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ta Ziua a doua a întrecerii înotătorilor

® O prefioasă victorie a baschetbalistelor in meciul
cu S.U. A. ® Așteptăm noi medalii de la scrimă.
atletism, tenis, baschet, polo și -de ce nu ? - ciclism

Intrată in a doua parte a 
Întrecerilor, cea mai impor
tantă competiție polisportivă a 
anului. Universiada de Ia Ed
monton, continuă să stirnească 
un interes deosebit. Aflindu-se 
mai departe printre protago-

CARMEN BUNACIU

loiștii sint neinvinși oină In 
prezent. Echipa feminină da 
floretă s-a calificat In semi
finale. in aceeași fază urcind 
Si trei reprezentanți al teni
sului nostru (Luci* Romanov 
la simplu. Bucur — Marea la 
dublu masculin). Cicliștii au 
fost la un... pas de podium în 
proba de 100 km contratimp pe 
echipe. Iar Mihaela Stole* a 
sosit a șasea la 100 m gar
duri.

Bilanțul foarte bun de pînâ 
acum al delegației noastre (4 
medalii de aur. 8 de argint. 4 
de bronz) poate fi. realmente, 
sporit in continuare Avem, 
iată, speranțe la baschet, polo, 
tenis si 
atletism 
ciunescn 
mal. să 
în final 
vedete ale sportului 
care sint Anlșoara <~tn ont, fi 
Vail Ionesco nu au Intrat Încă 
în concurs™

scrimă. după cum la 
„aurul* Florenței Cră- 
nu poate. In mod nor- 
râmînĂ sinxurul pin# 
Căd aceste autentice 

moocftai

Clasamcntnl

pc medalii dupi 6 zile
EDMONTON, 8 (Ager- 

presL — In clasamentul 
pe medalii ai Universia
dei de vară de la 
BKMitoa, pe primul 
se află U.R.S_S„ cu 
de medalii de aur, 
de argint și 4 de bronz, 
urmată de ROMÂNIA - 
4 de aur, 8 de argint, 
4 de bronz. Italia — 4—5 
-4, Canada - 4-4 -16 ; 
S.UA - 3—15—14, R.P. 
Chineză - 3-2-3, Nige
ria - 3—0—0, Japonia — 
2—2—3, Australia — 2—0— 
2. Marea Britani* 
1-2-1.

Ed- 
loc
45
17

ALTE 3 RECORDURI NAȚIONALE DE SENIORI 
și Simona Rilli au realizat, la 
200 m fluture, timpi egali cu 
noi recorduri la categoriile da 
vîrstă 14, respectiv 13 ani teta.

Anca Pătrășcoiu si Gabriel* 
Bak* si-au trecut din nou în 
palmares cite un titlu, la 100 m 
spate, respectiv 200 m flutura, 
antrenorii lor promițînd si îm
bunătățirea performantelor Ia 
apropiatele întreceri internațio
nale. Așteptat cu interes, due
lul băimărencelor Teodor* 
Hauptricht și Eniko Palencsar 
la 800 m liber a fost cîștlgat 
de Teodora, victorie pe care o 
dorim a recăpătării încrederii 
în forțele proprii, după o pe
rioadă mai puțin fastă pentn» 
ea. Dlnamovistul Mihai Mauda- 
che a înregistrat un al doilea 
succes, de astă-dată în prob*

înotătorii noștri fruntași 
și-au continuat ieri, la bazinul 
bucureștean „23 August*, dis
putele pentru cucerirea titluri
lor de clștigători al „Daciadel* 
și campioni republican! Vre
mea s-a schimbat — nori a- 
menințători. răcoare, dar nota 
generală a întrecerii a rămas 
aceeași, adică sub așteptări. 
Și-au făcut loc, ce-1 drept, _ș!_ 
excepțiile. Ele s-au numit 
vius Vlșan, care a reușit un 
record de seniori la 200 m 
ture (2:08,70). dinamovistul 
avînd încă resurse. Laur* 
chelarla (Brăila produce, iată— 
campioni Q șl Ionuț Mușat — 
ambii proaspeți recordmani na
ționali la 50 m, cu 27,36, res
pectiv 24.14- Demn de mențio
nat a că Mușat Iși depășise 
cea mal bună performanță de 
(24,44) Si In seri! cu 24,36. Șt 
pini la actuala competiție 
bălmărencele Marleica Colică

FU- 
nou 
Gu
mai 
Sa-

Geo RAEȚCH1

(Continuare In pag. a 2-a)

CARMEN ȘL. OBIȘNUINȚA

niști, sportivii român! și-au 
mai trecut în palmares o me
dalie — „argintul* cucerit de 
Carmen Bunaciu în proba de 
200 m spate, cea mai bună 
înotătoare a noastră repetin- 
du-și astfel performanța de la 
100 m spate. Un rezultat ex
ceptional (87—71 cu S.U.A. 9 
au reușit baschetbalistele. care 
s-au clasat pe primul loc în 
grupa semifinală si vor IntHni 
echipa R. P. Chineză în me
ciul ce poate să le deschidă 
drumul spre locul dedslv *1 
competiție! La rfndul lor, po-

Peste 4 000 de spectatori au 
umplut pini la refuz tribu
nele de la hazjrefl „Kinsmen* 
pentru a urmări. jcă seara (Ti
neri spre zori la București), 
noi dispute ale Înotătorilor. în
tre finalist! s-a aflat to proba 
de 200 m spate, șt multipla 
noastră campioana Cai uua Ba- 
naciu, participantă pentru a 
treia oară la o ediție a J-M.O. 
Dinamovista a-a aflat ia per
manență in lupta pentru n»- 
dalia de aur. După ce în pri
ma lungime a fost a treia, du
pă Gorceakova și Walsh, Car
men a forța! a deoăsit-o pe 
americancă. ajnrrflnd un pa-

MEDALIILOR

HristodM NAUM
Edmonton, I tafir.

Flavius Vișan, învingător ți recordman la 200 m fluture
Foto : Drago? NEAGU

La campionatele mondiale de lupte ale juniorilor

DE DOUA ORI AUR! CE FRUMOS

Tehnicienii au cu vin tui AR FI FOST DACĂ Șl HERȚEA...
Despre situația actuali șl pcrspcctndc

Tolciulul nostru le m tain

Doina itâncsca: „ȘIRUL OBSTACOLELOR
SPRE AFIRMARE ÎNCEPE

CU SELECȚIA NEȘTIINȚIFICĂ“

De-a lungul anilor, voleiul feminin românesc s-a aflai mereu 
în partea superioară a Ierarhiilor internaționale, dar de puține 
ori a avut satisfacția prezenței pe podiumul marilor competițfi 
(în fapt, naționala noastră a fost dear de două cri In această 
postură : în 1956, la Paria, dnd Doina Ivănescn, Bodies Sădeam. 
Tineta Plcșoianu, Corneli* Morara, Natali* TodorovscM șt cele
lalte au devenit vicecampioane mondiale, și în 1983, la Constanța, 
cind reprezentativa României a obținut bronzul „europenelor"). In 
rest, locuri In afara podiumului. în ultlmfi an! efortul obținerii 
unor performanțe ridicate nu s-a soldat eu rezultate pozitive.

Care sint cauzele acestei stări 
de lucruri și în ce condiții se 
poate ajunge la o competitivi
tate superioară 7 Iată ce în
cercăm să aflăm printr-o dez
batere în rîndul unor tehnicieni 
cunoscuți în voleiul feminin, 
cărora le-am adresat următoa
rele întrebări :

1. Care sin! după părerea dv„ 
cauzele care mențin voleiul fe
minin românesc sub piscurile 
marii performanțe ?

2. Ce credeți el trebuie În
treprins pentru *-i spori va
loarea 7

3. Ce perspective pe plan in
ternațional H Întrevedeți ?

Dăm mai tatii cuvintul toa
tei componente a vicecamploa- 
nei mondiale din 1956, antre-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 6-a)

Am primit. tatii. telexul™ 
□1* Miuți șl I*a Grigoraș — 
pe tabelă campkxtilcr mon
diali I Ne-*m bucurat din ini
mă pentru cei doi talentat! Ju
niori român! pentru sportul 
luptelor din țar* noastră, pen
tru antrenorii care, E văzu
sem 1* „Internaționale*. aștep
tau ca sufletul la gură vești 
de la Kristiansund. Ne-am *- 
minti! tot atunci, si de pri
mii „maeștri* de greco-romane 
al celor dot medalia ti cu aur : 

Cupe ți medalii pentru tinerii campioni ai lumii la lupte greco- 
romane : Iile Miuți (stingă) ți Ion Grigoraș (dreapta) ; in mijloc 
— antrenorul Simion Popescu Foto : C. COSTIN

Ioa*t Popescu, de la Tg. Jiu, 
si Constantin Topirjan. de la 
Suceava™

Seara, la telefon Kristian- 
stind ! Aflăm detalii de la a- 
ceastâ dificilă competiție care 
a reunit peste 140 de tineri 
luptători din 20 de țări ale lu
mii. SL firește. în primul rînd 
despre evoluția juniorilor noș
tri participant; la „mondiale*, 
□ie Mluț! tinărul luptător gor- 
Jaa din Sterpoaia-Aninoasa, ■ 

străbătut drumul spre podiumul 

de onoare, urcind pe cea mal 
înaltă treaptă, după ce a în
cheiat victorios toate cele 4 
întilniri susținute. Cel mai 
greu moment 7 Aveam să a- 
Căm că a fost cel din finala 
categoriei (48 kg), cind. la în
cheierea primei reprize, sovie
ticul Ivan Samtael conducea 
cu 3—0 ! Si atunci. In acest 
moment de cumpănă. Ilie a 
găsit tocmai acel firesc curaj 
în forțele proprii. încrederea 
în posibilitatea obținerii vic
torie! O Încredere care, parcă, 
altădată îi lipsea™ Acum, ea 
i-a adus titlul mondial și me
dalia de aur ! Pentru că în 
cea de a doua repriză Miuți 
s-a întrecut pe sine, a egalat, 
iar in final a realizat un ex
celent 6—4 ! N-a trecut nici o 
oră și un alt junior român, 
— Ion Grigoraș (100 kg) — 
avea să primească cununa în
vingătorului. după un veritabil 
„tur de forță* pentru califica
rea în finală. Din nou mari 
emoții. Puternicul său adver
sar. bulgarul Todor Jekov iși 
asigurase si el un avantaj care 
părea . greu de depășit : 3—0 ! 
Dar, ca si Miuți. voinicul din 

.așezarea Vereștiului nu-și spu
sese încă ultimul cuvînt. De 
la antrenorii lui a învățat, 
poate înainte de toate, că în 
sport riu există meci dinainte 
pierdut 1 Și. Grigoraș. sigur de • 
pregătirea lui, a încercat si a

Dan GARLESTEANU 
Costin CHIRtaC

(Continuare in pag a S-a)
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CRONICA „DACIADEI“ DE VARA Record in parașutismul kminin românesc

MARIA IORDANESCU - 2500 DE UNSARI
TULCEA ÎNSCRIE SUCCESE FRUMOASE O REUȘITA SERBARE
Etapa de vară a celei de a 

treia ediții a competiției na
ționale ,,Daciada" se află 
în plină desfășurare in orașul 
de la poarta Deltei, ca $i î® 
întregul județ Tulcea, cu ac
țiuni de sutces venite în în- 
timpinarea dorinței oameni
lor de a-și petrece timpul li
ber pe terenurile de sport

La C.J.E.F.S. aflăm amă
nunte de la președintele aces
tuia. Gheorghe Damian. „Un 
obiectiv care se află în aten
ția noastră deosebită privind 
sportul de masă este comple
xul polisportiv „Sport și să
nătate". Dacă acțiunile sint 
bine organizate el constituie 
un frumos prilej de a atrage 
tineretul, pe oamenii muncii 
pe terenurile de sport. La eele 
60 de acțiuni desfășurate în a- 
eest scop In localitățile Județu
lui au participat peste î 506 de 
oameni ai muncii si peste 
18 500 de elevi. E eeva F.

Este, desigur. notăm noi. 
mai ales că aceste probe spor
tive — în unele cazuri insufi
cient valorificate — au dus 
la descoperirea în rindul ele
vilor a unor reale talente

HCLRSIE tlCLOTBRlSIICA
Mîine, în Parcul Tineretului 

din Capitală, se organizează — 
sub egida JDaciadei” — o ex
cursie cicloturistică la care pot 
participa copil, tineri, oameni 
ai muncii (cu orice tip de bi
cicletă). Plecarea se va da în 
jurul orei 9,30 din fața stadio
nului Dinamo.

CUPA INDUSTRIEI UȘOARE (ptpice, haidbal ;i vilei)
La Timișoara s-a desfășurat, 

sub genericul „Daciadei”, fi
nala pe tari a Cupei industriei 
ușoare la volei, handbal ei po
pice, rezervată fetelor. An ve
nit aici. în frumosul oraș de 
pe Bega, sportive din Întrea
ga tară, reprezentantele zecilor 
de mii de fete din unitățile 

Industriei Ușoa- 
partidpat la fazele 
ale competiției, 
arenă a C.F.R. a 

deo-

Bfinlsterului 
re, care au 
preliminare

Moderna 
găzduit finala la popice, 
sebtt de disputată si urmărită 
de numeroși iubitori ai aces
tui sport Locul I a revenit 
filatoarei Giuitem Ablachim 
din Constanta. urmată de 
Maratka lovtefet de la Textt-

ÎNTRECERILE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare di* pag. I)

de 100 m spate. In fine, un 
prim titlu la actuala JJadadâ” 
ia și drumul clubului Steaua, 
datorită ștafetei de 4X200 in li
ber.

Speranțele noastre to realiza
rea unor rezultate de reală va
loare s-au aminat. starts r, pen
tru ultimele două zile de con
curs...

REZULTATE TEHNICE : tste- 
■in : 200 m spate — L ANCA 
PATRAȘCOIU (C.5.M.S Bota 
Mare) 13MJ2 ; 1. luBa Maseeaea 
4CA.Ș. Ploiești) m.O ; 3. Lău
te Ghille (Uc. Tt Buc.) l**te: 
A Luminița SUnieeanu (Lk. 3T> 
1XB.15 ; 5. Cristina Coetache
ȘC.&3. Ploiești) 1-JOJl ; S. Noern; 
Lung (C.S.M.Ș4 1U033 ; «1
flatare — 1. GABRIELA BAKA 
(CB.Ș Reșița) lae.SȘ ; 1. Mari- 
eica Colică (CAJ4JȘJ «-»<.« — 
nou reoord fete M ani fv_r. 
322L24) ; 3. Adina Schuster (C3Ș. 
Reșița) 2123,37 ; 4. Simona Bild 
(C.S.M.Ș.) 223,54 — rec. lete 13
ani fvr. î.23,66. CuBca) : Ș.
Corina Crețu (CJ5.MJȘ.) 2 25.Ș0 ; 
s. Cornelia Gherman (De. 37) 
2:25,62 ; 50 m liber : L LAURA 
SACHELARIE (C5.Ș. Brăila) 27,36 
— rec. senioare sl junioare (V.r. 
senioare 27,70 Bunacru);
net Pănulescu (Dinamo) 
3. Anca Pătrășcota 28,47 ; 
dica Fîc (C.S.Ș. Reșița)

Laura GhUlo 28,84 ;
29,12

1. TEODORA

z Iri- 
n.re ;

4. Ro- ____ .. __ _ S3,60 ;
A. Laura Gnaio 28,84 ; ș. Daria 
Ciortan (Lie. ST) 29,12; 800 m Mber — 1. TEODORA HAUP- 
TRICHT (C.S.M.Ș.) 9 3X1,10; Z.
Eniko Palencsar (C.S.M.Ș.) 9:01,84;
3. Anlela Molsescu (C.S.Ș. Plo
iești) 9:25,41 ; 4. Maridca CuUcă 
*5. Cristina Costactie 

Ș. Ali- 
10:07,86. 

spate 
(Dinamo) 

Coeenescu
Ladislan 

4. C.

4.

1.

9:32,75 ; _______
fC.S.Ș. Ploiești) 9:45,48 ;
oe Csazar (C.S.M.Ș.)

MASCULIN, 100 m
MIHAT MANDACHE
1:00,89 ; 2. Ovldiu
(Steaua) 1:01,84 : 3. —„
Szakadatl (Dinamo) 1:02,71 ;
Stavrlu (C.S.Ș. Brăila) 1:O5.S2 ; 

». L. Voiculeț (C.S.Ș. Brăila) 
1:03,02 ; 6. L. Bay (CrtșuT) 1:07,34; 
200 m fluture — 1. FLAVIUS VI- 
ȘAN (Dinamo) 2:06,70 — rec. se- 

preocupare curentă 
lucru « 

Fără în- 
dovedesc în 
acțiuni de

pentru sportul de perfor
mantă.

Singura 
pe agende de 
CJ.E.FJS. Tulcea T 
doială că nu. Si e 
afara unor ample 
masă la nivelul asociațiilor In 
majoritatea localităților — 
performanțe ce depășesc gra
nițele județului. CSteva : Ma- 
rioara Bașmagu de la Liceul 
din Mădn — locul I pe tară 
la pentatlonul atletic școlar de 
la Galati, echipa LJ.C.M. Tul
cea, locul 4 in „Cupa construc
torului" la volei. In concursul 
interjudetean „Cutezătorii Del
tei". la karting, navomodelism 
și aeromodelism Tulcea a ocu
pat locul doi.

Dar „Daciada” de vară este 
ta plină desfășurare. Cronica 
performerilor tulceni răriri - 
ne deschisă...
Dumitru MORAKU-SLIVNA

FtStlVALUL SPORTIV U SATfl OR DUNĂRENE
Timp de două zile, comuna 

Șvinița din județul Mehedinți 
i fost gazda unei reușite ma
nifestări sportive : „Festiva
lul sperii v al zalelor dunăre- 
ae”. Desfășurat sub sem
nul mărit competiții rportive 
,,Daciada”, festivalul. deve
nit tradițional, a reunit a~ 
proape 200 sportivi din locali
tăți mehedințene : Șvinița,
Dubova, Ieșalnita ei Berzeasea 
din județul Caraș-Severin. Iu
bitori pasionați ai sportului, 
oamenii din 6vin4ța, în frun
te ca primarul Pavel Petro-

EXCURSIE DE 4 ZILE IN DELTA PE PONTOANE DORMITOR

Se asigură : cazare și an
tă pe ponton, transport cu 
treniR accelerat (cu locuri re
zervate) pinâ la Tulcea.

