibiului. Nu omitem 
că elementele de ordin emoțional — jocuri cu 
prelungiri și cu executări de penalty-uri — 
au avut și ele o contribuție importantă în 
ridicarea semifinalelor la o cotă spectacu
lară deosebită. Dar, indiferent de aceste atu- 
lirj’ ceea ce s-a văzut in teren a fost un 
fotbal valoros, o angajare pe 120 de minute 
care nu a înregistrat căderi totale, o preo
cupare a echipelor de a construi acțiuni va- 
i’iate; am văzut schimbări de registre tacti
ce din mers, ceea ce denotă o atenție sporită 
in această privință față de aceea cu care ne 
obișnuisem, din partea antrenorilor. Intr-un 
cuvint, la Sibiu și Arad a fost prezent în 
arenă adevăratul fotbal.

Că meciurile de o deosebită spectaculozi
tate le-au reușit Universitatea Craiova și 
Dtnamo — un element care poate influența 
cirect, cum se mai sublinia în ziarul nostru, 
o fortificare a lotului reprezentativ, o lăr
gire a unei asigurătoare baze de selecție nu 
este surprinzător. Dar cînd dovada că pot 
atinge cotele jocului de ridicată calitate o 
dau și Corvinul Hunedoara, dar, mai cu

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

UN SINGUR MECI INTERNAȚIONAL
ESTE MULT

O selecționată de juniori 
.E.F.A. ’83. și-a incheiat ci
ul prin participarea la tur- 
:ul final al C.E. de la Lon- 
•a (cum am relatat in coloa- 
:le ziarului); o alta. U.E.F.A. 
1, intră in actualitate. De 
pt. trebuia să intre mai de 
uit. tocmai pentru că pe a- 
snda ei se află înscrise două 
jiective majore : 1. califica
și in faza finală a C.E., edi- 
i viitoare; 2. o comportare 
t mai bună la acest turneu 
nai, pentru a obține dreptul 
! a participa Ia campionatul 
ondial din 1985. Iată de ce 
i trebuie să ne fie deloc in
ferență soarta acestei selec- 
Jnate. cea care, în sezonul 
* se încheie peste puține zile. 
-A SUSȚINUT DECÎT UN 
NGUR MECI INTERNATIO- 
AL. „cei cu Bulgaria, de la 
îascovit. ne confirmă antre- 
>rul selecționatei. Valentin 
ugiu, și pe care l-am termi- 
it la egalitate. 0—0. Turneele 
econizate au fost contraman- 
ite, ca și o partidă cu echipa 
D. Germane. Am jucat, în 
himb, în Divizia în lo-
il selecționatei U.E.F.A. ’83, 
eciuri care au contribuit. îta- 
-o anumită măsură. Ia roda
ră nucleului de jucători care 
cătuiesc lotul. Este vorba de

HUI DE PERFECȚIONARE A ANTRENORlEOf!
In zilele de 5 și 6 iulie va 

.’ea loc. Ia Centrul tehnic al 
R.F.. de la complexul „23 
ugust” din Capitală, cursul de 
srfecționare a antrenorilor e- 
țipelor de Divizia „A” (prin- 
ipali, secunzi și de la echipa 
î speranțe) precum și a an- 
renorilor echipelor de Divizia 
B”. In ziua de 6 iulie vor fi 
rezenți la acest curs și me- 
icii și maseurii celor 18 for
mații divizionare „A“.
În zilele de 7. 8 și 9 iulie 

î va desfășuia. tot la Cen- 
ul tehnic al F.R.F. de la 
nnplexul „23 August", cursul 
e perfecționare a antrenorilor 
e la centrele de copii și ju- 
iori.

S-a stins din viață NI- 
COLAE OPRIȘ, președin
tele colegiului de antre
nori al Consiliului jude
țean de educație fizică și 
sport Dolj, care timp - de 
45 de ani a servit cu de
votament fotbalului oltean, 
înmormîntarea are loc azi 
!a Craiova.

PREA PUTIN
Cirstea, Mihaly. Bobaru, Sa- 
bău, Pavlov, Terek. Goian, 
Strcdie, Moldovan, Topolin- 
schi..."

Din viitoarea selecționată 
vor mai face parte Mateut și 
Bănuță, doi jucători care — 

' ca și Cirstea și Mihaly — au 
făcut parte și din echipa ’83 
și care au căpătat deja o ex
periență competițională. Ori
cum ar fi însă, selecționai ei
U. E.F.A. ’84 trebuie să i se 
ofere un program cit mai a- 
decvat de jocuri. Cu a- 
tît mai mult cu cit, 
afirmă din nou antrenorul
V. Gugiu „Iotul e format din 
juniori buni, competitivi. iar 
echipa are conturată deja apă
rarea imediată si linia de 
mijloc. Vom căuta in continu
are portari și înaintași, spe
răm să-i găsim și mai sperăm 
să realizăm -si noi măcar o 
parte a isprăvilor selecționatei 
U.E.F.A. ’80," aceea a lui Red- 
nic, Gabor, Andone, Sertov,
Iiie Costel și ceilalți...”

Indiscutabil, ar fi foarte fru
mos. dar pină la.... isprăvile 
celor din Australia drumul e 
foarte, foarte... lung.

Laurențîu DUMITRESCU

Iată că forul de specialitate 
Întreprinde, în chiar zilele de 
închidere a sezonului oficial, 
primele acțiuni dintr-o serie de 
asemenea măsuri menite să 
contribuie la • pregătire cit 
mai temeinică a echipelor 
fruntașe, a juniorilor și ca
piilor, In vederea reluării acti
vității competiționale.

UN DIN
PRILEJ 

DE MAPI 
SUCCESE !

in cadrul 
cu un total de 66 numere

seamă, Politehnica Timișoa
ra. iată edificatoare exemple 
că echipele noastre si 

ale clasamentului sint capabiledin alte zone__ __________
de mult mai mult decît arată în atit de desele 
terne apariții din campionat. Finalul acestui 
sezon a reprezentat, în ansamblul său, o ofen
sivă de calitate a fotbalului românesc care nc 
face să ne gindim cu speranțe la stagiunea 
de toamnă, cu examenele ei decisive pentru 
echipa națională și cu partidele din Cupele 
europene, alte „probe de foc” pentru cele 
patru cluburi care se vor alinia la startul 
atit de pretențioaselor întreceri continentale.

Ne place . să credem că suita de focuri 
bune din campionat și din cupă reprezintă 
ultimele „repetiții generale'" 
de toamnă, constituind o 
încărcare a bateriilor de 
încredere, de capacitate 
principalelor candidate la 
europeană a competițiilor 
uităm că startul in Cupele continentale va 
veni foarte repede după începerea sezonului 
nostru oficial și, în consecință, prea mult 
timp pentru intrarea in formă convenabilă 
nu este.

Or, tocmai realizarea unei linii de unire 
între ceea ce a dăruit cu atita generozitate FI
NALUL ACTUALEI STAGIUNI ȘI CEEA CF 
TREBUIE SA REPREZINTE ÎNCEPUTUL 
VIITOAREI ar constitui argumente, pentru o 
INTRARE apreciată a cluburilor românești 
in noua ediție a cupelor europene. Adică o 
continuare a frumoasei afirmări din sezonul 

1982/’83. Să sperăm că meciurile bune și foarte 
bune care au caracterizat sfirșitul stagiunii 
competiționale au constituit o demonstrație 
Pe care echipele noastre de frunte au făcut-o 
și cu gîndul la marile examene ale toamnei

g

8

“ pentru sezonul 
utilă operație de 
forță morală, de 

tehnico-tactică ale 
intrarea pe rampa 
de cluburi. Să nu

i

Eftimie fOWESCU

c r. R. CLUJ NAPOCA - 
CÎȘTI6ĂI0AREA SERIEI A X a

Partida restantă dintre Olimpia 
Gherla șj C.F.R. Cluj-Napoca, 
din ultima etapă a Diviziei „C“: 
s-a disputat joi la Gherla. Fero
viarii clujend au cîștigat partida 
cu scorul de 2—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Popa (min. 
15) și A. Mureșan (min. 63).

Datorită acestei victorii C.F.R. 
Cluj-Napoca a acumulat 43 de 
puncte și a trecut pe primul Ioc 
în seria a X-a, iar Victoria Că
rei s-a clasat pe locul 2, cu 41 
de puncte. (D. VATAU, coresp.).

DE EA COMISIA DE DISCIPLINĂ
• Eliminat de pe teren în me

ciul cu Chimia Rimnicu Vilcea, 
pentru lovirea adversarului. O 
Popescu (C.S. Tîrgoviște) a fost 
suspendat pe 3 etape.
• Pentru încercare de a cîștl- 

ga meciul cu Precizia Săcele prin 
mijloace incorecte. Pandurii Tîr- 
gu Jiu s-a ales cu pierderea jo
cului cu 3—0 și cu o penalizare 
de 6 puncte in campionatul vl- 
itor.

Campionatul de speranțe

CINE VA „RETROGRADA”: DINAMO SAU S.C. BACĂU?
Cu adevărat cele mai bune 

echipe ale ediției 1982—1983 o- 
cupă primele locuri ale clasa
mentului. Campionatul a ..cer
nut" deci mai bine ca oricînd. 
Universitatea Craiova. F. C. 
Argeș, Corvinul Hunedoara si 
F. C. Constanța au fost și ră- 
mîn veritabile furnizoare de 
talente în fotbalul nostru ; așa 
cum pare să devină si C. S. 
Tîrgoviște — a demonstrat-o 
mai ales in ultimii doi-trei ani 
— club care și-a organizat mai 
bine propria pepinieră sub ba
gheta aceluiași inimos antrenor 
Eugen Popescu.

Dincolo, la celălalt pol al 
clasamentului, două mari sur
prize neplăcute : Dinamo si 
S. C. Bacău. Dinamo e campi
oana de acum doi ani. Sport 
dub campioana de anul trecut... 
întrebarea pe care si-o pun azi 
suporterii pasionați ai celor do
uă echipe — PRIVIND ACEST

3UOE&3

a 7 extrageri

ORICINT PARTICIPĂ POATE ClȘTIfiĂ :

• autoturisme „Dacia 1300"

• excursii peste hotare

• mari sume de bani

Varidntclc de 25 Ici participa

Ia toate extragerile

AStĂZI ULTIMA ZI DE PARTICIPARE I

✓

Interviul nostru...