Traseul : Tulcea - Brațul
SE. Gheorghe - Mahmudia - 
lacul Roșu — Canalul Șuti na

EXCURSIE DE 7 ZILE CU CAZARE LA HOTELUL .SALCIA* 
MAUUC

Posibilități de Închiriere 
unor obiecte de pescuit 

Zile de plecare : 
13, 19, 25. 31 lufie; 6,

Tarif : cazare 34 lei/zii
persoană ; masă 90 leihi/per- 
soană ; transfer naval 110 lei* 
persoană.

CULTURAL-SPORTIVA

autotu- 
„Dacia” 

ser-

La Ștefănești și Mioveni 
din județul Argeș — de fapt 
așezări in care trăiesc multi 
dintre constructorii 
rismului românesc 
a avut loc o frumoasă 
bare câmpenească organizată 
de către Comitetul sindical al 
întreprinderii de autoturisme 
„Dacia” si A. S. Dada.

Cei aproape 8 000 de oameni 
care au participat Ia această 
reușită 
volei, 
treceri 
cadrul 
„Daciada' 
resante programe 
tistice 

mâții din 
dale ta 
„Cîntarea

Die 

sărbătoare au jucat 
handbal, fotbal — în- 
sportive de masă In 

competiției naționale 
‘ — au urmărit inte-

cultural-ar- 
susținute de for- 
întreprinderi eviden- 

cadrul festivalului 
României”. 
FETEANU, eoresp.

bazele sportive. 
Sărbătorește, 

condiții ireproșabile 
practicarea mișcării

vici, „om de sport" cum 
spun multi, au pregătit 
timp toate 
lmpodobindu-le 
oferind 
pentru 
in aer liber, atit de dătătoare 
de sănătate, 
prof. Viorel 
CJ.E.F.S.
rivalul nu 
rea unor 
gerea unui număr 
mare de tineri si 
practicarea sportului' 
scop a fost realizat din 
întrecerile de volei au 
câștigate de către cei din 
salnița. iar cele de fotbal 
cei din Sviiiița. 
locuri distractive 
rii”, aruncarea 
în care cei mai 
șvinițenii. S-a 
un concurs de motorete 
bra 98“ ciștigat 
(Șvinița).

Acțiunea s-a 
frumoasă seen

Așa cum spunea 
Lupu. secretar al 

Mehedinți. „Fes- 
armărește realiza- 

recorduri, ei at ră
cit mai 

adulți la
Acest 

plin, 
fost 
Ie- 

___ de 
N-au lipit 

— „fringhie- 
bolovarrului — 
buni au fost 
desfășurat si 

jMo- 
de Gh. Ionescu

Încheiat cu • 
___ ____  culturală. 
V. S. MANAFU, eoresp.

MIINE, DERBYUL

Trufiei.

INVITAȚIE ÎN DELTĂ a

— Milo 2 - orașul Sulinc - 
Crișan — Mamie M - Mila 
23 - Lacul Fortuna - Maliuc
— Tulcea.

Prețul : 900 
care : 13,
29 iufie: Z
22. 26, 30 august

lei Zile de 
17. 21.

«. ia 14.

si in parașutismul nos- 
feminin un eveniment 

seamă, maestra sportu- 
Maria Iordănescu fiind

Sfirșitul lunii iunie a mar- 
t 

tru 
de 
lui 
prima noastră sportivă care 
a realizat 2 500 de lansări.

Maria Iordănescu a făcut 
cunoștință cu această înde
letnicire, care presupune în 
primul rind voință si stă- 
fUnire de sine. în 1960. Ta
lentul. seriozitatea au im
pus-o de la început aten
ției specialiștilor, iar per
formanțele realizate pe par

cursul celor două decenii 
au confirmat încrederea a- 
cordată. Un bilanț de 26 de 
recorduri. 24 naționale. in
dividuale si de grup. Două 
— mondiale. Primul, grup 
de 4, salt de la 1 000 m cu

18, 24, 31 august; 5, 11
septembrie.
Informații șl înscrieri la a- 

gențiile de turism LT.H.R. 
București din : str. Luterană 

nr. 4 (telefon 14 21 77/2958), 
str. Tonitza nr. 13 (telefon 
14 4594). Colea Moșilor bloc 
55 bis (telefon 11 08 48). Bd. 
N. Bălcescu nr 35 (telefon

DIN 15 74 11), Bd. 1848 nr. 4 (tele- 
Re publici!fon 14 98 81), Bd.

o nr. 68 (telefon 14 08 00). str.
Mendeleev nr 14 (telefon

li 59 37 60)

Palmaresul compe-

națională 
1974.

absolută 
1975. iar din 
1977 n-a fost 
să nu-si ad- 
cel puțin la

deschidere întîrziată si ate
rizare la punct fix, 0,00 m. 
al doilea, record individual 
egalat, salt de la 600 m cu 
deschidere întîrziată si a- 
terizare la punct fix. 0,00 
m. Dealtfel, dificilele lan
sări de la mică altitudine 
i-au fost specialitatea. Bine
înțeles. are la activ salturi 
pe apă. de noapte, de re
cepție, de antrenament, de 
concurs. ~ 
tițional este grăitor : cam
pioană 
in 1969, 
1966 pînă în 
ediție în care 
judece tițlul 
una dintre probe. Dealtfel, 
în acest interval împreună 
cu maestrele sportului Flo- 
rica Uță si Eva Lutseh, 
colege de lot national și 
prietene în același timp, au 
dominat întrecerile ureînd 
alternativ pe prima treaptă 
a podiumului. Rival si sti
mulent totodată i-a fost "So
țul. și el tot parașutist. 
maestrul emerit al sportului 
Ionel Iordănescu^ între ei 
existînd o adevărată com
petiție.

In 1977. cu ocazia retra
gerii din activitatea compe- 
tițională. „Diploma Paul 
Tissandier" acordată de Fe
derația Aeronautică Inter
națională a încununat o 
carieră sportivă deosebit de 
fructuoasă. Aceasta n-a în
semnat însă o despărțire. 
Astăzi, instructor in cadrul 
Aeroclubului Central Ro
mân. își împarte activitatea 
între aerodromul 
și turnul de la .,23 
Pregătește noile 
de parasutisti cu 
răbdare, seriozitate 
tere de muncă care 
conferit întiietatea în clasa
mentul săritoarelor noastre. 
Celor 2 500 de lansări li 
se vor adăuga altele, iar 
ștacheta, ridicată (tot luna 
trecută) la cifra de 4 000 de 
către fostul ei antrenor, 
maestrul emerit Ion Roșu, 
constituie un tel. Ti urăm 
sâ-1 depășească.

Dinu COSTESCU

Clinceni 
August", 
promoții 

aceeași 
Si PU- 

i-au

REZULTATE TEHNICE ale 
reuniunii de Joi după-amiază :

Cursa I : 1. Savin (A. Ionescui) 
1:38,7, 2. Negoiu. 3. Tufișoara. 
Cota : <rișt. 3, ord. 12, ord. triplă 
385. Cursa a n-a : 1. Negruț CD. 
Aneene) 1:30,2, 2. Horoscop. Cota: 

4. Cursa a 
L Hataieu (R.I. Nieolae) 

2. Satna, 3. Anunț. Cota : 
ord.
Vi- 
su- 
2.60, 
143.

Șter- 
Ve-

_ _____ . _ . , 8,
7. ord. triplă 49. Cursa a 
: L Laura (Moise) 132,4, 2.

etșt. 1,40. ord. 8. ev. in-a - - - 
1:S3.8, _______ . __ __
ctșt. 7, ord. închisă, ev. 120, 
triplă 259, Cursa a IV-a : 1. 
din (A. Popescu) 1:30,2, 2. 
fix, 3. Stația. Cota : câșt. 
ord. 5, ev. 93, ord. triplă 
Cursa a V-a : 1. Silicon (M. 
fănescu) 1:33,5, 2. TurLcel, 3. 
tesun. Cota : otșt. 1,40, ord 
ev. .................... .via
K'.ralîna, 3. Jertfa. oota : ctșt. 2, 
SO, ord. 45, ev. 7. ord. triplă 105, 
triplu 1-4-6 28. Cursa a vn-a : 1. 
HerogUt (Crăciun) 1:32.4,. 2. Su
fix. cota : ctșt. LM. ard. 26, ev. 

18. Cursa a vru-a: 1. luMa (Ma
rinescu). 1. Ionatan- Cota : cdșt. 
1,80, ord. 1. ev. 4.

A. MOSCU

ANUNȚ

oamenilor 
doresc să 

concursul 
In invăță-

Ministerul Educației și 
învățămlntului aduce la 
cunoștința 
muncii care 
participe la 
de admitere 
mîntul superior la pro
filul educație fizică, 
forma fără frecvență, că 
înscrierea pentru acest 
concurs va avea loc în 
perioada 17—20 octom
brie 1983, iar probele de 
concurs se vor desfășura 
ta perioada 21—25 oc
tombrie 1983.

Locurile vor fi afișate 
la I.E.F.S. București.

4-

-

Promoția I-C.F. — 1963 
organizează intllnirea a 
20 de ani de la absolvi
rea institutului In ziua 
de 25 iulie, la orele 10, 
la sediul I.E.F.S. Infor
mații la telefon 66 04 55.



PULS CÎT MAI ÎNALT
ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

IN VACANTA MARE!
Pulsul vacanței mari se simte peste tot II Întrețin copiii, milioanele de 

beneficiari ai marii recreații a acestui an de invâțămint. cei din grădinițe 
ți școli generale și cărora, după 15 iulie, li se vor alătura, eșalonat, după 
practica în producție, cei din licee ți școli profesionale.

Care trebuie să fie dominanta acestui trimestru — al voioției ți bunei dis
poziții ? De bună seamă, refacerea puterilor, după un an rodnic de învăță
tură și muncă, prin odihnă activă, adică prin mișcare in aer liber, prin 
exercițiu fizic, pnn practicarea sportului In multe cazuri unitățile de învă- 
țomînt au luat din timp măsurile de rigoare, creind, acolo unde sint condiții 
adecvate (amenajări, săli, dotări) cluburi de vacanță. La rîndu-le, organi
zațiile de copii au pus la dispoziția elevilor casele pionierilor și șoimilor
patriei, cu salba lor de terenuri și spații pentru joacă; cele ale organizațiilor
U.T.C. — casele de cultură ale tineretului, iar organizațiile sportive — bazele 
de egrement, stadioanele, bazinele de inot pentru inițiere. Prin urmare,
există cadrul organizatoric necesar desfășurării unei activități sportive cu
elevii, cu participarea marii mase a tineretului studios.

Se impune, insă, ca educatorii, învățătorii, profesorii, toți ceilalți factori 
educaționali să valorifice cit moi bine condițiile create, astfel ca nici • 

amenajare sportivă, nici un bazin sau teren de joacă să nu rămînă in afara 
circuitului activităților de vacanță, cum am întâlnit cazuri, atît în Capitală, 
cit și în diferite orașe ale țării. Este nevoie de o temeinică planificare a în
trecerilor, pe baza unui calendar competițional riguros stabilit (ceea ce ar 
dovedi seriozitate, preocupare), astfel incit activitățile de vacanță să se des
fășoare non-stop, spre bucuria copiilor, a tineretului studios.

In ce ne privește, sîntem gata să consemnăm toate inițiativele menite să 
asigure un puls cit mai ridicat sportului in rîndul generațiilor în plină for
mare.»

!n tabăra de la Snagov, grupa antrenaarei Geta Pitică exersează forhendul

Lfl SllflgOY, GETA PITICA A ADUS UN SACUIEJ DE PALETE!...

La Strâulcști, in tabăra Iinallștiiar acțiuniI „Tot înainte I"

UN PROGRAM DENS Ut CONCURSURI Șl JOCURI RECREATIVI
Lume multă, duminica 

trecută, la baza de agre
ment Străulești. Vremea 
caniculară stârnise chiar 
din zori un adevărat pe
lerinaj. Buoure  ̂tenii de 
toate virstele dădeau nă
vală spre apă, spre atâtea 
mijloace de recreare prin 
mișcare pe terenurile de 
sport de acolo, la fotbal, 
volei sau tenis, în ju-rul 
meselor de ping-pong șl 
pe iarbă lingă tabla de șah 
dar mal ales pe platfor
mele de sărituri în apă, 
sau în plimbări cu băr
cile pe lac. Curînd ospi
taliera bază de agrement 
a devenit înțesată. Doar 
La capătul celălalt, la că
suțele taberei de vacanță 
domnea liniștea. Cînd am 
vrut să-i trec „pragul", 
Mugurel, pionierul de ser
viciu, ne-a oprit autoritar 
la poartă : „Nu este voie! 
E tabără pionierească"... 
A trebuit să se consulte 
cu profesorul Petre Vă- 
leanu dacă se poate face 
o excepție. Și s-a făcut...

Directorul taberei, prof. 
Mihai Constantinescu, de 
la Consiliul municipal 
București al Organizației 
Pionierilor, este gata să 
ne ofere amănunte privi
toare la profilul taberei și 
la acțiunile înscrise In 
programul ei. Anume, că 
în cochetele căsuțe se a- 
flau de 3 zile peste IM de 
copii — șoimi a! patriei 
și pionieri — din toate 
sectoarele Capitalei șl din

sectorul agricol Ilfov, a- 
oeta oare șl-au elștlgat a- 
cost drept In urma faze
lor de masă șl pe sectoare 
ale actiunll-concurs „Tot 
Înainte* ; un concurs eu 
multe probe : de istorie, 
tehnlco-aplicative (elec
tronică șl electrotehnică), 
sportive, de creație plas
tică șl literară, de Inter
pretare artistică. O fru
moasă, pasionantă și com
plexă întrecere, Începută 
in primăvară șl finalizată 
acum, In tabără, o amplă 
acțiune desfășurată In e- 
tapeie anterioare sub di
verse generice : „Cinstim 
patria, partidul și popo
rul*, „Pionierii tn anii de 
lumină”, „Stntem urmașii 
unui popor eroic”, „șta
feta generațiilor*. Pe lin
gă cel 98 de pionieri din 
echipajele aflate In con
curs, au beneficiat de a- 
ceastă săptămină de bu
curii, ta tabăra de vacan
ță, alți 64 de pionieri in
vitați, constituind orches
tra de estradă a sectoru
lui 2 (condusă de prof. 
Victor Păun) șl două for
mații de dansuri, cea a 

134 (prof. Nona 
șl a Școli- 

Monica
Școlii gen.
Georgescu) 
145 (prof, 
des cu).

„Probele 
lonate pe mat multe 
s-au bucurat, firește, 
mult interes in riadul co
piilor, ne spunea ir.terto- 
cutorul. Și au 
tule : aruncarea

sportive,

• Elevii din judelui Neamț 
participă, în aceste zile, la reu
șite activități sportive desfășurate 
in taberele de vacanță de la Taz- 
lâu, Borca, Ceahlău, Piatra Neamț 
și Roman. Se află în pregătire în
trecerile pentru „Cupa Băltătești" 
la volei, ..Cupa Tazlău" la fotbal, 
handbal și volei, un festival al 
sporturilor tehnico-aplicative pre
cum și o competiție de 
ting.

• Micii șahiști din satul 
șieni, comuna Dobrun 
Olt se întrec, zilnic, pentru obțt-

BREVIAR

kar-

Ro- 
județul

nerea unor categorii superioara 
de clasificare. Se fac, totodată, 
intense preparative pentru orga
nizarea primului festival sa- 
hist intitulat „Roșiend — 1983“, 
cu participant! din județul Olt W 
din întreaga tară.
• Iubitorii cicloturismului din 

comuna Suplacu de Barcăn (ju
dețul Bihor) își vor înscrie nai 
rute interesante în itinerariile 
lor de vacantă. Una dintre aces
tea se va desfășura spre Stina de 
vale, pitoreasca stațiune montană 
bihoreană. acolo unde se află ta 
prezent sute de elevi din județ și 
din întreaga țară.
• Reprezentanții Clubului spor

tiv școlar „Aripi* din Pitești lsi 
vor petrece o parte a vacantei de 
vară în stațiunea C&llmăneștî — 
Căciulata, din județul vecin, 
Vîlcea. Printre ei. atleți șl fotba
liști. Un excelent mijloc de odih
nă activă șl de pregătire a unor 
viitoare performanțe.

gen. 
Vll-

eșa- 
zlle, 

de

fost <J««- 
mlngi! de

oină la care au cîștigat 
ElisabeLa Sandu (sector 5) 
șl Ștefan Chlvu (sector 
3), săritura ia lungime, ln- 
vingătorl ieșind Nicoleta 
Popescu (sector 1) șl Cris
tian Bandoil (sector I), 
alergări de viteză — c Iș
ti gă lori Ad. Tomașeecu 
(sector 1), Valentina Po- 
tra (sector S) șl Oana Ml- 
hălescu (sector 1), orien
tare turistică In pădurea 
Buftea, unde cel mai des
curcăreț s-a dovedit echi
pajul sectorului agricol 
Ilfov, alcătuit din pionie
rii Lucian Mircescu, Dan 
Marin și Cătălin Tranda
fir, tir — învingători Nl- 
colae Do bre *“ 
gri col ilfov) și tenis 
masă, -----------
Elcean

Deși 
grena ți 
pentru 
sport sau altul, ci doar eej 
mai merituoși la Învăță
tură și la probele acțiunii- 
concurs „Tot înainte", el 
au Intimpinat eu bucurie 
programul sportiv al ta
berei, care a mai cuprins 
„hors-concours" jocuri de 
fotbal, de handbal, ștafete 
distractive și, firește, mul
te reprize de Înot. Un 
program de mișcare dens, 
atractiv".

Și o săptămlnă de ta
bără Încheiată joi cu re- 
gret’aJ tuturor ci s-a ter
minat.

(Sectorul a- 
„ ,2 1 J de

cîștigător Floria 
(sector 4).

nu stnt copii an
in practicarea 

performanță a anal

Aurelian BREBEANU

„SATUL
POIANA

Numeroasele tabere de 
vacantă de pe meleagurile 
județului Brașov și-au pri
mit oaspeții primei serii 
din cele șase planificate ta 
această vară : pionieri și 
șoimi ai patriei din nume
roase județe ale tării.