- CE FACE „POLI“,

EMERICH DEMBROVSCHI ?
- MERGE ÎNAINTE! CU

— Cum te simți, „Dembo"?
— Fericit ! Nu credeam, cînd 

am preluat conducerea tehnică, 
la 24 aprilie, că vom disputa 
finala Cupei României ! Uite 
că Timișoara are totuși echi
pă I In ciuda locului 17 !

— Ce ți-a plăcut din meciul 
de la Arad ?

— In primul rind, rezultatul! 
Sincer să fiu. atunci cind cei 
22 intrau pe teren, iar Dumi- 
trache și cu mine ne stringeam 
miinile și ne uram reciproc 
succes, nu credeam că „Poli“ 
se va califica. In al doilea rind
— pregătirea fizică. Ea a avut 
ca rezultat prospețimea, spre 
final, a echipei. Apoi, tăria 
psihică a jucătorilor. Mie, la 
11 m, îmi cedaseră nervii. Nu 
puteam să mă mai uit. Și ceea 
ce mă scotea cel mai mult din 
fire in acele momente — cu 
toate că eu sint un om calm
— era incetineala cu care se 
îndreptau băieții, și unii, și al
ții, spre minge, ca să execute 
lovitura. Parcă nu se mai ter
minau pașii aceia...

— Ne spunea după meci ar
bitrul Radu Petrescu, fost ju
cător divizionar și el, că la un 
joc Gloria Bistrița — Metrom 
Brașov fusese desemnat el să 
execute un penalty obișnuit, 
adică în timpul jocului. Bis- 
trițenii conduceau cu 2—0. Ei 
bine, spunea el, cînd a fost să 
lovească mingea, nu a mai vă
zut poarta ! Și a tras afară...

— Da, sint infernale aceste 
penalty-uri cu încărcătura ner
voasă pe care o aduce fiecare 
punct marcat sau ratat. De fie
care lovitură știi că atirnă ca
lificarea.

— Ce ti-a mai plăcut la 
Arad ?

— Mișcarea tactică a echipei 
mele. Am făcut joc de aștep
tare. l-am lăsat pe cei de la 
Corvinul să atace, să atace cit 
doresc. Știam că și Rednic. și 
Bogdan, deci ambii fundași de 
margine, „urcă" in atac, intră 
in combinații, l-am lăsat să 
vină cit mai înăuntrul terenu
lui nostru și de acolo, pe spa
țiile rămase astfel libere, am 
contraatacat cu toată vigoarea. 
Această idee tactică am apli-

CLASAMENT — este : cine va 
retrograda. Dinamo sau Sport 
club ? Sigur că pină la urmă 
nu va retrograda nici una. d 
tocmai adversarele lor din a- 
ceastă ultimă etapă, dar cind 
două foste campioane ajung in 
asemenea situații CEVA nu-i in 
regulă și cluburile respective 
nu trebuie să treacă ușor cu
vederea actualai lor situație.
1. UNIV CRAIOVA 53 22 5 4 85-31 49
2. F.C Argeș 33 15 11 7 45-25 41
3. Corvinul 33 20 0 13 49-35 40
4. C.S. Tîrgoviște 33 17 5 11 47-43 39
5. F.C Constanta 33 11 1 14 72-55 37
*. Foii. Tim 33 15 4 12 47-40 34
7. F.C Bihor 33 15 4 12 51-49 34
2. Sportul stud 33 15 5 11 42-51 35
». A S A Tg M 33 15 3 15 5^-45 33

1». Foiri loși 33 14 5 14 44-54 33
11. F.CM. Brașov 33 15 2 14 55-44 32
12. Steouo 33 14 2 17 45-54 30
13. Petrolul 33 12 5 14 40-51 29
14. Irul 33 12 5 14 43-53 29
IS. SC Bacău 33 13 2 18 43-55 28
1*. Dioomo 33 10 4 17 46-59 26
17. F.C Olt 33 • 4 20 44-98 22
1B. Chimia 33 7 5 21 38-74 19

LOTO PRONOSPORT INTURhCAZA
ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE !
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera sumai astăzi bi
lete cu numerele preferate de 
dv. pentru tragerea excepțiuna a 
Loto de duminică 3 iulie, la 
care se vor atribui autoturisme 
„Dacia 1300", excursii peste ho
tare și mari sume de bani. (Tra
gerea va avea loc. Inceptnd de 
la ora 16, in sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42; numerele 
clștigătoare vor fi transmise la 
televiziune și radio in cursul se
rii) • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi d.- depunere a bule
tinelor de participare la concursul 
Pronosport de miine. care cu
prinde meciuri din prima etapă 
a tradiționalei competiții fotba
listice ,,Cupa dc vară".

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2" DIN 26 IUNIE 1983

Cat 1 : 1 variantă 25% —
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2: 
2 variante 100% a 14.597 lei și 
13 variante 25% a 3.649 lei : 
cat 3 ; 7 variante 100% a 4.142 
lei și 46 variante 25% a 1.036 
lei : cat. 4 : 123.50 variante a 
621 lei : cat. 5 : 357.25 variante 
a 200 lei : cat 6 : 2.145 varian
te a 100 lei.