Am vizitat deunăzi tabă
ra „Satul de vacantă Po
iana Soarelui" din cartie
rul Noua — Brașov, ame
najată într-un decor su
perb, unde 146 de pionieri 
șl șoimi ai patriei din ju
dețul Ialomița petrec zile 
de neuitat. Prin amabi
litatea directoarei acestei 
tabere. Elena Vasile, am 
putut lua act de întreaga 
activitate desfășurată de 
prima serie în care turis
mul și sportul au ocupat 
un loc de frunte.
neața — gimnastică de în
viorare, obligatorie 
tru toată lumea, coordona
tă de profesorul de educa
ție fizică ialomițeaa Ni

colas Stan, dia comuna 
Borănești. Activitatea con
tinuă cu drumeții pe dife
rite direcții, iar după masa 
de prînz se face 
șah, tenis de masă 
ales, fotbal.

Si. după cum ne 
pionierii Nieolae 
dia comuna Condești 
Dorel Paraschiv din

Dtall-

pen-

sport : 
și. mai

relatau
Apostol

satul

La Snagov, in Labâra de pregătire 
sportivă a M.E.I., campioni de tot 
felul ! La schi, la tenis de masă, la 
scrimă. Performeri, adică, de la clu
burile sportive școlare din Sibiu, 
București, Sinaia, M. Ciuc. Petroșani, 
Rm. Vilcea — de peste lot. „Seria* 
numără cam 130 de băieți șl fete, e- 
levi silitori, după coronițele primite 
la învățătură, sportivi talentat! șl 
ambițioși, după diplomele dobîndite 
la diferite concursuri.

Au venit aici. pe malul lacului 
Snagov. impreună cu dascălii lor 
de sport, mai exigenți acum, parcă, 
in respectarea programului. De fapt, 
lucrul cel mai plăcut în tabăra de 
la Snagov este 
mul : oră 
scăldat în unda 
oră de masă, de 
tractive, de activități cultural-educa
tive. Plus meciurile organizate in ca
drul campionatului taberii. apoi dru
mețiile. plimbările foarte „gustate* 
prin livada cu prune bine pirguite. 
cu vișini, cu mere dulci, văratice.

— Cum e în 
pii ?

— Mai mult 
rentina Dobre. 
cană națională 
II). Mie îmi place fiindcă aici e și 
ca Ia mare și ca la munte. Adică, și 
plajă pe malul lacului și umbră la 
marginea pădurii. (Atlla Boniș. 
C.S.Ș. Petroșani, campion național la 
schi alpin, copii mici). Mie nu-mi

de
să respecți progra- 

antrenament. oră de 
limpede a lacului, 
somn, de jocuri dis-

tabără la Snagov. co-

decît frumos ! (Flo- 
C.S.Ș. Sinaia, campi- 
la schi fond, copii

place că ...se termină (Angbel Au
gustin. C.S.Ș. Energia București, 
campion național la scrimă, copii).

Da, e frumos in tabără la Saa- 
gov 1 Au avut grijă să fie plăcut 
tovarășii de la ACASS (dir. Dan Bu- 
dlșteanu), oamenii care încă din pri
măvară au lucrat la amenajarea ți 
înfrumusețarea acestei tabere. Cu 
pistă de atletism, terenuri de hand
bal, baschet, volei, cu panouri cap
tatoare de energie solară pentru în
călzirea apei de la dușuri, eu tot ea 
trebuie! (șeful bazei. Ion Constan
tin are o listă numai eu... priorități).

Da. e frumos în tabără 
gov ! Au grijă să fie plăcut 
rit de educație fizică Ștefan 
la C. S. Ș. Reșița (directorul 
Elena Tom-Zangor (C. S. Ș. 
Denlsă Berindei (C. Ș. Ș. 
București), Mihai

la Sna- 
profeso- 
GerO de 
taberei). 
Sinaia), 
Energia 

Virgolici șl 
Gheorghe Iordache (C. S. Ș. 1 Bucu
rești), Alfred Imling (C. S. S- Petro
șani). Francise Boniș (C. S. Ș. M. 
duc). Gheorghe Simioneseu (C. S. S- 
2 București). Apoi, tehnicienii „deta
șați* aici : maestra emerită a sportu
lui Geta Pitică, bunăoară. Fosta cam
pioană mondială la tenia do masă 
lucrează cu o grupă de copil talen- 
tațl Si cuminți, pentru care a adus 
din București, de la C. S. S. 2. un să
culeț de palete. Pentru Romulus Re
vise, triplu campion 
de masă, pentru toți 
meri !...

școlar la tenia 
viitorii perfor-

Vasile TOFAN

Taberele gălățene, sub deviza

IN ȚARA PĂCII, SPRE COMUNISM ÎNAINTAM!
Si in județul Galați și-au deschis porțile primele tabere de vacantă 

rezervate purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor. Astfel. în pădurea 
de tei de la Buciomeni a fost amplasată o tabără pentru 400 de pio
nieri din județele Bacău. Tulcea și Galați. Ambianța este cuceri
toare : aer curat, soare, spații pentru joacă. Zilele de tabără vor trece 
pe nesimțite, mai ales că și cadrele didactice își aduc contribuția 
la aceasta, organizind zilnic activități sportive dintre cele mai diverse 
si mai atractive.

In același timp, la Tecuci s-a deschis un sat de vacantă cu 100 de 
locuri, iar la Girboavele. o tabără cu 250 de locuri.

De notat faptul că toate activitățile pionierești organizate In tabe
rele de vacanță se desfășoară sub deviza „In țara păcii, spre comu
nism înaintăm

I //
//

DE VACANȚA
SOARELUI"

comuna Brazii,
inter-comur.e

Maia, 
cerile 
fotbal 
sebit, 

din Sinești 
Fetele au si_ ele sportul lor 
favorit.
serviciu ______________
bel și Dumitra Spiridon, a- 

mindouă din detașamen
tul 1 Băreănești ne-au des
tăinuit chiar de la intrare 
ci fetele au un joc al lor : 
ratele si vinătorii. un fel 
de oină foarte atractivă 
care cere efort și îndemî- 
nare. galerii înfocate. dar 
căreia îi lipsesc încă unele 
reguli.

Oricum, in această tabără 
educația fizică și sportul 
sînt la ele acasă si vor 
simți acest lucru și micii 
oaspeți constănteni care 
sînt așteptați să preia șta
feta taberei. Păcat că ba
zele destinate activităților 
sportive în aer liber (tere
nurile de fotbal. volei, 
handbal) nu sint marcate și 
dotate 
(stil pi 
pentru 
Șl se 
cum 
trebui să circule ca altă
dată I Poate că seria ur
mătoare va avea și a- 
ceastă bucurie...

intre- 
la 

au un farmec deo- 
cei

Maia.
remarci ndu-ae 

și din

Pionierele de 
Nicoleia Porum-

cu cele necesare 
pentru volei, porți 
handbal și fotbal), 
improvizează. După 

„trenul veseliei" ar

Carol GRUIA, coresp.

T. SIRIOPOL, coresp.

Carnet de reporter

CEL MAI FRUMOS SPORT.
Trei fetite așteaptă cu nerăbdare să intre în ba

zinul olimpic din Brăila... Au 
fini, să se inițieze în tainele 
canța mare.

O întrebăm pe Mioara, una
— De ee ai ales inotul î
Ne răspunde fără ezitare :
— Fiindcă este cel mai frumos sport al vacanței 

mari !_ Doina și Silvia, colegele ei, sînt de acord.
Alte âteva zeci de fetite și băieți din Brăila, pre

școlari și școlari, sînt de aceeași părere. Dovadă : 
afluența de înscrieri la eursurile de inițiere pe care 
le conduc profesorii Cristian Drăghiță și Ghiocel 
Teodoreseu. Zilnic, după ora 14, bazinul olimpie brăi- 
lean se află la dispoziția copiilor care caută să În
vețe „abc“-ul înotului.

— Anul acesta, nădăjduim să depășim, să dublăm 
cifra de copii inițiați in inot — ține să ne spună 
Dumitru Lupeseu, responsabil de complex.

— Ceea ee vrea să însemne ?...
— Peste 1000, pînă la 1 septembrie...
Condiții există, amatori sînt. Vin cu părinții, cu 

bunicii, cu colegii și colegele de grădiniță, de școa
lă, eu prietenii din cartier.

— O mie de inițiați în înot. Nu este prea mult 
pentru doi profesori-instruetori ? întrebăm pe orga
nizatori.

— Intr-o primă etapă, da. In eurind, insă, titularii 
centrului de inițiere vor primi ajutoare calificate, pe 
studenții de Ia IEF8 Trai or el Smeu și Ionel Laeure- 
zeanu, eare își vor faee practica aici, la noi.»

Pe cei doi studentl brăileni, care vor activa în va
canța mare la centrul de inițiere în înot din orașul 
lor natal l-am cunoscut la IEFS. Slnt bucuroși eS 
vor avea prilejul să-și facă practica acolo. Intre co
piii unor cunoscut! din orașul lor. Ca ți copiii eare 
vin la inițiere — „delfinii" anului 1983 — ei au în
ceput înotul timid ț un sport cu multe necunoscute. 
Acum, iată-i în preajma calificării de profesori-an- 
trenori. Cursul de la Brăila, din această vacanță 
mare, va adăuga un plus de experiență în munca. în 
activitatea lor. Mult succes 1

♦

venit să ajungă.» del- 
Inotului, acum in va-

dintre ele :

•i ’

Tiberiu STAMA



După un ciclu de 5 ani

CENTRUL NATIONAL LUCEAFĂRUL DE EA „A" IA „l"
LA

Centrul național Luceafărul • luat ființă m 1*78 
ți cei care l-au gindit au avut în vedere, înainte 
de toate, necesitatea concentrării valorilor de pers
pectivă intr-o unitate puternică, bine organizată, la 
care să se efectueze o pregătire superioară. Numă
rul tot mai mare de partide internaționale pentru 
Juniori inscrise sub egida unor competiții oficiale 
(un nou campionat al Europei, cel rezervat Junio
rilor mici, ți campionatul mondial al juniorilor) soli
cita cu stringență apariția Luceafărului ți nu are 
rost să mai detaliem acum lucrurile. Cert este că 
Luceafărul s-a vrut afle FACULTATE a eșalonului

speranțelor fotbalului nostru, la cor» să predea pro
fesori cu e Incită calificare, mi antrenori fără e 
pregătire corespunzătoare.

1. JUCĂTORI - TALENTE VERITABILE-,
2. ANTRENORI CU O MARE CAPACITATE 

PROFESIONALĂ.,

Acestea erou condițiile primordiale ale porniri efi
ciente la drum. Plus e bază materială In concor
danță cu cerințele, promisă ta început de FXF, ți, 
din păcate, in stadiu de promisiune a rămas ți 
in ol 5-lea an de existență I Dar—

S-a vorbit ți s-a scris muit in ultimul timp despre

•cest dub național ți nu puțini au fost cei care 
eu avansat ideea inutilității lui. Nu vrem să afir
măm cu acest prilej că ta Luceafărul totul a— stră
lucit, că totul a mers bine, că nimeni a-a greșit, 
ci m s-au consumat, uneori degeaba, importante 
sume de bont Nu, nu vrem să spunem ața ceva. 
Dimpotrivă, vom arăta ți carențele, unele dintre ele 
deja bine cunoscute, tot ața cum vom sublinia ți 
REZULTATELE obținute In cei cinci oni, care pledează 
eu pregnanță pentru măsuri de întărire (ceea ce 
e «tai greu) ți nu pentru desființare (ceea ce e 
foarte uțor). Așadar, o analiză a Luceafărului de ta 
început ți pină in prezent..

FILIERELE
Hotărîrea Înființării centrului — 

iulie 1978. Jucători convoca ți — 
120. Printre d: Nitu. Geolgâu. 
Iov an, FL Pop, Pavel, Balint, C. 
Hie. Turcu. Rednic, Budu etc. 
Echipele — eîte două la fiecare 
«rupi de vîrstâ — au fost în
scrise, hors-concours, în compe
tiții oficiale (.B-, .Onoa
re-). în campionatele de juniori 
exis tind o apropiere de vlrstă. 
procentele realizate de echipele 
Luceafărului an oscilat între 75 
fi 85 Ia iută. în .Onoare" ai în 
Divizia .C“ rezultatele au fost 
eele mai slabe, eu procent în jw

ANALIZEI...
d? 30 la sută, aceasta Insă ti da
torită jocului ma: dur practicat 
la aceste categorii. în schimb. în 
Divizia -B", prima selecționată 
de juniori a făcut aproape tot 
timpul jocuri contradictoriu Cele 
din toamna lui ’82 au fost destul 
de bune ti nu-î lipsit de interes 
■0 le arătăm : 2—2 cu Minerul 
Ifotru, 1—3 eu Mecanică flnă- 
Steaua, 5—4 cu F.C. Șoimii la 
Sibiu, A—1 cu C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin, 1—2 cu Autobuzul, 2—1 
cu Gaz metan. 1—5 ou Metalul 
București, 4—1 eu Pandurii Tg. 
Jiu. 5—2 eu Precizia la Bicele,

8—3 eu Chimica. 1—4 cu Dinama 
Victoria. 8—1 cu Carpațl Mirța, 
>—S cu Rapid, 1—1 eu ROVA. 
Nu i-au jucat cîteva meciuri ta 
tur ii destul de multe din retur 
ti acest fapt naște • opinie la 
eare au subeeris mai multi an
trenorii din diviziile -B" ti .C"î 
eate vorba de PERTURBAREA 
RITMIC IT ATU acestor întreceri 
din cauza deselor— absente ale 
Luceafărului, echipă plecată M 
joace peste hotare în diferite 
turnee. S-a avansat ideea ea me- 
durile cu Luceafărul aă fie pro
gramate la mijloc de sântă mină, 
miercurea sau joia, cînd majori
tatea divizionarelor în cauză ius
tin partide amicale. Poate eă

M-i rău să sa procedeze așa. 
Totul • te fie bina rintărlte a- 
vantajris si dezavantajele anei 
— r menea propuneri. Oricum, 
oooaidertm că aa trebuie te se 
renunța sub nări an motiv la 
participarea selecționatelor de 
Juniori ta competiții ale senlori- 
ter. deoarece numai ta aceste În
treceri se pot RODA eu adevărat, 
tocătorii căpăttnd mult mal re
pede experiența de concurs atft 
de necesară ta tntflnlrHe inter
naționale.

Dar analiza corectă a activității 
Luceafărului nu poate fi făcută 
derit umalnd două direcții pcin- 
ripale.

Dna este aceea a evidențierii 
ÎIEALITATILOH existente la se
diul centrului, la Uceul Electro- 
aparataj sl la -Z3 August*.

A doua vizează EFICIENTA in
vestițiilor făcute, adică rezultatele 
obținute plnă acum.

SI le străbatem, pornind de la 
toate datele avute la dispoziție.

CALIFICĂRI OBȚINUTE Șl... PIERDUTE, JUCĂTORI PROMOVAȚI

LA ELECTROAPARATAJ, DESPRE RELAȚIA 
FOTBAL - FAMILIE - ȘCOALĂ...

Vom prezenta in contăDuare pa
teu casete, care înglobează TOA
TE rezultatele obținute de prima 
echipă de juniori te ultimii cina 
ani : reeuUate care vorbesc prin 
rie teseie mai mult dec£t orice 
comentariu. Șl totuși...

L HUMA MEDALIE...

în aceaeU perioadă (1SW1803), 
reprezentativa de juniori a adus 
satisfacții fotbalului românesc. 
Pentru în timp ce „tineretul* 
ti naționala eea mare an ratat 
participările tn competiții de 
anvergură, „cel miri-, Juni orii- 

tricolori, au obținut patru eafi-

ficiri : trei La. turneul final al 
CJt. fi una pentru CJM., cel din 
Australia, acolo unde aa fost te 
un pas de titlul mondial. Au e8ș- 
tigat. totuși, medalia de bronz, 
prima a fotbalului noteru, după 
ee au reușit cîteva rezultate ex
celente. CaKficarea ratată d5c 
1S79 s-a datorat startului în oom- 
petiție. defectuos organizat, tar 
©e*a din 1902 a avut prteAdxtalâ 
cauză selecția necorespunzătoare. 
Antrenorii I. Nunwellter. C. Cer- 
năianu ti M. Rădulescu au pus 
amprenta personalității lor pe 
succesul promoțiilor de vtrf ale 
perioadei la eare ne referim. Va 
argument ta condiția tene qua 
doc a Luceafărului.

n. UN BILANȚ POZITIV—

Cm dna om hkm jucat jvnrarfî :
c» U R S S. : 3-L 1-1.

1—2... 1-4. »-1.
c. Potomo : 4-1. 8-1. 1-1 . L-L »-«,1-G, 1-1. M. 8-0. 1-4.-
o. Ungaria ; 8-3, 1—2,

2-1. 1-1, 8-2...
•-< L-S,

c» CMhctioMaca : 8-1. •-1. J-L
1-C...
Ce k>eo*k>vta : t-1, »-î...
Os Bu*gorio : 1-4, >-1. 3-0, l-t.

1-4, 8-2. 8-1. 8-3, 2-2.
5-0. 1-3...

•-Z.
C. Albania : 5-1, 1-3, 1-1—
c« R. D. Germonâ : 1-0. 1-0. »-4.

1-1. 1-1. 1-1. 1-0. 5-3, 2-3. B-a.
2— 0, 3-1, 3-1. 2-0. 8-8,
3- 1...

t-i.
c. Turcia : 1-1 1-0. 3-0. 4-0, B-L8-1. 4-1, 0-1. 5-0 8-0. 0-1.
Oi G'ecte : 3-0, 2—1, 1-1. 4-1 -
c. Ro*>a : 1-0. 8-2...

Am avut nu de mult o discuție 
cu antrenorii de la Luceafărul si 
eu profesorii dc la Electroapara- 
taj. Uceul la eare Învață Jucă
torii. Problemele dezbătute : a *1_ 
•tețH la tavățăturt ; • legătura 
eu tsmflia st cu dlrigintil î o «r- 
gmezzarea timpului liber.

Iată foarte pe scurt, la obiect, 
eeta subliniate eu acest prilej :

BL IStrot (dirigintele clasei a 
XX-s D) : JTrecvența la cursuri 
sate bonă. Programul lor e foarte 
taedreat. Eu au am înregistrat 
acte de tadlsdpllnă Ieșite din co
nsun. Propun : calendarul com
petitions! te fie eunoecut de 
școală Încă de la » septembrie. 
Apreciabilă trimitere» unor pro- 
teaori ta tabere, unde an susți
nui ore de fizici. matematică.