Report la cat 1 : 73.183 Iei.
Autoturismul ..Dacia 1300“ de 

la categoria 1. obtinut pe un 
bilet jucat 25% a revenit par
ticipantului Costea Gheorghe 
din Timișoara.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 1 TUI IE 

1983

Extragerea I: 5 45 82 11 48 24 
77 23 70

Extragerea a II-a: 18 31 60 25 
13 2 53 83 20

Fond total de cîștiguri : 
1.055.927 lei. din care 258.840 
lei. report la categoria 1.

Sportul Pag.a 7-a

TOATE PÎNZELE SOS!
cat-o prima dată in India, la 
echipa de tineret, cu care am 
participat la turneul de la Ko- 
chin, și a dat roade Un rol 
important l-a avut Anghel, că
ruia i-am încredințat in echipă 
rolul de coordonator pe care-l 
aveam eu Și Anghel și-a în
sușit foarte bine și foarte re
pede cerințele noului său nost. 
De opt meciuri este cel mai 
bun dintre jucătorii noștri. A 
renăscut !

— Dar Corvinul ?
— A jucat bine și pot spune 

că in calific-rea noastră am a- 
vut și un pic de șansă. Cor
vinul a dominat repriza a 
doua.

— Cam vezi finala ?
— Sigur, noi pornim cu șansa 

a doua Teoretic nu putem a- 
vea pretenții in fața unei e- 
chipe care era gata-gata să 
joace finala Cupei U.E.F.A Dar 
șansa a doua am avut-o me^eu 
in Cupă și.. Oricum, vom lup
ta pentru ca sortii noștri de 
izbîndă să se transforme . în 
realitate și meciul, cred eu, va 
fi deschis oricărui rezultat. 
Partidele de Cupă au ceva al 
lor, aparte care te fac să-ți 
dai sufletul pe teren. Știi că 
de meciul acela depinde totul. 
In campionat mai contează și 
jocul celorlalte rezultate Aici 
depinzi numai de tine. Și dai 
totul.

— Ce echipă veți alinia în 
finală ?

— Aceeași I Nu avem alți 
jucători mai buni. Giuchici e 
accidentat, ca și Păltinișan »au 
Circiumaru O problemă noua 
— Suciu La Arad, la o cioc
nire cu Șerbănoiu, a făcut o 
fractură la nas. Poate îl recu
perăm. Mă bucur insă că și-au 
revenit în formă Vlătănescu și 
Ștefanovici. multă vreme indis
ponibili. li mai avem pe Mihai ■ 
și pe Mitar. Nu prea au jucat 
in ultima vreme pentru că au. 
avut examene școlare. In ziua 
cind s-a jucat semifinala de la 
Arad ei erau la bacalaureat.

— Așadar ?
— Mergem înainte 1 Cu toate., 

plnzele sus !
Mlrceo TUDORAN



AVEM DE ÎNFRUNTAT ADVERSARI
Nu a trecut multă vreme — 

abia un deceniu — de cînd se 
vorbea încă despre o adevărată 
supremație australiană in te
nisul mondial. Foarte pregnant 
ilustrată, de pildă, prin acel 
5—0 cu care o glorioasă echi
pă de la Antipozi cucerea (pen
tru a 23-a oară !) mult rîvnita 
„Cupă Davis“ in fața america
nilor, la ei acasă, la Cleveland. 
Era in anul 1973 și mai jucau 
pentru Australia celebrii Lever 
și Newcombe, reprezentanți a 
două generații succesive de su- 
percampioni, precedate de atî- 
tea altele. De atunci, australie
nii au mai 
dată cifra victoriilor 
competiția „Salatierei" 
gind, in 1977, la Melbourne, 
într-o finală insolită (3—1) pe 
Italieni, ca să părăsească apoi 
treptat pozițiile fruntașe deți
nute ani de zile 
alb“.

în acest context, 
fi privit meciul pe 
țării noastre urmează să-1 sus
țină, in sferturile de finală ale 
actualei ediții, Ia sfirșitul săp- 
tămînii viitoare, la Brisbane, 
cu fosta deținătoare a trofeului 
suprem ? Trebuie precizat că, 
dacă astăzi „țara tenisului" 
duce lipsă de veritabili ași ai 
rachetei, în schimb dispune de 
o mare masă de jucători (3 
din fiecare 10 locuitori ai 
„insulei" sint tenismani, spun 
statisticile), iar din rindul a- 
cestora se ridică mereu forțe 
noi.

Așa este Patrick Cash, deve
nit la 18 ani titular al echipei

mărit o singură 
lor în 
învin-

în „sportul

cum poate 
care echipa

australiene pentru „Cupa Da
vis", după ce acum un an fu
sese „nr. 1“ mondial al junio
rilor. Stilul lui „Pat" Cash, 
reunind finețea loviturilor cu 
o redutabilă torță, pare să a- 
mintească — afirmă experții — 
pe cel al marelui Lew Hoad, 
campionul Wimbledonulul din 
anii 1956—1957. “ " ------ --
componenți ai 
aparțin, însă, 
vîrstnice. Cum 
zander (32 ani), pe care l-am 
văzut jucind in „internaționa
lele" noastre de la Mamaia, 
încă în 1968. Unul din autorii 
acelei ultime victorii citate mai 
sus, de acum 6 ani. Excelent 
jucător de dublu, el va fi fo
losit, foarte probabil, în ziua 
a doua a întilnirii, în pereche 
cu Paul McNamee (29 ani), un 
alt recunoscut specialist al pro
bei (co-laureat la Wimbledon 
1980—1982 Și W.C.T. 1981). In 
sfirșit, al patrulea titular al 
echipei este Mark Edmondson 
(tot. 29 ani), un jucător puter
nic.