Selacpoaata ULFA *7» 
(antrenor Robert CoamccJ : 
Romârwa — Ungaria 8-3, Un
garia — România 3—1, Ro
mânia - UXSX 3-1. 
U.R.S.S. - Rofteânâa 1-1 (te 
prtiiminorWa GE.). Cafiftcore 
ratată I Lotul • Wțu, Rtwel, 
Fi. Pop, Rodnic, kwor». Măr
ginean, G Me, GeoLgâu, 
Costeeeu, Sock*. D. Zamfir. 
T. Tlcokie, Turcu, Rotea, 
hrana.

Selecționata UUA *08 
(antrenor boa NumrerUer) : Tur
cia - Român io 8-1, România 

— Turcia 3—0 (In preî ImAnarii); 
România — Rotonda 3-1, Po
lonic - România 1—0, Româ
nia - R. F. German» 1-0 
(ta tu.neul finoi ai GE-). 
Calificată pentru CM din 
Australia (antrenor Conțton- 
tta Cemăkmu) : BrazHto — 
România 1—1, Românie — Co
reea de Sud 1—0, România — 
Italia 1—0. România — Ure- 
guoy 2-1, R.F. Germania - 
România 1—0, România - An
glia 1-0 la „finota aMcâ*. 
MEDALIE DE BRONZ. Lota! : 
Alexa, Gîrjoabâ, Lovo?, Red- 
tic, Vușcan, Vhcrecnu, Mori- 
nescu, Baltnt, Mate’, FîfJc. G 
IKe, Nițâ. Mtescu, Gabor, 
Bolba, Csordaț, Tâtăran, Mol
dovan, Eftimle, Bakxjr, Edw
ard, Andone.

SELECȚIONATA U.E.FA VI 
(antrenor Mircea Râduieseu) : 
Ungaria — România 8-0, Ro
mânia — Ungaria 1—0 (ta 
preliminarii). România - Ce
hoslovacia 3-2, 'Polonia — 
România 3—1, România — 
Suedia 1—1. Locul 3 In grupă. 
Lotul : Gîrjoabâ, G Popa, 
Balint, Curtea nu, V. Popa, 
Eduard, Vuia, Stoica, Ckxro-

RezuRatete dta nseciurfte te- 
terțârl pot fi fl ele eomer.tate 
detaliat. Cete dte. rindtd dot tent 
obțîrjtp ta partidele sfidate
xă ta mod deoBehtu După tartar»- 
ț*re& LucealâraljL. Ia in ectu- 
Pb. a susținut un «suș meci, cu 
Ursrarta, la Brașov, sl l-a pierdut 
art drept de apei. Stacura Is
prăvi • acelei pnotnoCil a lost e- 
Bmlnarea din eallfic&rl a puter^ 
alcei ectdpe a C B.5 8. Dar. fc 
■naambtu. «vwMrirtrrtm ea dtalol 
de bune aceste rezuHate. aet su

perioare celor din anS precedent, 
rfnd atft bDanțtd general. rtt 
»i cei oficial au fost negative. Si 
la golaveraj, d M raportul vie- 
»orli-lnfrtoaer„ Deși din prama
tiile anilor 15—H au apdrut will 
dkitne cel nai bani Jucători ac
tual). ewn tex Bălăci. Lung. Mo
rarii. camâtaru. AugusOn. Spe- 
rtetu. Terbey. Cristian. Irimeacu

ca I—3, ta arhwnb am fote ta
rte r dar de Iu©otiavta ti Raita. 
cete eu care — eotocfoentă — a-am jucat ta ed elnci ani de- 
tec de eîte două «rl I SSeor. se 
ptate fi probtema dacă tent ti el 
de acord să joace cu nta. Nu 
credem tasâ eă această grobte- 
mă se pune privind fotbalul dta 
Ceh ostov acta. Ungaria. U-R.SJ5., 
lugoslavta. țări apropiate, mereu 
printre echipele cete mai bone 
dta Europa.

Ooscm«nt :
1. 17 MMcivri ctj L D. Garmană 

>-3. 12 cu Tuvcta fi Bulgaria
A 18 cm Fa’cara

Mee ur r*i
1178 : 7 4 2 1 8- 7

1 • • 1 3- 3
1F75 : ■ 8 4 4 9- n

3 1 1 1 5* 4
1W : C W 3 10

3 4 8 1 3* 21W1 i 37 M IC 11 44- 37
W 4 3 2 n- 9

1982 X E 5 10 8 2R- «
3 t 2 1 3- 5

Wt3 : • 1 0 4 15- 4
4 2 • 2 T2- 4

Totoi : 114 <3 31 40 146--.29
17 n 4 8 38- 27

rv. A FI SAU A NU H-

(antren or Marcel Plgwiea) : 
România — Bulgaria 2—2, 
Bulgaria — România 2—0. Ca
lificare ratatâ. Lotul : Barba, 
kisko, Bălan, Belodedlcl, Pre
da, Neamțu, Dumhreasâ, 
Ham ba roș, O. Popescu, Țta- 
lea, Hagi, T. Radu, Lăcătuș, 
O. Grîgore.

kmu, Hang Muc, Sertov, Go
fencu, L kmeu, Czîloa, 
Radu .

M.

Selecționata U.E.F.A. •tt

M birt nngțl alții. Motivul. se 
pare este taiul singur : aeiecțlo- 
nateje din l»7t Încoace an fost— 
mal echipe, avtod suficient tknp 
de redare pentru a deveni torma- 
țn omogene. Ceea ce este tartei 
eoential la nivelul de reprezen- 
tsre al Junkxilor.

m, DACA VREM

lotrebaraa rare preocup* de 
la o vreme lumea irabalulul eaae 
dart LuceaOroi menu oecepeali 
•au nu ? SI rtapondem prin ri- 
frrir de la „Jurttori promovați*. 
Ce-nsramnl CI de promartri tn 

* Inaeamrrt riad eriiipe din 
eampioaax. Secare cu du • re
serve_  Inseamni de fiapc a-
preape o Urime. sl zicem, din- 
tr-o obJsmrtă etapă de fotbal 1 
Oare, e puțm T Dar cifra rare 
tretxne cu adevârat să ne Cart 
aaer.îl asunci dnd mat afirmă 
mii rt „Luceaîrtul e un btufi 
este aceea privind Jucătorii ro- 
daf. în acest centru sl ajonsl 
mal tatii ta eriilpa de ttoeret sl 
apoi ta națională. Să ne tatoar- 
eem puțin la prima easetă ea 
să-i descopert-n pe citiva dintre ei. E vorba de Bednic, Geolgău, 
Balint, Gabor, Turcu, Andone, 
lovan. Mărginean, Ma-.ei, Lovas, 
Eftlmie, Suria, Eduard, Sertov, 
Nltu, Glrjoabă. Briodedld, Aleza 
etc. care au Îmbrăcat de seci de 
•el trioourila ecblpei de ttoeret 
n primei resxezenOatlve a tărtL 
Iar dintre eel mai mid se re- 
mar rt HagL Mateut. Tîriea si

noatri obisnuiti Si elevil-fotballști. 
Cri dtai urmă fac un efort eu 
total tieoaebit. asta nu trebuie să 
irităm. Consider eă este necesară 
e gtodlre mal eficientă, atit a 
procesului de Invită mint, ett sl 
a timnului liber al jucătorilor*.

M. Hlrsescu (secretarul org. de 
partid Electroaparataj) : .Antre
norii să fie mal mult timp In 
srtjlocul nostru, tot așa cum sl 
Mă trebuie să fim orezentl la 
antrenamente. Sigur eă există sl 
probleme privind internatul (me
sa șl scatrae deteriorate, camere 
great tazrețta’jte etc.), care pun 
Luceafărul intr-o lumină nefavo
rabilă.

X. Pellmon (directori : Jdevil- 
toCbaHsti trebuie te se integreze

mai mult in cadrul scolii- Tre
buie să existe, de asemenea, o 
relație mal strinsă intre antre
nori si profesori*.

D. Ionascu (directorul Centru
lui! : .Dezordinile din Internat 
au fost făcute de cel care știau 
eă nu mal fac parte dta lo* și 
trebuiau să plece din București. 
S-s stabilit ea silnic antrenorii 
să treacă prin scoală sl cămin 
șl nu Înțeleg de ce nu ae res
pectă această botărire*.

▼. Gagiu (antrenor) t .Slnt mal 
nou venit la Luceafărul șl sincer 
afirm am rămas neplăcut sur
prins de o serie de lucruri legate 
de pregătire, de condițiile preca
re ta eare se desfășoară ea. de 
relațiile dintre centru ti scoală".

B. Cristea (medie) S .La în
ceput. Jucătorii nu filtrau în 
scoală decit in uniforme. Tot la 
Început antrenorii cunoșteau per
fect situația fiecărui jucător. 81 
tot pe atunci mal venea sl pre
ședintele FJU. să sa Intereseze 
de noi. de problemele pe eare le 
avem. Toate astea au fost doar 
la început... Luceafărul este o 
idee generoasă. Nu anularea ideii, 
d mal eficienta organizare a 
muncii este necesară".

D. Matei (Instructor general în 
M.E.I) : .Pregătirea școlarii, ca și 
eea fotbalistică nu trebuie să fie 
rupte de procesul educativ. Față 
de actele de indisciplină n-avem 
voi; să fim toleranți. De Lucea- 
arul răspundem eu toții șl noi 
slntem cei eare-1 putem face așa 
cum a fost el gtndlt*.

Adică o unitate ea adevărat 
reprezentativă, la eare să fie •- 
duși — prin organizarea unor 
selecții eare să tină cont de pa
rametrii fotbalului modern — eel 
mai buni juniori din tară, talente 
veritabile, din eare să fie alcă
tuite selecționate puternice, com
petitive, eare să participe tai ma
rile turnee Internationale, eu 
mult mei muit succes dectt ptaă 
•cum.

to W■ ” tofcW **!•••

se impun din această incursiune în

SA PROGRESĂM..

Selecționata U.E.F.A. V3 
(antrenor Marcel Pigulea). 
Cipru — România 1—1, Româ
nia — Cipru 6—0 (în preli
minariile C.E.), Român-ia — 
Iugoslavia 0-2, România — 
Turcia 6—0, Italia — România 
2-0. Locul 3 ta grupă. Lotul: 
Barba, Stîngoclu, lasko, A- 
chim, Despa, Mezaroș, Rus, 
Stredie, Szel, Blca, Mateuț, 
Sândoî, Vîdescu, Hagî, pr
ice, Pavlov, Varga, Vâsîi, 
Mărgărit, Muznay.

Caseta a III-a ni se pare a fi 
ce«a mai interesantă. Ea reflectă 
o realitate care trebuie să dea 
foarte muit de gindit federației. 
De ce ? Am avut curiozitatea să 
vedem cu dne au jucat juniorii 
noștri tn toți acești cinci ani. Și 
am ajuns la câteva constatări 
surprinzătoare. Cele mai multe 
partide au fost susținute era echi
pele R.D. Germane, Turciei și 
Bulgariei, din al treilea eșalon 
valoric al fotbalului european. 
Turcia chiar din al patrulea ! Nu 
jucînd mereu cu turcii și grecii 
vom progresa. Iar dovada cea 
mai recentă este C.E. de la Lon
dra. Pe turci i-am învins acolo

Jucători proawvoti :
In Divizie — 61
In Divizia „B" - 107 
la lînecet — 25 
le echipa noționoM — 14

mergind sl mai departe, plrrt la 
ultima dintre promoții, iată, am 
descoperit in meciurile recente cu 
Grecia și Cehoslovacia cîteva ta
lente ieșite din comun, cum sfcit 
portarul Voicilă, mijlocașii Pistol 
șl Năstase și vîrful de atac Har- 
șani. In aceste DESCOPERIRI, 
dar și in RODAREA LOR LA 
CEL MAI ÎNALT NIVEL constă 
VIABILITATEA centrului națio
nal. Cu attt mai mult, cu rit 
cluburile nu aoordă încă atenția 
necesară schimbului de mîine.

Conduziile care
Jstcria' centrului național :

M Rezultatele obținute in perioada ’78/83 infirmă ideea 
inutilității kri. dor pentru ca acestea să fie cu adevărat 
cele atit de mult așteptate de la un centru național devin 
obligatorii :

— înlăturarea deficiențelor organizatorice semnalate în 
discuția avută cu profesorii liceului ;

— efectuarea unei selecții cuprinzătoare, pe întreg teri
toriul, pentru ca ia ocest centru să albă acces numai 
veritabile talente ;

— angajarea unor tehnicieni de prima mină, care să 
ofere garanția efectuării unui proces de Instruire conform 
cerințelor fotbalului modem ;

— crearea unor condiții de pregătire In corelație cu 
aceste cerințe ;

• Este eevoie de întocmirea mai atentă a calendarului 
eompetițional al celor trei selecționate :

— atft ta competițiile interne, pentru a na le mai pertur
ba acestora ritmicitatea ;

— dt |i cel ai participărilor la turnee peste hotare, pen
tru că dintr-o infringere la limită In fața italienilor sau 
englezilor se poate învăța mal 
cu Turcia sau Cipru...

— acordarea, in ocest sens, de 
echipelor, mal ales că ți o 3-a 
tițil oficiale.

Și pentru a pune punctul pe

mult deeft dintr-un 6-0

tuturor 
compe-

„drepturi* egale 
selecționată are

<_____ _ ____  r____ _ I. L-am întrebat,
mult, pe Mircea Rednic, unul dintre cei moi buni 
lori* in meciul cu Suedia, dacă i-a fost utilă perioada dt 
a stat ia Luceafărul. A răspuns încet pentru că Rednic 
e un Jucător timid, tăcut modest : „Fără _ Luceafărul și 
naționala de Juniori, nu știu dnd aș fi ajuns titular în 
„A“ și la națională...*.

Laurențiu DUMITRESCU
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ILUI CAMPIONATULUI, ANTRENORII PRECONIZEAZĂ CĂILE DE URMAT
ipetitional. Acum se fac bilanțuri, se 
e, se arată greșelile, din care, ea ți in 
kum, ci nd fotbalul este in vacanță, am 
>narelor trei întrebări, încerci nd să 
■portul „părților*. întrebările au fost : 
MUSURILE EDIJIEI RECENT ÎNCHEIATE î 
EALIZAT CU ECHIPA DV. DIN CEEA CE

PROBLEMA CRONICA IN FOTBALUL 

nite, mai puțin cele din partea antre- 
ca lațl, ale căror opinii nu ne-au par-

611. CONSTANTIN (Steaua)
1. S-au văzut unele Îmbunătățiri 

pe plan tactic la echipele din frun
tea clasamentului, dar nu In măsuri 
să ne satisfacă. A crescut capacitatea 
de efort, ceea ce a făcut ca echipa 
națională si Universitatea Craiova 
să albă o frumoasă comportare in 
tntîlniri oficiale Internationale. In 
privința minusurilor, ele aint destu
le : jucătorii noștri stnt deficitari ca 
forță de joc, la nivel competitiv in
ternațional. O altă carență ar fi teh
nicitatea scăzută in condiții de loc. 
Ce folos că avem foarte multi ju
cători cu o tehnică foarte bună, dar... 
de salon, pe care nu știu s-o ex
ploateze corespunzător atunci cînd au 
un adversar tenace in față. Din a- 
ceastă cauză si eficacitatea este in 
suferință.

2. Am preluat conducerea tehnică 
a echipei Steaua. Împreună cu Eme- 
rich Jenei, in finalul campionatului, 
mai precis în ultimele 6 etape. Din 
acest motiv mă abțin să dau un 
răspuns.

3. Problema disciplinei nu se va 
putea rezolva decit in momentul in 
care aoestuj atît de important fac
tor educațional H vom acorda aten
ția cuvenită Încă de la nivelul co
piilor si juniorilor. Iată de ce. ma
rea majoritate a Jucătorilor ajung in 
vîrful piramidei. în echipe de Divi
zia .-A.“. fără să cunoască regula
mentul si. mal ales, regulile de joc. 
De aici, derivă lipsa de sportivitate, 
apar discuțiile contradictorii cu arbitri;.

R. TLAD (Corvinuî)
1. Ediția recent încheiată nu s-a 

ridicat ca valoare peste ediția 1931— 
82 Plusurile aint evidente pe pla
nul competitivității internaționale 
din partea unor echipe de club si a 
naționalei.

2. Dacă în prima parte a campio
natului am putut realiza un echilibru 
între atac si apărare. în partea a 
doua si in final n-am putut îndepli
ni obiectivul propus, adică participa
rea lntr-o cupă europeană, la/ pe 
planul jocului n-am realizat saltul 
calitativ propus. Cauzele 7 Lipsa 
de combativitate si concentrare pe 
toată durata jocului a unor jucă
tori; realizarea numai partial a 
celor două faze ale jocului : lipsa de 
competitivitate a unor jucători din 
cadrul lotului ; promovat» n-au 
dat randamentul așteptat, cu excep
ția lui Mateuț ; uzura fizică Si psihi
că a jucătorilor din lot.

3. Din cauza lipsei de educație, a 
lipsei de contacte, cei puțin video, 
cu marile echipe, a lipsei de înțele
gere si necunoaștere a regulamentu
lui de joc.

T. DALA6IAN (T. C. 010
1. Rezultatele echipei naționale și 

ale craiovenilor în Cupa U.E.F.A. ; 
creșterea potențialului de joc si 
o mai bună organizare a jocului ; a- 
firmarea unor jucători tineri ca 
Rednic, Andone. Geolgău, Gabor și 
readucerea în prim plan a lui Că- 
mătaru — acestea ar fi reușitele ul
timului an- eompetitional al fotbalu
lui românesc. La restante, as trece : 
scăderea calității jocului in fuga 
după rezultate ; multe sancțiuni dis
ciplinare concretizate în nume
roase cartonașe galbene sau roșii.

2. Am realizat adeziunea la antre
nament a tuturor jucătorilor și, tot; 
odată, obiectivele de .pregătite. mai 
ales sub aspect pedagogic. Nu am 
ajuns la o concepție de joc pe mă
sura posibilităților si particulari
tăților jucătorilor noștri, îmi propu
sesem si creșterea personalității fot
baliștilor în joc. creșterea nivelului 
tactic, a inteligentei în joc. dar n-am 
realizat aceste deziderate.

3. Goana după rezultate a permis 
concesii și compromisuri nepermise 
la nivelul clubului. A mai contribuit 

Ia starea de indisciplină si compor
tarea inegală a arbitrilor pe planul 
exigentei.

I. CZAKO (A.S.A. Ij. Mureș)
1. Plusurile au fost evidente î» 

special în afirmarea pe plan inter
national prin echipa națională »i 
Universitatea Craiova. Aș remar
ca »i nivelul mai ridicat al jocurilor. 
A rămas Ia „negativ* indisciplina 
mai multor jucători, cu efecte directe 
în calitatea meciurilor.