Detaliile asupra formației pe 
care o vor prezenta adversarii 
noștri le știe (dar nu le spune 
de pe acum...) Neale Fraser, 
căpitanul lor nejucător, o fos
tă glorie a tenisului australian 
(campion la Wimbledon 1960). 
în precedentul meci, din „op
timi", el a folosit pe Pat Cash, 
Paul McNamee — la simplu, 
Mark Edmondson și Paul 
McNamee — la dublu. Rezul
tat : 4—1 cu Anglia, la Ade
laide (singurul punct pierdut : 
Cash — Mottram 1—6, 5—7,

4—6).

Toți ceilalți 
reprezentativei 
generației mai 
este John Ale-

„DE MARCĂ"...
Acum, in timp ce tenismanii 

noștri — Ilie Năstase, Florin 
Segărceanu, Dumitru Hărădău 
$1 Andrei Dîrzu — și-au înce
put pregătirile chiar pe terenul 
viitoarei întreceri, la Brisbane, 
sub conducerea antrenorului 
Alexe Bardan, căpitan nejucă
tor, să amintim că în palmare
sul „Cupei Davis" a fost înre
gistrat pînă acum un singur 
meci România — Australia, 
desfășurat la București, în vara 
lui 1972 și cîștigat de echipa 
noastră „de aur" Năstase — 
Țiriac cu 4—1.

Radu VOIA

JOHN McENROE

IN CAMPIONATUL
Au fost fixate datele de dis

putare a semifinalelor turneu
lui candidațiiior la titlul mon
dial de șah. Meciul opunînd 
pe Garri Kasparov lui Viktor 
Korcinoi urmează să înceapă, 
la 29 iulie, în localitatea Passa- 
dena din 
Două zile

California 
mai tîrziu,

★
disputarea

(S.U.A.). 
la 31 iu-

După 
întrerupte din 
(U.R.S.S. —

partide- 
runda a 
Iugoslavia

lor
5-a
4—4), clasamentul finalei cam
pionatului european de $ah pe 
echipe, care se desfășoară la 
Plovdiv, este următorul :

MONDIAL DE SAH
lie, se va da startul in întîlni- 
rea Vasili Smislov — Zollan 
Ribli, la Abu Dhabi, capitala 
Emiratelor Arabe Unite. Comu
nicarea 
tariatul 
dam de 
tui for.

★
U.R.S.S. 
Ungaria 
Olanda ...
Danemarca 14,5 p. R.F.G.

a fost făcută la secre- 
F.I.D.E. din Amster- 

către președintele aces- 
Florcncio Campomanes*

★
29 p. Iugoslavia
22,5 p Anglia

19,5 p. Bulgaria

Turul Franței:

PENTRU A PATRA OARA
IN FINALA IA WIMBLEDON

23.5 p,
22 p,
17.5 p,
11.5 P.

Wimbledon. A 12-a zi a între
cerilor turneului de tenis de la 
Wimbledon ne-a adus, între al
tele, rezolvarea uneia din pro
blemele competiției masculine, tn 
semifinala care l-a opus pe John 
McEnroe, favoritul nr. 2, lui Ivan 
Lendl, favoritul nr. 3, spectatorii 
au urmărit, de fapt, adevărata... 
finală a competiției. Desfășurînd 
un joc de foarte bună calitate, 
după 1 oră șl 55 de minute, 
McEnroe l-a întrecut pe Lendl 
cu 7—6 (tie-break de 7—5), 
6—4, 6—4. Este pentru a patra 
oară consecutiv că John McEnroe 
se califică în finala marelui tur
neu. In 1981 e) a cîștigat Împo
triva Iul BJoTn Borg. iar în 1980 
și în 1982 a fost învins de Borg 
și, respectiv, Connors. «

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARĂ

In cealaltă semifinală se intîl- 
nesc Chris Lewis și Kevin Cur- 
ren.

Simbătă urmează să aibă loc 
finala turneului feminin între 
Martina Navratilova (26 de ani) 
șl Andrea Jaeger (18 ani). Na
vratilova a cîștigat turneul de 
trei ori — în 1978, 1979 șl 1982 ; 
Jaeger este pentru prima oară 
finalistă. Cel? două Jucătoare 
s-au tntîlnit pînă acum de 14 
ori, cele mai multe victorii reve- 
nlndu-1 Martinei. T‘ 
partide, singura pe 
1981, Ia Eastbourne, 
gală tnsă de tînăra 
6—2. 3—6, 6—3.

Alte rezultate de 
femei : Casals 
bull (Australia) 
(S.U.A.) 6—1, 6—7. 6—4_în_ semi
finale ; dublu 
likson, Jordan (S.U.A.) 
(N. Zeelandă). Tanvler (Franța) 
neprezentare tn turul 3.

Dintre aceste 
gazon, în 

a fost cîști- 
Andrea, cu

Ieri : dublu 
(S.U.A.), Turn- 
— Potter, Walsh

mixt : T. R. Gu-
Lewis

ERIC VANDERAERDEN (Belgia)

PRiniJI „1R1C0U 6AEBEN"
Fontenay sous Bois. Prologul 

celui de al 70-lea Tur ciclist al 
Franței s-a desfășurat lingă Pa
ris, în suburbia de la Fontenay 
sous Bois pe un parcurs de 5,5 
km. A fost o întrecere „plată* 
în care au fost înregistrate cîteva 
,,cronometre“ excelente. Belgia
nul Eric Vanderaerden, de 21 de 
ani, a fost cronometrat An 7:01,18 
ceea ce înseamnă că a realizat o 
medie orară de 47,016 km. El 
l-a întrecut pe marele favorit al 
acestui contra-timp. olandezul 
Bert Oosterbosch, care a înregis
trat 7:03,13. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Belgia) 7:05,93, 
4. Philip Anderson (Australia) 
7:07,13, 5. Joop Zoetemelk (Olan
da) 7:07,29. 6. Stephen Roche (Ir 
landa) 7:07,84 etc.

Prima etapă a Turului va ave; 
Ioc astăzi : Nogenl sur Marne - 
Creteil (159 km), iar a dou; 
etapă se va desfășura mîine, con- 
tra-timp pe echipe, Soissons - 
Fontenay au Pire (100 km).

(Urmare din pag. 1)

grămat de la ora 15 —, al flo- 
retistelor Elisabeta Guzganu, 
Rozalia Oros, Aurora Dan — 
la NAIT Arena, după același 
program ca la băieți, al polo- 
iștilor, meciul lor da debut 
disputindu-se la bazinul 
Kinsmen, de la ora 14,15. în 
compania echipei R. P. Chi
neze. Să mai adăugăm că du
minică seara (ora 19) va avea 
loc finala probei de floretă 
masculin, în care sperăm să 
fie prezent și Kuki.

• Ni se pare interesant să vă 
prezentăm acum citeva opinii 
ale tehnicienilor noștri. Înainte 
de primele angajări. Anatol 
Grin (eseu anticipează o luptă 
strinsă pentru calificarea în 
turneul final 1—4 la polo : în 
grupa 1 intre Cuba. S.U-A. și 
Olanda, în cea de a doua intre 
echipele României. U.R.S.S. 
și Italiei. Cristina Șopterian 
este de părere că cifrele spun 
totul la înot. Deci Carmen 
Bunaciu este in frunte in or
dinea performanțelor la 100 
m spate (1:02.19). apoi Sue 
Walsh, din S.U.A. (1:02.48) si 
Larisa Govceakova (1D2, <0).;n 
vreme ce la 200 m " »Ish are 
un rezultat de 2:11,45. D. Bos- 
ner (S.U.A.) — 2:12.0. Bunaeiu 
2:13,21. Baschetbalistele, care 
au mai susținut un joc de ve
rificare cu R. P. Chineză, re

zultat 82—72. la pauză 39—40 
(au marcat Pali 21, Bâdinici 18, 
Popa 12, Borș 10, Stoichiță 9, 
Kiss 6, Filip 6), așteaptă, după 
cum afirmă antrenorul Nicolae 
Martin, cu seriozitate meciul 
cu R.F.G.. de simbătă. consi- 
derindu-1 foarte important, 
un derby al grupei. Maria Si* 
mionescu opinează că gimnas
tele românce vor avea o opo
ziție puternică in primul rind 
din partea sportivelor din 
U.R.S.S.. R. P. Chineză. Ceho
slovacia. dar și din Canada. 
S.U.A.. Japonia. Favorite la 
individual le consideră pe 
Emilia Eberle si Natalia Iur- 
eenko. pe aparate Liliana Bă
lan avind șanse la sol. Mihae- 
la Rieiu la sărituri. Eberle la 
paralele. Rodiea Dunea la 
birnă. In întrecerea masculină, 
orevede un concurs cu multi 
parteneri de valori egale — 
U.R.S.S . R, P. Chineză. Japo
nia. S.U.A.. Canada. Ungaria, 
Franța și crede in posibilită
țile Iui Nieula la bară. Molnar 
la inele. Pintea la scL

Despre atleți ne-a vorbit 
Nicolae Mărășescv. El susține 
că cei zece reprezentanți ai 
atletismului românesc uni
versitar vor lupta pentrJ o 
clasare cit mai bună, inclusiv 
pentru medalii, dar remarcă 
cu luciditate că va fi c concu
rență foarte puternică. Ani- 
soara Cușmir si Florența Cră-