1 Ne-am propus să nu mai avem 
ea obieciv evitarea retrogradării, ci 
plasarea în primele • echipe, tel a- 
tins prin angajamentul jucătorilor, 
care au înțeles și s-au convins că 
valoarea echipei este alta decît în 
anii precedenți. Sîntem încă defici
tari în ceea ce privește refacerea ju
cătorilor după antrenamente si jocuri.

3. Disciplina este o problemă, dar 
nu cronică. Răspunzători sîntem. în 
primul rind, noi. antrenorii, fiindcă 
ne ocupăm prea puțin de educarea 
jucătorilor.

L HAD (Jiul)
L Faptul că atît câștigătoarea 

campionatujlui cit si ultima retro
gradată s-au decis in penultima și 
ultima etapă spune foarte mult. 
Dacă fotbalul românesc s-a afirmat 
în ultimul an destul de substantial 
prin succesele echipei naționale și 
ale Universității Craiova, acest lu
cru, se datorează si nivelului mai 
ridicat al campionatului. Ca fapt 
negativ, din nefericire, și în acest 
campionat au fost foarte multe acte 
de indisciplină.

2. De realizat am realizat foarte 
mult. în primul rind, s-a imbunătă" 
tit jocul echipei. In al doilea. am 
înregistrat o creștere și pe plan dis
ciplinar. Și nu în ultimul rind ne-em 
realizat si obiectivul de loc propus, 
în primele 10 echipe. Dar cel mal 
important lucru mi se pare lansarea 
în prima divizie a jucătorilor Stoi- 
nescu. Stana, Dosan, Ciorăscu, Sze- 
kely, titularizarea lui V. Popa, 
ca fundaș lateral de mare perspecti
vă. Nu am pus la punct, nici după 
un an, educația completă a jucăto
rilor. referitor la disciplină. muncă 
și seriozitate. Nu am rezolvat fazele 
fixe si finalizarea.

3. Primii vinovați sîntem noi. an
trenorii ! Pentru că nu luăm măsuri 
drastice chiar și în cazul jucătorilor 
valoroși. Tolerăm abateri, amînăm 
măsurile ce se impun, lăsîndu-ne in* 
fluențati de alții din jurul nostru, ea 
pînă la urmă să uităm totul.

M. DARABAN (T.C Diftor)
1. Calitatea superioară a jacurilor, 

care s-a reflectat și in rezultatele e- 
chipei naționale. Tot ca un element 
pozitiv — noul val al Diviziei „A* 
reprezentat prin Movilă. Balint. Hagi. 
Mateuț etc. La minusuri, aș trece în
treruperile prea lungi ale campiona
tului.

2. Noi, la F. C. Bihor, am reușit să 
abordăm cu mai multă combativitate 
jocurile din deplasare și să evoluăm 
într-o idee unitară de joc. acasă ri 
în deplasare. Nu am reușit sâ men
ținem un tonus de concurs pe tot 
parcursul campionatului. abordind 
superficial unele jocuri acasă.

3. Consider că acest aspect este 
îmbunătățit la nivelul Diviziei „A*, 
dar se poate face mai mult la nive
lul educației.

T. MARIANI! (Petrolul)
1. A crescut, oarecum. constanța 

evoluțiilor și. implicit, a rezultatelor 
echipelor din plutonul fruntaș, pir 
tîndu-se conta, oriunde au jucat, pe 
formații ca Dinamo, Universitatea 
Craiova, Sportul studențesc si F. C- 
Argeș. Dacă ar exista cit mai muite 
echipe valoroase, consider că aria de 
selecție pentru loturile naționale ar 
fi mai lărgită, în interesul fotbalului 
românesc. Atît rezultatele bune ale 
echipei naționale cât și competenta 
directorului tehnic Mircea Lucescu 
au influențat pozitiv evoluția echi
pelor fruntașe. Minusuri : întreru
perea campionatului pe perioade 
prea lungi (deși au fost justificate 
pentru echipa națională).

2. Am reușit să punem o „funda
ție" atât la pressing, cât și la jocul 
colectiv cu mingea pe trasee stabi
lite, precum și cel fără minge. Un 
mare câștig îl reprezintă legătura 
dint-e echipă și public, avind un pu
blic de... echipă campioană. Nu am 
reușit să fim în ..grafic" cu acumu

lările decit cu 12 jucători (nu din 
vina noastră) din cei 28 eu care am 
pornit la drum, la 15 iulie, anul tre
cut.

3. Cauza principală • situației 
precare a disciplinei o consider a fi 
izvorâtă din lipsa unei obișnuințe, ■ 
educației încă de la juniori ai copii 
(de a juca și respecta jocul).

N. TATAR (S. C DacAu)
1. Afirmarea reprezentantelor noas

tre în întâlnirile internaționale, ea 
urmare si a creșterii valorice a fot
balului nostru. In campionat, nive
lul jocurilor a fost mal ridicat, tar 
ta lupta pentru titlu au fost anga
jate mai multe echipe dedt la edi
țiile precedente.

2. Ne-am propus și am realizat • 
mai mare siguranță ta fazele de a- 
pârare, e circulație mai buni a ba
lonului. Nu am rezolvat încă proble
ma finalizării, ratând prea multe si
tuații de gol din cauza lipsei de 
concentrare sau a superficialității.

3. La noi tn echipă nu avem pro
bleme disciplinare ! Ceea ce nu în
seamnă că nu vom fi permanent 
preocupați de educația jucătorilor 
noștri, de la copii la echipa mare.

L DDZOIANO ((. S. TlrUovișTc)
1. A crescut nivelul calitativ al 

jocurilor, s-a realizat o pregătire fi
zico-tehnico-tactică mai bună, așa 
cum • fost indicată de F.R.F. Din 
păcate. carența principală a fost 
seria actelor de indisciplină care au 
influențat negativ jocul si campiona
tul.

2. Consider că sm reușit o anu
mită conștientizare a modului de a- 
bordare a antrenamentelor £ jocuri
lor. Tot ca o reușită a noastră — 
promovarea a încă doi jucători de 
perspectivă (Turcu si Ostafi). Nu am 
menținut cota jocurilor bune de la 
începutul returului campionatului. 
datorită diluării lotului *i accidentă
rii grave a lui Pitaru.

3. Nu știu dacă poate fi numită 
„cronică*, dar disciplina ■ rămas 
o problemă a fotbalului nostru (de 
necrezut, „cazul* Tg. Jiu). Aici »i •- 
cum se vede cum se lucrează eu 
„schimbul de mîine*.

L OBLEMENCO (CUiOlîa)
1. Echipele românești au devenit 

mai competitive pe plan internațio
nal. in primul rând Universitatea 
Craiova. In privința campionatului 
intern, consider că ducem încă lip
să de echipe si jucători de valoare 
care să ridice nivelul campionatului. 
3—4 echipe tai dispută lupta pentru 
podium, iar restul îsi propun men
ținerea în primul eșalon.

2. Consider ca o realizare rămâne
rea echipei în prima divizie, având 
la vedere că am preluat-o în plin 
campionat cu — 2 în clasamentul a- 
devărului. Nerealizat încă jocul în 
atac al Chimiei, datorită lipsei de 
efectiv si valorii modeste a unor ju
cători.

Ce rezultă din declarațiile antrenorilor divizionarelor „A" ?
La prima întrebare, se remarcă un ușor avantaj al ultimului campio

nat față de cele anterioare. Am reținut ideea, insă nu uităm că, in 
raport cu cerințele fotbalului modern, campionatul nostru este, in gene
rai, mediocru, ei oferind, ai excepția a patru-cinci echipe, o luptă 
cenușie, ia care cele nai multe echipe „IȘI PROPUN MENȚINEREA 
ÎN PRIMUL EȘALON’, obiectiv mărunt Surprinzătoare ne apare consta
tarea multor antrenori în virtutea căreia „succesele echipei naționale și 
ale Universității Craiova se datorează și nivelului mai ridicat al cam
pionatului*. Credem că „reciproca" este relația adevărată. Ceea ce o- 
bligă mai mult campionatul, antrenorii de cluburi. Am reținut, in acest 
sens, unanimitatea de vederi tn privința nevoii de mai bine, în pregăti
re și in jocuri, pornind de la individual spre general.

In privința disciplinei, iată un capitol deschis. Ne bucură onestitatea, 
seriozitatea cu care antrenorii au tratat acest important aspect, in le
gătură directă cu nivelul general al campionatului. De reținut spiritul 
AUTOCRITIC al antrenorilor participant la ancheta noastră, semn că fie
care înțelege că trebuie să facă mult mai mult in această direcție. Dar nu 
numai in virful piramidei se cere un plus de educație, ci de jos, de la 
copii și juniori, acolo unde se formează viitorul fotbalist Conducerile 
cluburilor, antrenorii, arbitrii, jucătorii, forul de specialitate și spectatorii, 
am adăuga noi, au incă mari datorii pe planul sportivității, al eticii 
luptei Un fotbal disciplinat in pregătiri și în competiție, în respectarea 
programărilor etapelor de campionat de către federație, nu poate fi 
decit un fotbal superior. Iar dacă naționala și Universitatea Craiova 
ne-au arătat că se poate ridica ștacheta pe plan internațional, că fot
balul nostru ore resurse, atunci SA SE ÎNCERCE AUTODEPAȘIREA PE 
TOATE PLANURILE. Pregătirea saltului calitativ începe acum, în vacanță. 
Seriozitatea, responsabilitatea, munca susținută, pe baze moderne, e- 
xigența, ordinea șl disciplina, acestea sînt căile de urmat, dacă vrem 
cu adevărat ca fotbalul nostru să progreseze pe măsura așteptărilor.

Anchetă realizată de Mircea M. IONESCU și Gheorghe NERTEA

3. Pentru că nu am avut curajul să 
luăm măsuri exemplare, atunci cînd 
• fost vorba de jucători recidiviști. 
Măsurile luate cu asemenea jucători 
au fost prea blinde, n-au avut forța 
de exemplu I

E. DEMBROYSCIII (Poli. Timișoara)
1. Succesele naționalei si Universi

tății Craiova au adus un suflu nou. 
cit de cit. si în campionat. S-a de
monstrat că. lucrând mai mult, ae 
poate mai mult. în privința caren
țelor. finalizarea a rămas eterna pro
blemă, iar ideile tactice s-au dovedit 
destul de sărace. De fapt, de la lo
cul 6 în jos, o mediocritate generală, 
in care scopul suprem a fost evi
tarea retrogradării.

2. Am preluat echipa In ultimele* 8 
etape. Am încercat .marea lovitură*, 
salvarea de la retrogradare. însă 
n-am reușit. In schimb, am făcut 
„baremul" și am ajuns In finala cu
pei. Aș putea spune că m-a mul
țumit totuși jocul echipei întinerite, 
ceea ce mă face să-mi propun ca 
obiectiv revenirea imediată în pri
ma divizie.

3. Cred că avem o ooncepție gre
șită despre disciplină. în sensul că 
vedem mereu paiul din ochiul al
tuia si nu bârna din ochii noștri. 
Trebuie mai multă educație în rin- 
dul jucătorilor, trebuie un plus de 
responsabilitate în această direcție. 
Cred că si cartonașele galbene, gre
șit folosite pînă în ultima parte a 
sezonului, au contribuit la întărirea— 
indisciplinei.

C. TllYESCU (r. C (onslan(a)
1. Nivelul competitiv a fost in pro

gres pe plan național (i mai ales 
international prin echipa națională și 
Universitatea Craiova. Mai multe e- 
chipe (Craiova. Dinamo. Sportul stu
dențesc. Corvinuî) s-au adaptat co
respunzător la cerințele jocului mo
dern.

Regret întreruperea nejustificată a 
campionatului, cu implicații directe 
asupra menținerii formei sportive • 
echipelor.

2. întinerirea din mers a echipei 
prin promovarea și titularizarea lui 
Lascu, Dinu. Mănăilă. Zahiu. Man- 
noff, Hagi. Nu am reușit să evităm 
retfogradarea datorită nivelului com
petitiv scăzut manifestat în princi
pal de jucătorii debit tanti si a ab
senței din echipă a celui mai pro
ductiv jucător al nostru. Hagi, pe 
care nu l-am avut 18 jocuri ! Au 
mai cintărit la retrogradarea noastră 
Si unele carențe de ordin organiza
toric.

3. Datorită încercării de obținere a 
rezultatelor prin orice mijloace, deci 
ji cele antifotbalistice. Ar mai fi și 
arbitrajele îngăduitoare care permit 
jocul dur. proteste la decizii. Dar 
cauza cauzelor este slaba muncă e- 
ducatională dusă la nivelul duhuri
lor, începând cu echipele de copii si 
juniori si terminînd cu cele de se
niori. unde responsabilitatea în pre
gătire Si joc este scăzută.

ELOR DE MIINE DIN BARAJUL 

MOV ARE A ÎN DIVIZIA „C“
gnași) — Electrica Constanța : 
k. Măndescu (București), I.U.P.S. 
Chitila (București) — Agronomia 
Slobozia (Ialomița) : R. Petres- 
pa (Brașov), Petrolul Berea 
pBuzău) — Avîntul Mîneciu 
(Prahova) : S. Necșulescu (Tîr- 
govlște), Progresul Pucioasa 
[Dîmbovița) — Celuloza Zămești 
Brașov) : AI. Mustățea (Pitești), 

Avîntul I.C.R.A. Pitești (Argeș) 
— Textila Roșiori (Teleorman) : 
M. Niculescu (București). Con
structorul Tg. Jiu (Gorj) — Ști
ința Drăgănești (Olt) ; I. Velea 
(Craiova), Azbestul Dubova (Me
hedinți) — Progresul Biilești 
(Dolj) : I. Crăciunescu (Ron. Vîl- 
cea), Auto Timișoara — Metalul 
Oțelu Roșu (Caras-Severin) : A.

Stoker (Petroșani), Chimia T. 
Vladimirescu (Arad) — Mecanica 
Oră^tie (Hunedoara) : M. Ludo- 
șan (Sibiu), CJ.L. Blaj (Alba) — 
Minerul Suncuiuș (Bihor) : M. 
Axente (Arad), Unirea Dej (Cluj) 
— Henhi Prun du .Bîrgăuhii (Bis- 
trița-Năsăud) : I. Ghergheli (Baiia 
Mare), Electroniureș Tg. Mureș— 
Metalul Vlâhița (Harghita) : M. 
Man (Cluj-Napoca), Simared Baia 
Mare — Unio Satu. Mare : O.
Streng (Oradea).

Partidele retur, care se vor 
disputa duminică 17 iulie, vor fi 
conduse de aceiași arbitri

IOTUL REPUEZLMATiV Â PLECAT IIV ERANfA
Asa cum am mai anunțat, în 

zilele de 11 gi 12 Iulie va avea 
loc la Paris un turneu inter
național de fotbal, la care a 
fost invitată si echipa noastră 
reprezentativă, alături de for
mațiile Paris St. Germain, or
ganizatoarea turneului. Botafo- 
go si o a patra echipă ce ur
mează a fi anunțată. în ve
derea acestui turneu, fotbaliștii 

noștri au părăsit, ieri la a- 
miază. Capitala, pe calea ae
rului. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători : Lung, Ior- 
dache, Rednic, Negrilă, lorgu- 
lescu, Ștefănescu. Andone. Un- 
gureanu, Țicleanu, Augustin, 
Balint, Boioni, KIein, Bălăci, 
Movilă, Coraș, Geolgău, Cămă- 
taru, Văetus-



Vă prezentăm noile promovate

in Diyizia „A" de baschet

AZI ECHIPELE MASCULINE BUCUREȘTENE
CÂRPATI SI ACADEMIA MILITARĂ> >

După 18 meciuri susținute în 
Divizia „B“ de tineret la bas
chet masculin, echipa CAR- 
PAȚI GRUPUL 8 CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI a ocupat pri
mul loc în clasamentul final și 
și-a cucerit dreptul ca, din 
toamnă, să facă parte din Di
vizia „A“. Antrenorii Nicolae 
Danețiu și Vasile Zdrenghca au 
căutat (și au reușit) să impună 
jucătorilor un program de an
trenament pretențios ca volum 
și intensitate, ceea ce a deter
minat o evoluție în general 
bună a celor 15 baschetballștl 
folosiți : Vasile Zdrenghea 
(născut în 1953 — 1,93 m înăl
țime), Viorel Aprodu (1956 — 
1,86 m), Leon Kaunitz (1957 — 
1,97 m). Dan Haiduc (1956 —
1.90 m), Marius Mitei (1962 —
1.91 m). Cristian Belieiu (1960
— 1,97 m). Sandu Păsărică
(1960 — 2,00 m). Alexandru
Haiduc (1964 — 1,80 m), Ga
briel Mihai (1961 — 2,04 m),
Floriei Zgirie (1964 — 1,97 m), 
Laurențiu Gembazu (1964 — 
1,97 m). Lucian Teodoreseu 
(1963 — 1,80 m). Aurelian A- 
nastasescu (1957 — 1.98 m), 
Gheorghe Neculce (1957 — 1,80 
m) si Gabriel Pâcurariu (1960
— 1,88 m).

Antrenorul N. Dancțiu a sub
liniat că : .Promovarea s-a da
torat in mare măsură sprijinu
lui permanent primit din partea 
conducerii întreprinderii (la 
special a inginerului set Mir
cea Ștefănescu) și a organiza
ției de partid (secretar Gheor
ghe Stancu").

Pentru ca echipa să aibă o 
comportare cel puțin mulțumi
toare în cel mai important cam
pionat al țării, cei doi antre
nori vor avea de rezolvat o 
serie de probleme, dintre care 
eea mai însemnată ni se pare 
completarea lotului cu cel pu
țin încă un jucător de 2 m, 
care să asigure numărul celor 
8 pe care fiecare formație di

vizionară „A“ este o’oligață să-i 
aibă in componență-

Echipa ACADEMIA MILITA- 
RA-MECANICĂ FINĂ BUCU
REȘTI promovează, în ultime
le două decenii, pentru a treia 
oară in Divizia .A*, avindu-1 
de astă dată ca „prim solist" 
pe maestrul emerit al sportului 
Radu Diaconescu (prima dată 
aportul principal îl adusese 
maestrul emerit al sportului 
Andrei Folbert). Condițiile bu
ne asigurate de conducerea 
unităților care patronează echi
pa, îmbinarea experienței unor 
jucători cu elanul specific ti
nereții altora, seriozitatea si 
entuziasmul in pregătire au 
stat la baza succesului echipei 
antrenate de Dumitru I.ecca. 
Acesta a avut ta pregătire ur
mătorul lot : Rada Diaconescu 
(1945 — 1,88 m). Titus Tarta 
(1948 — 2,00 m). Valentin Din
ei (1964 — 1.96 m). Alexandra 
Clmihiaa (1960 — 1,93 m), Că
ita SUaghi (1962 — 1,86 m),
D*a Zăehițean (1955 — 2.05 m), 
Silvia Rotară (1950 — 1J7 m). 
Lucian Ungur (1963 — 1,96 m), 
Miodrag Miloevid (1963 —1.95 
m). Cristian Ristea (1964 — 
1,94 m), Dan Bubeseu (1969 — 
1,93 m). Cipriaa Riduleșea 
(1963 — 1,85 m). Marins lance 
(1962 — 1,83 m). Valerian Ne- 
toIitzcM (1964 — 1,7* m). Cei 
mal buni jucători ai echipei au 
fost Rada Diaconescu, Titus 
Tarăa, Călin Silaghl. Alexan
dra Clmihiaa si Valentin Dioeă.

In perspectiva sezonului au
tumnal. antrenorul D. Leeea 
ne-a declarat : .Dorim să con
tinuăm tradiția echipei noastre 
de a juea na baschet spectacu
los. Mal urmărim să lansăm ta 
arena marii performanțe ele
mente capabile de progres. D 
asigurăm pe suporteri că pen
tru realizarea acestor obiective, 
precum și pentru menținerea 
(deocamdată) ta Divizia -A* ae 
va munci eu toată pasiunea și 
responsabilitatea*.

EXCURS"? CU PRILEJUL CE. DE BASCHET FEMININ

Cu prilejul Campionatelor europene de baschet fem nia. 
se organizează o excursie pe traseul București — Miskolc 
— Budapesta — București, ta perioada 10—19 septembrie. 
Antrenorii, jucătorii si activiștii din domeniul baschetului 
Se pot înscrie la sediul F. R. Baschet, ptaă la ÎS iulie.

I

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VAI
(Urmare din pag I) diurn pe 

Șopterian 
dem la 
București 
monton, la Univerisade. dar si 
la alte mari întreceri.

UN ADEVĂRAT SPECTACOL, O VICTORIE „MARE" I
Mai bine de 5 000 de spec

tatori au asistat, in sala Uni
versity Pavillion la meciul ca
re avea să furnizeze marea 
surpriză a turneului feminin de 
baschet : România a învins net 
S.U.A^ cu 87—71 (44—41) ! Șl 
nimeni dintre cei prezenti nu 
a avut ce regreta : au urmărit 
un meci de mare spectacol și 
tensiune, de înalt nivel, aplau- 
dînd îndelung ta final această 
splendidă victorie românească 
ta fața reprezentantei unei țări 
în care baschetul are o deo
sebită valoare, echipele S.U.A. 
numărîndu-se printre marile 
forte ale acestui sport. Dacă 
fetele noastre au început mai 
crispat cu emoții firești vă- 
zindu-se conduse la un mo
ment dat ta o diferență de 
zece puncte, dară au rămas 
tacă din primele minute fără 
Corneli* Stoichiță — entorsă 
la genunchi, ele s-au regăsit 
admirabil după aceea. Au refă
cut handicapul, au preluat con
ducerea, dominiod categoric ta

Gorceakova. Ea a urcat, deci, 
ca și la 100 m în procedeul 
preferat, pe treapta a doua a 
podiumului de premeire. po-

care eleva Cristinei 
ne-a obișnuit s-o ve- 
Ciudad de
sau acum, la

Mexico. 
Ed-

a doua parte si realizînd — 
susțin specialiștii noștri pre- 
zenți la Edmonton — cel mai 
bun meci al unei echipe fe
minine românești din ultimul 
deceniu ! Realizatoare : Bădi- 
nici 20, Pali 20. Borș 20, FiliP 
12, Hinda 10, Grigoraș 5, res
pectiv Collins 16, Walker 13. 
Smith 11, Lee 8, Postrowski 6, 
Henry 6, Menken 5, Spaulting 
4, Scott 2.

în urma acestui rezultat, e- 
chipa României a ocupat locul 
I in grupa semifinală „B“, cu 
6 p. urmată de S.U.A. 5 p, 
R.F.G. 4 p. Franța 3 p. în pri
mul meci al turneului final 
pentru locurile 1—4. ea va ln- 
tîlni formația ~
(clasament ta 
goslavia 6 p, 
p. Canada 4

R. P. Chineze 
grupa „A* : Iu- 
R. P. Chineză 8 
P. Spania 3 p), 

celălalt joc fiind Iugoslavia — 
S.U.Ă învingătoarele dta aces
te partide de sâmbătă vor dis
puta duminică finala turneului, 
iar învinsele vor juca pentru 
„bronz".

SCORUL TURNEULUI DE POLO /

SITUAJIA ACTUALĂ
(Urmare di» pag. 1)

noarea, Doina Ivănescu (Di
namo).

L După părerea mea cauze
le sînt multiple. Voi începe in
să cu cea pe care o consider 
esențială, deci determinantă 
pentru celelalte : SELE'-T LA. 
Aceasta nu se face pe criterii 
obiective, științifice, care «ă 
aibă în vedere deopotrivă ca
litățile fizice (forță, viteză, ta- 
deminare), morfo-faacționale F 
psihice. Selecția la L-.timplare 
aici, 1a bază, aduce in circuit 
foarte puține jucătoare de ex
cepție, munca cu elemente ta 
general nedotate sau parțial 
dotate, neavînd cum să asigure 
necesarul performanței- Pe 
criterii unilaterale se realizea
ză selecția și în echipele avan
sate (unde apar elemente cam 
pe jumătate dotate pentru vo
lei : ca bană motricitate, dar 
scunde ; înalte, dar lipsite de 
indeminare și de mobilitate; 
corespunzătoare pe aceste pla
nuri, insă cu un psihic de con
curs scăzut etc.). Așa că echi
pele de senioare și, ta final, 
reprezentativa suportă consecin
țele.

Pornind de la situația selec
ției (în alte sporturi ca, 
pildă, canotajul, ea se 
prin teste complexe), a 
cauză se referă la volumul și 
calitatea pregătirii. Timpul de 
instruire (de însușire a jocului) 
a devenit exagerat de lung, dar 
nu poate fi altfel, dacă elemen
telor selectate le lipsesc una 
sau mai multe dintre calitățile

de 
face, 
doua

Sportul

Continuindu-si seria bunelor 
evoluții, poIoLștil români au in
tercut categorie pe eti japo
nezi : 18—7 (7—4. 4—1. J—1,
4—1). Acesta este, pint acum, 
scorul turneului (demn de re
marcat fiind faptul că echipa 
UJLS_S . princăpata noastră ad
versară în grupă. a Învins doar 
cu 14—18 formația niponă). 
Băieții au muncit mult, con
tracarând presingul advers prta 
viteza paseioc. au Înotat iute, 
înscriind pe contraatac. Ori 
mai eficace a fast, de această 
dată. Ardeleana — 5 goluri, ce
lelalte fiind realizate de Moi-

eeanu 3, Costrăș 3, Hagiu 2, 
S. Popescu 2, Gordan, Ioneseu. 
Ungur eaau.

După Intifaiirca de vineri eu 
Brazilia (njL — al cârti re
zultat II vom publica, din cau
za diferenței de fu» orar, ta 
numărul viitor al ziarului), ta 
=are echipa antrenată de A- 
aatol Grtațeseu si lullu Capșa 
este favorită, ea va juca sâm
bătă un med foarte important 
!n compania puternicei aelec- 
tionate sovietice, rezultatul din 
grupă con tind, spre deosebire 
de baschet în turneul final.

CEL MAJ BUN REZULTAT DIN ULTIMII ANI
Desfășurată pe șoseaua 18 3, 

pe ua traseu vMurit, eu urcu
șuri și coborâri, cu 5 Întoar
ceri. cursa de 106 km contra
timp pe echipe a reunit, pe 
un timp noroe. cu vint, cicliști 
de deosebită valoare, in frunte 
cu componentii echipei olim
pice a U.R-S.S, ju olandezul 
Dutrot. campion mondial anul 
trecut ia această probă, și al- 
td. Despre nivelul disputei 
poate edifica pe deplin exce
lenta medie orară, aproape 56 
de xtioctetrt. a invingâtoareL 
tatr-o asemenea companie, fer-

mația României a reușii eel 
mai bua rezultat din ultimii 
ani și al doilea din toate tim
purile — 2h 07:53. Ionel Gan- 
eea. V alentin Constan tinescu, 
Coeticâ Parasehiv și Constantin 
Căruțxșa au depus un frumos 
efort comun, au colaborat bine, 
ocup iad în C.nal locul patru tn 
dasamenL

Poate 
drumul 
itoarele 
ti unea 
fond...

MEDALIILE SINT APROAPE

că ddiștii vor afla și 
spre podium ta vi- 
evoluții. Poate la ardl- 
de puncte, poate ta

Șl PERSPfCThflf VOIflUiai MJSrRU f[MIMW
indispensabUe. iar lucrul efec
tiv este redus (de aceea, s 
sportivă atinge nivelul Diviziei 
UL* abia la 20—22 de ani) I 
Ca trei antrenamente a două 
ore pe săptămână (mi refer la 
antrenamentul colectiv), nu se 
poate face față ia primul eșa
lon. Pe pian mondial s-a a- 
juns la un volum de muncă 
de șase ore pe zi Gndustv ta- 
sfiridualizările). Mare diferență!

O altă cauză coastă in mei*- 
diea de pregătire depășită. Pre
gătirea se face analitic : pe
porțiuni de jse și ia afara ja- 
eohti. sa prin exerciții eou>- 
plexe ca structuri de joc. ta 
situații de joc. O altă cauză mi 
se pare a fi trecerea pregăti
rii fizice (cândva socotită de 
bază) in postură de cenușărea
să. Se pare că In prezent se 
reconsideră, dar cu o carență 
importantă : se face pregătirea 
fizică generală. na adaptată 
strict 1a specificul jocului de 
voiri. De asemenea, pregătirea 
tehnică prezinți insuficiențe 
(mi re fac repetări multe ale 
procedeelor £n diverse situații 
de joc), iar cea tactică nici nu 
3C poate realiza fără tehnică 
(de unde, jocul în general sim
plu). O cauză importantă (și o 
carență) rezidă in slaba con
știentizare a sportivelor Ia an
trenamente. De aici, jucătoare 
care nu au personalitate, capa
citatea de a lua decizii rapide 
șt de a avea inițiative proprii 
ta joc, adică de a fi creatoare.

2. în primul rînd trebuie ac
ționat urgent în selecție și me
todică, pentru a le da un ca
racter științific și a asigura 
roade mai bune peste cîțiva 
ani. Totodată, e nevoie de o 
pregătire superioară ca volum 
si calitate, îndeosebi cu tine
rele de mare perspectivă. Pen
tru ca acestea să-și scurteze 
perioada de Însușire complexă 
a jocului, trebuie să se lucre-

ze cu ele — cantitativ ji cali
tativ — ta ua nivel superior. 
Soluția este, cred, promovarea 
Lor ta echipe bune — cit mai 
grupat, spre a putea ti ușor 
urmărite — unde să lucreze 
alături de sportive experimen
tate.

1. Generația matură, ajunsă 
La rima performanței de vârf 
=ti se pare — ta condițiile de 
selecție și pregătire actuale — 
capabilă să înscrie naționala 
intre primele 6 pe plan con
tinental (cu condiția îmbună
tățirii raporturilor dintre an
trenorii iotului si sportive), dar 
nu prea sus. Aceasta fiindcă 
Divizia nu are acum ca
pacitatea de a produce o na
ționali suficient de competiti
vă. Cu câteva elemente care 
Întrunesc doar 60—70 la sută 
din cerințele pentru performan
țe de nivel mondial nu putem 
emite pretenții. Nu avem 4 sau 
6 Maria Enache și Mirela Po- 
povieiu. Se pare însă că gene
rația care vine este mai bine 
dotată, cu mai multe posibile 
valori.

r

lui* si ..argintului” in proba 
individuală — Aurora Dan, 
Marcela Zsak și Csila Rupare- 
»ies, componentele echipei 
noastre de floretă. Ele s-au 
calificat pentru semifinale, du
pă ce s-au situat pe primul 
loc Ia grupa ,,A” : 8—8 (67—55 
t-d.) cu U.R.S.S. si 9—7 cu Ita
lia. în semifinală, echipa Româ
niei intilnește selecționata Cu
bei, iar formația R. P. Chineze 
pe cea a Franței.

Intr-o „poziție* asemănătoa
re sânt si jucătorii de tenis 
Lucia Romanov (6—3. 8—1 cu 
japoneza Okamato) șl Lau- 
rentiu Bucur, Adrian Marca 
(6—3. 3—4 cu sud-coreenii
Joak și Song, la dublu mas
culin). El s-au calificat ded 
in semifinale, performantă ra
tată in schimb de Maria Ro
manov (7—8. 3—6. 5—7
sportiva chineză Li. după un 
med care a durat trei ore și 
jumătate). Laurențiu Bucur 
(6—7, 6—7 cu Song) si de su
rorile Romanov, la dublu (4—6. 
3—6 in fața canadiencelor De
wis. Hetherington). Semifinale
le au loc sâmbătă, finalele du
minică- .

NOI SPERANȚE 
SIMBĂTA Șl DUMINICA
Ne apropiem de ora ultime

lor decizii ale Universiadei ’63. 
Cum arătam și mai înainte, 
reprezentanții sportului univer-

Ctl

sitar din tara noastră se 
țin in prim-planul dispu 
Despre programul bascheți 
telor. poloistilor. tenism: 
sau flore tistelor am ai
deja. Alături de acești .. 
lori", purtătorii speranțele 
mânești vor fi : la atletls 
Anișoora Cușmir și Văii 
nescu, capetele de afiș ale 
așteptatei probe de săxitu 
lungime (sîmbătă, ora 
calificări, duminică, de 1; 
18J0, finala) ; Doina Me 
finala la 800 m avind loc 
bâtă, la ora 18,15, iar se 
nalele la 1 500 m, unde ț 
cipă împreună cu Maria I 
duminică la 18,30 ; Petre 
goescu, semifinale dum 
(ora 18,15) Ia 800 m ; Nic 
Vasile. calificări la săritul 
Înălțime, duminică, ora 1 
la ciclism — Gancca, Paras 
Constaniincscu si Căruțașu 
tkripă duminică (ora 12) la 
ba individuală de fond 169 
pe circuit ; la spadă — e< 
noastră, in calificări, dui 
că la ora 9. apoi, nădăj< 
ta finală, la ora 19.

FIȘIER
AlTaETISM, feminin : 109 

L Natalia Petrova (UJLS.S.) 
X ELena Biseinova (U.R.S.S.) 
3, &esiita Flt^eraild (S.U^A,) 

6. MLhaela SboLca 13,40 ; 
m • 1, Mariaxa Pinigina (U_R 
50,47 ; 2. Molly KiiHngbeck 
nada) 51,04 ; 3. Elena K< 
(U.R.S.S.) ; heptatlon :
Ekaterina Smirnova (U.R 
0350 p ; 2. Sabine Everta (R- 
&1S1 ; 3. Judith Livermore

___ __) 6104 ; mase 
: 1, ChkM Irmoh (NU 
î. D. Wiillkuns (Caz 

3. S. Grady (S.U.A.) 
î 1 Sunday Uti (Nig 
3. V. Markin (U.R 
3. S. Nix (S.U.A.)

, .. . UU
rea Britante) 
10» m -
18,37 : 40» m 
45A1 ;43,3» - ____ ____  _____
înllțime : i,' igor Paklki (UJt 
141 m ; 2. E. Annys (Belgia) 
m ; 3. A, Mettelus (Canada) 
m ; hingime : 1. Iusâ-iAf AIM 
gerla) Ml m ; 2. R. Spry (S. 
7,91 m ; 3. S. Rodin (U.R 
7,t5 m.

BASCHET, feminin : R. P. 
neză — Spania 72—67, Itigoa
— Canada 73—71, R.F.G. — î 
ța 6i—-59.

CICLISM, feminin : 
tratimp ; i, Tamara 
(U.R.S.S.) 58:15,08 ; 2. 
pokourova (U.R.S.S.) 
Nădejdi Kl-bardlna 50:54.22 ; masculin, 100 km 
00:49 ; '£ Olanda 2* h 05 ^7 
Italia 2 h 06:50 ; 4. România 
07^3.

ÎNOT, feminin : 200 m sp 
L Larisa Gorceakova (U.R 
2:15,37 ; 2. Carmen Bui
(România) 2:15,96; 3. Susan W 
(S.U.A.) 2:16,41 ; 200 m fiul
1. Susie Woodhouse (Austr 
2:13.50 ; 2. Naoko Ku>m« (Jap* 
2:15,02 ; 3. Michelle Ford ( 
tralia) 2:15.38 ; masculin, 200 
mixt ; 1. Alex Baumann (C 
da) 2:02J»9 ; 2. Al. Sidon 
(U-R.S-S.) 2:01,21; 3. Ricardo
do (Brazilia) 2:05,50 ; 1500 n 
ber : 1. Vladimir Sadn
(U.R.S.S.) 15:02,83 ; 2. S. S<
nov (U.R.S.S.) 15:28,36 ; 3.
Hayes (S.U.A.) 15:37,97.

SCRIMA, floretă masculin 
Italia, X U.R.S.S., 3. Cuba, 
Franța. Finala : Ita-Ua -- U.R 
9—1.

TENIS, feminin, simplu : 
Zaițeva (UJI.S.S4 — K. D 
(Canada) 7—5, 3—6, 6—3 ; C. 
nandez (S.U.A.) — L. Maka 
(U.R-S.S.) 6—3, G—0 ; mase 
simplu : M. Wostenholme (O 
da) — Z. Petkovici (lugosfla
6— 3, 6—2 ; A. Binaghl (Italia 
R. Gorestiaga (Paraguay)

7— 6 : J. Settlemayer (R.F.G.) 
V. Borisov (U.R.S.S.) 6—1, 7 
dublu : Arons, Seveily (S.U.A. 
Liu, Ma (R.P. Chineză) 6—3, 
Wostenholme, BengMon (Can.
— Azzi, Bouabdellah (Alg<
5— 0, 6—0; Bin-aghi, Bitti (Italia 
Sayana, Tachlbana (Japonia)
6— 2 ; dublu mixt : Li, Liiu f
Chineză) — Ruysscher, O 
(Belgia) 7—6, 2—6, 6—2 ; I> 
Settle may er (R.F.G.) — Men< 
Torrie (Cuba) 6—1, 6—1 ; G< 
lin.g, Goldie (S.U.A.) — Ta.
Farrell (Manea Britanic) 6—4, ' 
Hetherington, Jankins (Canad 
Okamoto. Sayama (Japonia)
6—4 ; Dries. Settlemayer — 
pi, Binaghi 7—6, 6—4.