ciunescu domină lista partici
pantelor la lungime și respec
tiv disc. Vali Ionescu va lup
ta pentru „podium" cu rovie- . 
tica Zorina. Doina Melinte are 
ca principale adversare pe 
Natalia Kitova. Irina Pc-dia- 
lovskaia (ambele U.R.S.S.). 
Mery Campbell (S.U.A.) la 
800 m. iar în proba de 1500 m 
— unde va alerga alături de 
Maria Radu — pe italianca 
Gabriela Dorio și oe sovieti
cele Olga Sipatova si Tatiana 
Koba. La 3000 m. Maria •’ado 
se va întrece, intre altele, cu 
Olga Malihina (U.R.S.S.) și 
Joan Hansen (S.U.A.). în pro
ba de 100 mg. Mihaela Stoica 
va avea de luptat cu Beai ta 
Fitzgerald. Kandy Yau ng 
(S.U.A.). Olga Biserova și Na
talia Petrova (U.R.S.S.) La 
săritura in înălțime, misiune 
foarte grea a Nieulinei Vasile, 
în disputa cu recordmana mon
dială de sală, sovietica Tamara 
Bikova, și cu americanca 
Colin Șomer, Petre Dră- 
goeseu va alerga la 800 m 
împreună cu Graham William
son (S.U.A.) și cu doi valoroși 
semîfondiști sovietici. In fine, 
la triplusalt. cuplul Bedros 
Bedrosian — Dan Sintion va 
avea de înfruntat cvartetul 
Mike Conley. David Yoiner 
(S.U-A.). Nikolai Musien- 
ko. Aleksandr Beskrovnii 
(U.R-S.S-).

PENAROL INViNSÂ DE FLAMENGO

Turneul internațional de la 
Milano — „Mundialito". rezer
vat unor echipe de club a con
tinuat cu jocul dintre cele două 
formații sud-americane Fla- 
mengo (Brazilia) și Penarol 
(Uruguay), disputat pe stadio
nul „Giuseppe Meazza". în faț3 
a 20 000 spectatori. Victoria 0 
revenit echipei Flamengc cu 
2—0 (1—0). care a trecțit în 
fruntea clasamentului grupei I. 
Golurile au fost marcate de 
Junior (min. 21) și Baltazar 
(min. 75). Meciul a plăcut pu
blicului. care a apreciat vic
toria brazilienilor. Arbitrul i- 
talian Maltei a condus forma
țiile.

FLAMENGO : Raul — Lean
dro. Marinho. Mozer, Junior — 
Andrade. Robertinho, Ademar
— Vinicius (Baltazar), Adilio, 
Peu.

PENAROL : Fernandez — O- 
livera, Gutierrez, Diogo, Bossio
— Morales, Villareal, Saralegui
— Morena, Falero (Silva), Ra
mos (Ticao).

Tn al doilea meci al serii de

ioi Juventus a întrecut oe In- 
ternazionale cu 1—0 (1—0) orir 
golul marcat de Storgaio (min 
27). Arbitrul d’Elia a condu: 
formațiile: JUVENTUS : Bodi 
ni — Gentile. Cabrini. Furino 
Slorgalo. Scirea Bonini (Cari 
cola) Tardelli. Galderisi. Pla 
tini (Tavola) Boniek. INTER 
Zenga — Ferri (Bergamaschi) 
Bergomi. G. Baresi. Collovati 
Bini. Van der Gijn. Miillcr. Al 
'obelli Marini Sab*to

• In preliminariile olimpic» 
la Oslo (gr. B) : Norvegia - 
Polonia- 0—1 (0—0). A înscri 
Zgutczynski (min. 72).

l

%

Zbor cu balonul de aproape 700 km
Zilele t-ecute din celebra piață a Concordie: dm cer.-..-.: Pari- 

sulul au pornit in cursă pentru „Cupa Gordon Bennett* mai 
multe baloane cu aer cald Unul dintre acestea, cel al polonezi
lor Stefan Makne și freneusz Cieslak a ^aterizat* după un zbor 
fără întrerupere de circa 36 de ore. tn acest timp ei au parcurs distanța * * ----- -------------- ---- - .
calitățile 
în linie 
lonia va 
după ce 
1938 !

în timpul întrecerii, nacela balonului americanului Maxie An
derson și japonezului Don Ida s-a desprins, Ln apropiere de 
Schweinfurt (în sudul R.F. Germania) ce; do: aeronauți zdrobin- 
du-se de sol.

Soluția salvatoare : mânuța fără deget
Forurile sportive din Montreal 

se arată serios preocupate de 
prea desele accidente care se 
petrec pe ringurile reuniunilor 
profesioniste de box. dar și în 
unele meciuri ale pugiliștilor a- 
•națori. După studii îndelunga

d.t>

de la Paris pînă in R.F. G°rmania ia Bavaria latre lo- 
Ingolstadt șj Regensburg, adică aproape 700 kilometri 
dreaptă. Dacă zborul va fi omologat Înseamnă că Po- 
cîștlga ediția din acest an a cupel „Gordon Bennett* 

a cîștigat-o și pe precedenta care a avut loc ta anul..

te s-a ajuns la concluzia că 
pentru securitatea boxerilor ar 
trebui folosite doar mănuși fă
ră deget ! Utilizarea acestora a 
și devenit obligatorie pe rin
gurile din provincia Quebec și 
măsura va fi. probabil, extin
să în întreaga Canada.

Peste 17 ani, 2,15 m la înălțime femei I
Din această iarnă, săritura tn înălțime feminină are o nouă 

st-a în persoana atletei sovietice Tamara Bikova. După cum se 
știe, în martie, la Budapesta. Bîkova a devenit campioană eu
ropeană de sală cu o performanță de 2,03 m superioară cu un 
centimetru recordului mondial tn aer liber al vest-german cei 
Ulrike Meyfarth, de la C.E. de la Atena. La Budapesta. Bikova 
a încercat, de trei ori, șl la 2,05 m și nu l-a lipsit prea mult 
pentru a fi reușit...