VOLEI, masculin : Canada 
Japonia 3—0, Italia — R.P. ( 
nezâ 3—1, Franța — U.R.S.S. J 
Brazilia — Liban 3—0, R.F.G 
Mexic 3—1. S.U.A. — Guatem 
3—0. Belgia — Marea Brit; 
3—0, Egipt — Ruanda 3—0. 
welt — Hong Kong 3—0. Loi 
nia — Libia 3—1.

trai imp, echipe

19 Im
Lubov
59:26,82 

(U.R

ROMANÎAF1LM prezintă o producție a Casei de filme Trei, in colaborare cu Biroul 
de Turism pentru Tineret
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tumele : Ion
Mihaî

Nedslcu, muzica : Vasile Șidî, coloana sonora 
Orășanu, Imaginea : Ljyiu Pojoni, regia

CONSTANTIN PĂUN

Măldele, George Mihăiță, Vasile Muram, Bogdancu : Horațiu 

Stanoevici, Mariana Buruiană, lorj Voicu, Adrian Rățoi.

Cu participarea formațiilo- SEMNAL M. SFINX, POST SCRIPTUM 
cintâ Maria Naghî, Gezrgc Nîcaleseu, Tiberiu Ledner, Daru Tufiș.



24 de ore la clubul Dunărea Galați PREMIERĂ LA WIMBLEDON:
ecth mereu MAI PUTERNICE
DIMINEAȚA, LA ORA DE 

lîNCEPERE A PROGRAMU
LUI, în biroul președintelui 
Clubului sportiv municipal Du
nărea Galati, Petre Ion. Abia 
apucăm să ne prezentăm „scri
sorile de acreditare" și își face 
apariția inginerul loan Trcfen- 
ciuc, director la întreprinderea 
de construcții, montaj și repa
rații siderurgice Galați, vice
președinte al secției de caiac- 
canoe a clubului, „care ne aju
tă substantial la Îmbunătățirea 
bazei materiale", după cum ne 
spune președintele. De această 
dată n-a venit, însă, la club 
pentru caiac-canoe ci pentru-., 
tenis, solicitînd ajutorul clubu
lui municipal pentru împros
pătarea echipei de seniori a a- 
sociatiei „Constructorul" (pen
dinte de întreprindere), pe cale 
Să retrogradeze din Divizia 
„A“. Este greu, după cum se 
vede, să te împărți între caiac- 
canoe si tenis, mai ales cînd e 
vorba de retrogradare. SEDIUL 
CLUBULUI se află chiar în in
cinta patinoarului acoperit gă- 
lătean. Firesc, un drum la drep
tunghiul de beton... uscat. Deo
camdată. nici o lucrare nu lasă 
să se întrevadă remedierile 
pentru sezonul rece. Probabil 
că pînă la 1 august, cînd tlnă- 
ra și talentata echipă gălățeană 
din Divizia _A“ va trebui să-și 
Înceapă pregătirile specifice, pe 
gheată, gospodarii își vor face 
datoria. „Păcat că această bază 
sportivă nu se află în custodia 
celor care se ocupă direct de 
sport", ne spun gazdele. „PRE
ȘEDINTELE CELEI MAI GRE
LE SECȚII", ni se recomandă 
tovarășul Mihai Tîmpău, di
rectorul S.U.C.T.Țc. Galați, pre
ședintele secției de haltere a 
clubului. Acum, un mare iubi
tor și sprijinitor al sportului 
gălățean, inimos activist ob
ștesc, dar care, pînă acum doi 
ani nici nu voia să audă de 
sport. Cum a ajuns, atunci. în 
noua și onoranta postură ? Mai 
întîi prin cei doi copii ai săi, 
care au început să se dezvolte 
-frumos și sănătos prin sport 
(cel mic, de 10 ani. face fotbal, 
cel mare — 13 ani, este... lup
tător), apoi prin chemarea clu
bului care a știut să-i facă să 
vibreze coarda sensibilă. Un 
prim rezultat al secției de hal
tere : cei mai talentați juniori 
n-au mai plecat pe alte melea-

guri la împlinirea virstei senio- 
ratului. DE LA HALTERE LA 
FOTBAL, s-a ajuns, firesc, tot 
piin pasiune, și astfel echipa 
Victoria T.C. a ajuns să pro
moveze din campionatul jude
țean In barajul ce va stabili 
noile divizionare „C“. Bineînțe
les, că aportul tovarășului di
rector s-a făcut simțit, alături 
de ceilalți suporteri- ÎN cla
samentul CLUBURILOR pe 
anul 1981, Dunărea Galați ocu
pa ultimul loc (181), datorită 
faptului — ne spune președin
tele clubului — că cei mai buni 
sportivi se transferau la înche
ierea YÎrstei junioratului. Da
torită eforturilor de învigorare 
a secțiilor, au început să punc
teze seniorii si astfel clubul a 
ocupat la sfârșitul anului tre
cut o poziție îmbunătățită (141 
— 145). Mai este. însă mult, 
pînă ce sportul gălățean să 
poată fi mulțumit de aportul 
său la performanta națională. 
DUPĂ MAI BINE DE UN DE
CENIU după performanțele re
putatei calaciste Maria Nichi- 
forov, caiacul si eanoea gălă- 
teană figurează din nou cu nu
me în loturile reprezentative. 
Pe lacul Cătușa, au pornit pe 
firul marii performanțe caia- 
cistele Dorina Leonie, din lo
tul olimpic, și Antonia Lupu și 
Elisabeta Profir din lotul na
țional de junioare. Ce crede 
Vasile Mănăllă, antrenor de 
caiac-canoe, secretarul organi
zației de partid a clubului, cel 
care a descoperit-o pe Dorina 
Leonte din masa studenților ? 
„La campionatele naționale de 
juniori din această vară cred 
că vom eîșiiga titlul la caiac 
4 băieți, juniori IT (Fodolu. 
Bobocea, Oprea, Raeoveanu) si 
încă 2 medalii, la ealae 2 bă
ieți. Juniori II și ealae 4 fete, 
junioare I". LA GRUPUL ȘCO
LAR „A. L CUZA" se află o 
excelentă bază materială pen
tru sport, aci fiind pepiniera 
clubului pentru lupte. Mulți 
dintre cel aproape 4 000 de elevi 
(și directorul școlii, Ing. Atex. 
Vătafu) au îndrăgit această dis
ciplină olimpică care, după cum 
ne spune antrenorul Dumitru 
Tomeseu, are în Juniorii Ale
xandru Horniceanu, Geta Co- 
ridică si Mihai Lungu (15 anf), 
speranțe pentru J.O. ’88.

Paul SLĂVESCU 
Telemac SIRIOPOL

Zonele de box

UN JUNIOR ROMAN INTR-0 FINALA!
Ascensiunea

locul

lui Mihnea Năstase In acest sezon de tenis:

20 in clasamentul mondial al juniorilor
Mihnea Năstase, 

nostru tenisman, in 
16 ani (L-a împlinit pe 7 febru
arie). deține de pe acum două 
recorduri aparte in „sportul 
alb“ de la noi : este cel mai 
bine cotat junior al virstei sale 
dintre toti tenismanii români 
citi au fost pini acum, datorită 
performantelor obținute pe plan 
international ; este, de aseme
nea, primul nostru jucător care 
ajunge intr-o finală de juniori 
la Wimbledon.

Avem în față ultimul clasa
ment mondial al juniorilor în
tocmit de Federația internațio
nală de tenis : Mihnea Năstase, 
cu cele 160 de puncte acumu
late la Campionatele interna-

talentatul 
virstă de

pentru tenis 
— îl în-

ligenta și pasiunea 
il vor duce departe1 
treabă la un moment dat, de 
ce se mai ocupă de școală, din 
moment ce tenisul este deja o 
preocupare importantă centru 
el? Mihnea răspunde : „Mă in
struiesc, învăț matematică pen
tru că, printre altele, orice 
problemă de trigonometrie, ori
ce ecuație, rezolvate, mă ajută 
să găsesc soluții pe terenul de 
tenis. Și-apoi, dacă nu ești in
struit, cum pofi intelege o car
te pe care o citești 7“ Iar nouă 
ne spune : „După ce termin li
ceul, vreau să mă Înscriu la 
Facultatea de Drept. Mi-ar plă
cea să devin jurist".

Iritr-adevăr, — revenind la

THE NEW > „Noul Nâstsse". 
Cu aceste cuvinte 
este 
Mihnea 
tn 
gram 
notelor 
ționale
ale Belgiei, dispu
tate la 
In 
dreapta
fotografiei 
nea este 
prins intr-o 
de joc.

prezentat
Năstase 

revista-pro- 
a Campio- 

intema- 
dc juniori

Charleroi. 
partea din 

(jos) a 
Mih- 
tur- 
fază

7 
cu 
au 
se

ționale ale Angliei, precum și 
la turneele din Tailanda, Japo
nia, Belgia, Italia și din alte 
țări, ocupă acum locul 20 în 
lume in proba de simplu, (1 
locul 4 în cea de dublu Juni
ori. Răsfoim reviste, ne uităm 
peste fotografii, studiem clasa
mente. Un reporter de la re
vista. în multe zeci de pagini, 
.Wimbledon* — care afirmă că 
urmărește de multi ani. cu in
teres deosebit, evoluția Iul Mih
nea. scriind că .talentul, lnte-

matematică — trebuie să fii în 
stare să găsești repede rezolva
rea multor probleme de tactică, 
de tehnică pentru a putea răzbi 
in fruntea celor peste 400 de 
tineri jucători, luați In consi
derație de compartimentul de 
juniori al Federației internațio
nale de tenis. Mihnea a fost 
capabil s-o facă, și iată rezul
tatele : finalist in proba de 
dublu la Wimbledon (cu fin
landezul Oili Rahnasto). Cei doi 
au dispus, în ordine, de 
monet—Mezzadri eu 7—5, 
de finaliștii de la Roland 
ros. sovieticii Olhavski —
nokov. cu 6—4. 6—3, în semi

Ha-
6—2, 
Gar- 
Ces-

finală de Novacek (locul 
mondial) — Teuferberger 
6—7, 6—3, 8—6. In finală 
fost întrecuti, după cum 
știe, de australienii Kratzman
— Youl cu 6—4, 6—4. .Tabloul 
trebuia să fie, inițial, de 32 de 
perechi — ne spune Mihnea — 
dar organizatorii au operat o 
serioasă triere, acceptind doar 
16 cupluri, in funcție de re
zultatele la turneele anterioare, 
precum și de numărul de punc
te acumulate- Se poate, deci, 
spune, că selecția a început 
înainte de a ne fi desfășurat 
jocurile". Desigur, organizatorii 
londonezi ai turneului de la 
Wimbledon au avut motive să-1 
Înscrie pe Mihnea pe tabloul 
de dublu de 16 perechi, jucă
torul român obținînd foarte 
bune rezultate în Tailanda (cîș- 
tigă finala de dublu, alături de 
danezul Cristensen, învingînd 
pe campionii Asiei, japonezii 
Nakano — Maruyama, cu 7—5, 
6—4) și In Belgia, la Charleroi, 
ajungînd In semifinală, alături 
de bulgarul Lazarov. La turneul 
de simplu „Thames Ditton" din 
Marea Britanie, Mihnea a a- 
juns în primii 16, printre cei 
eliminați de el fiind francezul 
Thierry Champion (locul 3 mon
dial). Firește, lista turneelor la 
care a fost prezent Mihnea 
Năstase este mare, iar învinșii 
săi numeroși, printre ei aflin- 
du-se la un turneu sau altul, 
aproape toti cei clasați în pri
mii 15 în lume.

Acum, după ce și-a luat pre
miul I, ca absolvent al clasei • 
a X-a „B“ de la Liceul indus
trial nr. 37 din Capitală, Mih
nea se antrenează 6 ore pe zi, 
urmînd să ia parte la „Cupa 
Vasco Valerio", la C.E. de ju
niori din Elveția, la „naționa
lele* de juniori de la Brăila...’

La Londra, cînd echipa Româ
niei se pregătea să plece spre 
Brisbane, pentru meciul din 
„Cupa Davis" cu Australia, an
trenorul Alexe Bardan li spu
nea că la ediția viitoare a com
petiției Mihnea va fi, foarte 
probabil, inclus în lotul repre
zentativ. S-ar putea, deci, 
în 1984 Ilie ~ 
Năstase să 
de dublu !

ca
Năstase — Mihnea 

formeze perechea

PAUL GOLUMBEANU ELIMINAT!
„Zonele" de box au ajuns a- 

proape de final. Azi, vor fi 
cunoscuti toți cei care vor par- 
ticipa la turneul final 
pionatului national de

BRĂILA, 8 (prin 
Spre sfârșitul „zonei* 
sita cerne tot mai des, 
cazul este că nu prea__ ____
Din 14 meciuri, doar 2—3 mai 
răsărite si pentru că In gala 
la care ne referim a existat 
un singur „cap de afiș". în 
care dinamovistul Teodor Pîr- 
jol a învins, în cadrul cate
goriei grea, prin abandon în 
rundul secund, pe Eduard Ștefi 
de la A.S.A. Buzău. Dar cel 
mai frumos meci avea să fie 
cel dintre St. Mihaî (Tlrgo- 
viște) și L Chiriță (Medgidia) 
la ușoară — în care s-au 
schimbat lovituri puternice șl 
multe, rit pentru 5 partide. 
Deși numărat în reprizele • 
2-a și a 3-a, Chiriță n-a slă
bit în replica sa mereu peri
culoasă, dar Mihai 
struit metodic 
puncte. în rest 
multi boxeri eu 
precară și chiar 
noștinte pentru a 
si de la care nu _ ____  _
tepta mare lucru, ea : Răilea- 
nu. Micu. Afloarei. Gfugluc, 
Sorescu, Bîju. Papp, Chițigă, 
Cotet sa. într-un amalgam de 
meciuri slabe tn serie, doar 
Lcontln Sanda și Nlcolae Cos- 
tin au mai Înviorat tribunele 
pline. în celelalte, box con
fuz, lovituri nepermise. pirue
te. lipsuri în apărare. N-a Hp- 
sit nici un moment de excep
ție. cînd un huligan rătăcit în 
lumea boxului Gh. Sorescu 
(Oțelul Tîrgoviște), după o e- 
voluție lamentabilă, l-a jignit 
grav pe arbitrul de ring care 
fl ajutase descalificîndu-L RE- 
ZULTATE : pană f C. Micu 
(C.F.R. Craiova) b.p. C. Râî- 
leanu (Portul), C. Vlădescu 
(Buzău) b.p. P. Roșea (B. C. 
Brăila), L Lungu (B. C. Ga
lați) b.ab. 1 M. Afloarei (Iași), 
M. Giugiue (Buzău) b. dese. 2 
Gh. Sorescu ; semlmljlocle : 
D. Bîju (Buzău) b.ab. 3 F.

al cam- 
seniori.

telefon), 
de aici, 
dar ne- 
are ce !

Papp (St. 
(Prahova) 
Galați) ;
Lihăceanu

Gheorghe), L. Sandu 
b.p. N. Costin (B. C. 
mijlocie mică : C. 
(Galați) b.p. L Chf- 

țiga (Focșani), D. Bumbac (Tg.
Mureș) b.ab. 1 L Cotet (Tul- 
eea), A. Arin (Buzău) b.p. A. 
Lăcătuș (Mec fină Buc), A. 
Sandu (Votata Buc) b-P- M- 
Clobanu (Met Buc.) ; grea : 
a Bălan (B. C. Brăila) b.ah 2 
M. nilu (Tîrgoviște).

Mircea C OȘTEA

racilă (Bacău) b.p. Dorel Jia- 
nu (Dinamo) ; semi ușoară : N. 
Brlnzei (Nicolina) b.p. V. Pa
vel (Bacău). T. Tudor (Praho
va) b.p. Șt. Dumitrache (B'r- 
lad) ; mijlocie mică : D. Călin 
(Bacău) b-p. (!) Gh. Encuna 
(Steaua). M. Qatu (Bacău) 
b_ab. 1 Gh. Omăreasa (Sucea
va) ; mijlocie : V. Butnaru (P. 
Neamț) b,p. M. Vasilache (IMU 
Buc.), L Petrescu (Steaua) 
b.ab. 2 I. Pamfil (Nicolina).

8 NOUĂ ETAPĂ
IN CAMPIONATUL

Dl MOIOCICLISM-VlTfZĂ

Șl-a eon- 
victoria la 

mult prea 
o pregătire 

cu slabe eu- 
urca în ring 
se poate aș-

CRAIOVA. Prima semifina
lă de la această zonă a adua 
si cea mai mare surpriză a 
eamplonatulut Greul Paal G»- 
lumbeaau (Dinamo) — proas
pătul medaliat de la campio
natele europene de la Vama 
— a foot învins la puncte — 
eu o decizie de 4—4 — de era- 
ioveanul Ion Jo4(a. cELE- 
LALTE REZULTATE : scml- 
museă : P. Ionel (C.F.R. Cra
iova) b.p. ML Gtadac (Steaua), 
muscă : AL Șchiopu (Steaua) 
b.p. R. NIstor (Muscelul) ; co
coș : L Rîpa (U. C. Buc) Kp- 
(dedzie eronată) C. Pascarlu 
(Prahova) ț pană : C. Btancu 
(Rapid) e. neprez. M. Tănase 
(Steaua) : semlușoară : P.
Ștofa (C-F.R. Craiova) bab. 1 
M. Dlaconu (CLR. Craiova) ; 
semlmljlocle : Gh. Bacriș
(C.F.H. Craiova) bp.(h K Ml- 
elos (CrișuD, M. Ctabotaru 
(AEM) e. nepeex. Dl Măerean 
(Călărași) ț mijlocie arfei : 
Gh. Slmlon (Met Buc) hah.1 
H. Dragomlr (Semănătoarea) î 
mijlocie : C. Gheorghe (Cugli) 
b.p. AL Crlșan (Cluj) ; semi
grea : F. Pamfil (Dlrtamo)
b.ab. 1 C. Trașcă (Rm. Vilcea).