„Mă simt, realmente, capabilă de un rezultat de 2,05 m, a de-

cLarat recent Tamara, pe care sper să-1 realizes pe stadionul 
Olimpie din Helsinki, la primul campionat mondial de atletism*.

Dar apropo ie săritura In înălțime: »Jn anul 2000, a spus Za- 
gorulko. antrenorul Tamarei Bikova, cred că recordul mondial 
feminin va fi undeva pe la... 2,15 m !•. Și cînd te gîndești că 
pe la începutul acestui seco! femeile abia de reușeau să treacă 
un metru la Înălțime ! !—

locurile europene ale handicapaților 
Intre 4 și li lalle se vor des

fășura la Paris primele Jocuri 
europene ale handicapaților fi
zici. eu participarea reprezen
tanților a 17 țări: Anglia, Aus
tria. Belgia Cehoslovacia. Da
nemarca. Elveția Finlanda 
R. F. Germania. Irlanda Is
rael, Italia. Iugoslavia. Lu
xemburg Olanda Suedia. Un
garia și Franța Pe progra-

mul întrecerilor figurează nouă 
ramuri sportive: atletism, bas
chet, ciclism haltere, natațle 
scrimă tenia de masă volei și 
lor-bai (un ioc pentru nevăză- 
tort. cu o minge cu clopoței) 
Este demnă de prețuire dra
gostea pentru mișcare, pentru 
sport, a acestor semeni de-ai 
soștri cu grave deficiențe fizice!

Succesul unui „maratonist* al apelor
Luînd startul din 

Bastia (insula Cor
sica) un înotător i- 
talian de cursă Iun- . 
gă. Paolo Pinto, de 
45 de ani, a atins 
țărmul insulei Elba 
El a străbătut dis-

O explicație - |
Suîițașul american 

tranoff care a adus 
mondial te o palmă 
diblla graniță a celor 
utilizează un nou tip_ ____ .
produsă de constructorul Dick 
Held, fratele fostului recordman

tanța de 35 de mile 
marine (64,670 km) 
in 26 ore 33 minute 
sl 7 secunde. In a- 
test timp el a exe
cutat circa 
lovituri de

posibilă
Tom Pe

re cordul 
de incre-
100 metri 
de suliță

Rubrică

i

TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs la Iau 

sanne: 100 m — 10,17 Lattan; 
(S.U.A.). 200 m — 20,35 Mcnne. 
(Italia), 20,43 tattany. 800 m - 
1 :44,38 Aouita (Maroc), 1500 m - 
3:35,22 Delez» (Elv), 3:35,44 Zdrav 
kovici (Iug.), 3000 m — 7:51,0
Maminski (Pol). 7:51,81 Leita 
(Port.). 10000 m — 27:36,80 Ma 
mede (Port.) 27:37,59 Cova (Ital.) 
3000* m ob. — 8:23,10 Marsl
(S.U.A.) 8:24.49 Sanchez (Span.)
110 mg - 13.36 Turner (S.U.A.) 
13,49 Campbell (S.U.A.), 40
mg — 49,63 Szpakak (Pol.), iun 
gime — 7,80 m Busse (R.F.G.) 
înălțime — 2,30 m Trănhard 
(R.F.G.). prăiină — 5,60 m Vig 
neron (Fra.) disc — 63.30 n
Wagner (R.F.G): femei: 300 m - 
23.20 Baroul 800 m — 3:02,o
McClive (Elv.). 100 mg — 13.0
Machabey (Fra.) înălțime' — 1.9 
m Ritter (S.U.A.). suliță - 53,3 
m Scholkopf (Fra.).

HANDBAL • Turneul interna 
țional feminin de la Burgas: Iu 
goslavta — Polonia 21—20 (8—8) 
Ungaria — R.D Germană 36—2 
(14—10). U.R.S.S — Bulgari 
22—19 (1G—9).

POLO • Turneu In Insule! 
Canare: Olanda — Finlanda 6—i 
Scotia — Belgia 12—11, Spania - 
Elveția 27—3

107 000 
brațe

ta stilul liber cu c 
frecvență de 68 de 
ovituri pe minut. 
Acest „ maratonist *• 
al apelor are In in
tenție curse și ma: 

'ungi decît aceasta..

record...
Franklin Held (81.75 m 
Sulița răspunde inte- 
' ' regulamentului

a unui
mondial 
tn 1955).
grai cerințelor 
internațional dar are, tn plus 
un coeficient de sustentație în 
raport cu celelalte sulițe utili
zate astăzi tn competiții.
realizată de Romeo VILARA

5

5
8

tn runda a 9-a a turneu
lui Internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Trlbu- 
nalski (Polonia), maestra ro
mâncă Gertrude Baumstark a 
remizat cu jucătoarea polo
neză Ellsabeta Sosnowska 
rezultat de egalitate fiind con
semnat și in oartidele Agnes 
Brusztman — Galina Maziars- 
ka și Anett Wagner — Ro- 
hin! KhadPkar Eugeria Ghin
dă (România) a Invins-o pe 
Hanna Grabzeinska (Polonia), 
iar Martina Keller a pi.erdut 
la Eva Nagrodska

tn clasament conduce Ger
trude Baumstark (România), 
cu 6 puncte urmată de Bru
sztman. Sosnowska și Wag
ner — eu eîte 5.5 puncte,
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