Ștefan GURGUI — corasp.

TIMIȘOARA. Iată rezul
tatele din ultimele două reu
niuni : cocoș : Gh. Simileac 
(Bușteni) b-p. ▼. Plosca (Za
lău). Gh. Oprișor (Steaua) b.p. 
G. Lazur (Negrești). Cr. 
Gheorghișor (Slatina) c ne- 
prez. V. Lazin (AEM). N. 
dobotaro (Voința Buc.) 
V. Trif (auj) ; Bșmră : 
Gtagtac (Oțelul roșu) Kp. L. 
Stoica (Arad). C. Gheorghe 
(Steaua) b.p. D. Bal'nt (Cri- 
șul), FL Hreomr.ieu (Dtaamo) 
hp. M. Gașpcr (Cluj). Gh. Co
vaci (Satu Mare) b-p. T. Mun- 
teanu (Aiud) ; semlmljlocle : 
D. Baeta (OuJ) top. C. Bota 
(Arad). M. Nlculescu (Stea
ua) hab. 1 R. Dafina (Hune
doara). 8. Oprea» (Bihor) b.p. 
N. Iordache (Baia Bocșa) R- 
Tlhon (Sibiu) b.p. Gh. Pavel 
(Mirșa) ; muscă : FL N’colae 
(Dtaamo) b.p. L Dtcu (Sibiu). 
Gh. Șueta (Alba) b-p. A. Sîrca 
(Zalău). M. Vtșan (Tîrgoviște) 
h.ah. 2 L Rat * '
Do) ana (Cluj) 
(Satu Mare) ț 
bladin — “

Campionatul republican de 
motodclism la viteză va con
tinua mfine cu etapa a doua, 
programată a se desfășura pe 
un traseu ales în centrul ora
șului Timișoara. Și-au anunțat 
participarea alergători din 
București, Reșița, Cîmpina, O- 
radea. Arad, Galați, Zămești, 
Brașov, Sibiu și alte centre 
moto. în program figurează 7 
clase, printre care și o cursă 
rezervată fetelor. Primul start 
se va da la ora 10.

LOTO PRBNOSPOBT INFORMEAZĂ

IAȘL Ala s-a disputat pri
ma semifinală la care sporti
vii învingători au cucerit 
dreptul de a participa la tur
neul final. IATÂ REZULTA
TELE : muscă: Gh. Govid 
(Steaua) b.p. C. Axente (Bor- 
zeșfâ), L Boboc (Rapid) b.p. 
Gh. Amăriuței (Iași) i cocoș : 
D. Agavriloale fiașt) b.p. I. 
Boidache (Met. Buc.). V. Să-

Inele 
peni)

(Hunedoara), I. 
b.p. Fr. Coșar 
pană : F. A- 
b.p. Fr. Papp 

(Cri sul) 
(Zalău) 

bnb. 
mij- 
(Lu- 
Hant 
b.p.

(FaruD
V. Crădunea l 

î V. Crișan 
Nicola (Dinamo) 

Ganea (Sibiu) 
miei : F. ~ ' 

bab. X
Gabor 

L
(Arad). V. Mihai (Farul)
L Sala (Reșița), N, Bala ban 
(Pitești) b.p. F. Cotro (Bihor), 
G. EHsei (Tg. Mureș) bș>. G.

Terzea (Prahova) ; grea : L 
Clrlan (B. C. Galați) b.ab. 3 
G. Drăghia (Sibiu).
Constantin CREȚU coresp.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN C 
IULIE 1983. Extragerea I : 7 
80 26 86 12 59 31 42 53 ; ex
tragerea a n-a : 5 78 87 37 20 
85 60 79 47. Fond de eîștlguri : 
834.036 lei. din care 60.502 lei 
report la categoria L

Ion GAVRILESCU

UN SUCCES DE SEZON

LA ÎNDEM1NA TUTU-

ROR !

Oriunde vă aflafi, ta

iun te
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1300*
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TORII VOLANȚI

ÎNTREAGA ȚARA

STAU ZILNIC LA

POZIȚIE.

DIN

VĂ

DIS

Sportul|Pag.a7*o



La Brisbane, in sferturile de Hnaifi ale „Cupel DorlV' ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI,

AUSTRALIA - ROMÂNIA Z-O, DUPĂ PRIMA ZI CAMPIOANA BALCANICA LA TIR CU ARCUL
Pe arena Milton din Brisba

ne a început ieri tntîlnirea de 
tenis, conttnd pentru sferturile 
de finală ale .Cupei Davis’ 
(Grupa mondială), dintre for
mațiile Australiei șl României. 
După consumarea partidelor de 
simplu din prima zi Australia 
conduce cu 2—0.

In partida de debut a com
petiții ei s-au Intîlnit Patrick 
Cash și Florin Segărceanu. Ti- 
nărul tenisman australian, cu o 
bogată experiență în jocul pe 
iarbă, si-a etalat chiar de la 
Început calitățile, practicînd un 
joc complet, cu servicii și vo- 
leuri de mare eficacitate. Cash 
• cîștigat cu 6—2, 6—1, 6—1.

Cel de al doilea meci i-a 
adus în fața fileulul pe Mark 
Edmondson și Iile Năstase. Cam
pionul român a început bine

jocuL Experiența lui Năstase 
Si-a spus cuvintul, ei adjude- 
etndu-și primul set eu 6—4. 
Setul al treilea, disputat pe 
durata unul maraton, a Însu
mai nu mai puțin de 26 de ghe
muri. Rezistenta fizică si-a 
spus aici cuvintul, superiorita
tea fiind de data aceasta de 
partea mal tfnfirului Edmon
son. Setul avea să fie hotărîtor, 
pentru ci tenișmanul austra
lian a cedat, in cei de al pa
trulea. doar două ghemuri. Re
zultai final: Mark Edmondson— 
Hie Năstase 4-4, 6-3, 14-12, 
6—3.

Azi are loc partida de dublu, 
iar duminică ultimele două me
ciuri de simplu : Cash — Năs
tase sl Edmondson — Segâr- 
eeanu.

In Turcia, la Izmir, s-au În
cheiat Întrecerile primei ediții 
a Campionatelor balcanice la 
tir cu arcuL Fe primul loc ta 
întrecerea feminini t-a clasai 
echipa României (Aurora Chin, 
Terezia Preda si Daniela Bâ- 
leseu) cu 3 344 p. Campioana 
noastră. Aurora Chin a oeu-

pat locui I si in proba indi
viduală eu 1 198 p (Terezia Pre
da pe locul 6. Daniela Roba — 
3, Dorina Damian — 12). Clasa
mente finale. Feminin : 1.
ROMANIA. X Turcia 3 266 p. 
3. Iugoslavia 3 234 p. Mascu
lin : 1. Iugoslavia 3 482 p. X 
Turcia 3 342 p, 3. România 3 341 p.

EVELYN ASHEORD,
DUPĂ WILMA RUDOLPD Șl WIOMIA IVUS...

TURUL FRANȚEI (7).

O ETAPA DE SEMI-REPAUS !
SAINT PIERRE D'OLEBON. 

Vineri dimineață a avut loc pe 
— traseu de 211 km, de ta 

Saint Pierre d’Olero®, 
Oleron (din Atlantic), 
șaptea etapă a turu- 
al Franței. De dala 
fost foarte cald, cel 

avtad

un 
Nantes la 
ta insula 
cea de a 
Iul ciclist 
aceasta a
133 de concurenți avlnd real
mente de suferii din cauza tem
peraturii ridicate. Acesta a fost 
probabil motivul principal pen
tru care plutonul a rulat cuminte.

Intr-o etapă destui de cenușie 
totuși trei chestiuni au ieșit mal 
pregnant in evidență. A fost mal 
tatii sprintul (cu bonificație de 
timp) de la Geneston (ta :S4 
km de la start) pe care șl l-au 
disputat cu ardoare irlandezul 
Sean Kelly și australianul Phil

C E. DE POLO PENTRU JUNIORI
ISTANBUL, 8 (prin telefon), 

tn ultimul său meci din grupă 
— med care nu mal prezenta 
knportanță, poloiștil noștri fiind 
calificați tn faza semifinal! a

ajunsă in fruntea sprintului 
ta urma unui concurs favo
rabil de Împrejurări. Au exis
tat ta ultimii >—I ani destule 
momente ta care americanca 
a părut cea mal valoroasă 
sprinteră a lumii, chiar dacă 
ea este acum doar la primul 
record mondial ta aer liber. 
Două din ele ni se par oele 
mal semnificative și ambele 
sa Leagă de tatUnlri directe 
eu sprinterele din R.D. Ger
mană. tn august 1579, la edi
ția a doua a Cupei Mondiale, 
la Montreal, Ashford a reali
zat o spectaculoasă „dublă* 
MO—200 m, tatrectadu-le fără 
drept de apel pe recordma
nele mondiale ale momentului, 
GOhr și Marita Koch. Mal 
mult. 1a ediția următoare a 
Cupei Mondiale, ta septem
brie 1961, la Roma, ea a ix- 
but* din nou eveatul, doml- 
nlruău-te de data aceasta pe 
Gdhr, ta lta m, șl pe Barbel 
Wdckel, dubla campioană o- 
«mpică. ta 100 m. Tot Ashford 
a fost prime alergătoare dta 
lume cu rezultate (concomi
tente) sub 11,00 la 109 m și 
«LOS ta IM m (record perso
nal &.S3).

Noctad că Ashford este pri
ma americancă recordmană 
a „sulei* de ta Wyomia Tyus, 
să subliniem că vedeta de 
azi n-are nimic comun eu 
prototipul kMigmn al campi
oanei olimpice din 1969 (sau 
al „gazdei* de la Rcma, 
WWsa Bndoipb). La 1.63 m 
șl M kg. Bvelyn (născută la 
1* aprilie 1957 ta Shreveport, 
Lou'jana. studentă la Uni
versitatea California din Los 
Angeles, căsătorită cu 
chetbaiistul profesionist 
Washington șl antrenată
fosta pe.-, tal'.or. istă Pat Con- 
noMy) este o alergătoare de 
forță, de mare frecvență. 
Jengarea sa nu e estetică dar 
este foarte eficace. Noua re
cordmană și-a anunțat obiec
tivele pentru CM. de la Hei- 
stnkl : trei titluri mondiale, 
ta IM. ZM șt ștafetă I X IM 
m. Să vedem...

bae- 
Ray 

de

C.M. DE LUPTE (i)
(Urmare din pag 1)

reușit cu succes să finalizeze 
două centurări laterale, care 
i_-au adus răsplata efortului 
si- victoria ! Așadar, două suc
cese de prestigiu, două titluri 
de campioni mondiali de ju
niori. Din păcate, o dublă des
calificare a lui Sorin Herțea 
(82 kg) în meciul decisiv din 
serie l-a „stopat* pe cel de al 
treilea reprezentant al nostru 
la întrecerile de la Kristiansund 
in drumul pe care pornise — 
cu 3 victorii — pentru cuceri
rea medaliei de aur sau 
gint !

Aeroportul internațional 
peni. Campionii mondiali 
încă emoționați. Ne mărturisesc 
marea bucurie care-i încearcă 
și dorința lor fierbinte de a 
se pregăti si mai bine pentru 
o afirmare la fel de presti
gioasă si in marile întreceri 
ale seniorilor. Antrenorul Si- 
mion Popescu ne spune, ta 
dteva cuvinte. ..cum a fost* : 
„Competiție dificilă, eu multi 
adversari de valoare. întreceri 
de nivel tehnje superior și , 
mare ambiție a eonenrentilor 
de a î' număra printre frun
tașii categoriilor. Mica noastră 
delegație a realizai tui succes 
deosebit, elogios comentat de 
specialiști, de presa sportivi.
Și Miuți, și Grigoraș in concu
rat cu o mare dirzenie, făcind 
dovada bunei lor pregătiri, ea 
și a posibilităților de progres 
pe care Ie au. Ce frumos *r 
fi fost daeă si Herțea—*

In loc de final : ieri, cei 
trei juniori si-au reluat pre
gătirile !

Ultimele clasamente finale : 
cat. 52 kg ; 1. Serghei Sabei- 
vosota (U.R.S.S.), campion mon
dial. 2. J. Loikas (Finlanda). 
3. V. Kzumov (Bulgaria) ; 62 
kg : 1. Janos Bodi (Ungaria) si 
Dieter Schwing (R. F. Germa
nia), campioni mondiali, 3. S. 
Kolotilo (U.R.S.S.) ; 74 kg 
Mihail Mimiașvili 
campion mondial, 2. 
romi (Ungaria). 3. 
(Bulgaria) ; 90 kg : 
Kanev (Bulgaria), 
mondial, 2. R. Turkot (Polo
nia), 3. A. Fedorenko (U.R.S.S.): 
+100 kg : 1. Mihail Tkaciuk 

(U.R.S.S.), campion mondial. X 
G. Gheorghiev (Bulgaria), 3. G. 
Albright (S.U.A.).

A-

Vtadimir MORARU

REINTRAREA
*r-

Oio- 
par

_ : 1. 
(U.R.S.S.), 
T. Oma- 

P. Țenev 
1. Todor 
campion

SPECTACULOASA

A CAMPIONULUI

UN PALMARES

IMPRESIONANT

tailva mexicană 
spre unea lor,
o comportare slabă, i 
de posibilități șl mal ; 
ceea ce promisese să 
zexe. Astfel e* după ee an 
pierdut cu 1—4 ta fața sco
țienilor șl eu 9—1 ta ftața
and-ooreeailor. juniorii 
câni, la ieșirea de pe 
*u f - txnui veritabil tir eu... 
fel de fructe ! Pentru 
tea părăsi marele stadion Az
teca. bieții jucători an tre
buit să se folosească — drept 
-scuturi" — de tărgUe aani- 
tarCor. pentru a putea ajunge 
la vestiare— Uneori, lată, că 
ao-1 bine aă Joci pe teren 
propriu. Mal ales ctad al șl 
astfel de suporteri teribU de 
focoși !

a avut 
departe 
ales 6e 

l reaii-

raexi- 
_ _ _ _ teren,
fost pur F- simplu supuși 
1 veritabil tir eu— fel de

a po-

O NOUA CONDUCERE

A ACADEMIEI SPORTURILOR

CE ÎNSEAMNĂ SA FI

UN ÎNOTĂTOR-- COPT GAZDA I

Un mare număr de spec
tatori au urmărit recentele 
Întreceri dla cadrul campio
natului mondial de fotbal 
pentru juniori desfășurat ta 
mal multe localități dla Me
xic. Majoritatea acestora au 
venit să ta curaj eae reprezen-

Rnbricl realizat! de
Romeo VI LARA

• PE SCURT
In aceste zile se află în țar 

noastră, la invitația Federații 
române de șah, marele maestr 
internațional sovietic Anato 
Karpov, campion mondial d 
șah. La Ambasada Uniunii So 
vietice a avut loc, cu aces 
prilej, o intîlnire cu ziariști 
sportivi și alte cadre ale miș
cării sportive, în cadrul cărei: 
campionul mondial de șah i 
vorbit despre activitatea sa ș 
proiectele de viitor.

ATLETISM • In concursul d 
la KarhuLa, americanul Toni 
Campbell a alergat 110 mg îi 
13,32, al treilea rezultat mondia 
al sezonului. Clasat al doilea 
finlandezul Arto Bryggare stabi 
lește un nou record național c 
13,45, cu 2 sutimi mai bine de 
cit alergase în ajun la Hielsinik

BASCHET < în ziua a dou 
a turneului feminin de la Iamfcx 
(Bulgaria) : Bulgaria — Ungă 
77—76 (42—34), R.P. Chineză 
Akademik 91—64 (51—34).

CICLISM • Etapa a 6-a. a Tf 
rului Poloniei, Wisla — Ni 
Sacz, 175 km, a fost câștigată 
polonezul Lech Plase-cki în 4112/’ :2S 
urmat de compatrioții săi Lecho 
law Michalak 4h29:32 și Andrz 
Paj or 4h2â :34. în clasamentul gi 
neral individuali conduce Tadeu 
Krawczuk (Polonia) 21h04:48, u 
mat de Andrzej Sored iu k (PoJx 
nia) 21h06:54, Andrzej MierzejeW; 
kl (Polonia) 21h07:36, Mathi: 
Vierke (R.D. Germană) zih07:4
• Etapa a 3-a a turului Boemie 
166 km la Novy Bor, a fost cîș 
tigată de Miroslaw Sykora (Cehe 

slovacia) în 4h22:51. în clasamen
tul generai conduce Sykora. ur 
mat de compatrboții săi Milo 
Hrazdira, la 18 secunde și Ju 
Skoda la ltL8.

TENIS t La Le Touquet (Fran
ța) în ..Cupa Annie Soisbault 
(jucătoare sub 21 de ani) : R.F.G
— Danemarca 2—1, Polonia 
Belgia 3—0, Italia — Ungaria 2—1 
Israel — Olanda 2—1, Cehoslovacia
— UJR^S. 2—1, Marea Britanie- 
Elveția 2—L, Argentina — Austra-

. Ha 3—0, Franța — Spania 2—0 a 
In ..sferturi- la Newport (Rhode 
Island) : Davis — Tim Gullik- 
son 7—5, 7—5 Mit cheli-van Nos
trand 7—5, 7—6. • In ,,optimi*
la Gstaad : Pimek — Scanlon 
6—0, 6—3, Higueras — Velasco 
5—-7, 7—5, 6—-2, Purcell — Gunn ar
son 6—4, 6—2.

VOLEI In turneul feminin
de la Hong Kong : Japonia (cam
pioană mondială) — S.U.A. 3—8 
(10, 12. 12).

CAMPIOANA FINLANDEI ÎNVINSA
Adversara echipei Dinamo 

București în primul tur al C.C E_ 
formația finlandeză Kuusysi Labti 
a susținut in cadrul etapei a 
13-a meciul cu fruntașa clasa
mentului Haka Va'keakoski, în 
deplasare, Haka a cîștigat cu 1—0 
și conduce în clasament cu 2p p. 
Kuusysi ocupă locul 5 cu 16 p. 
Alte rezultate : Kvo.pio P.V. — 
J.K. Helsinki 3—0, Kups — P-S- 
Turku 5—1, Re i pas Lahti — 
O.P.S. 0—2, K.T.P. — KoparM
1— 4 !

O Schimbare de lider. în cam
pionatul U.R.S.S. In etapa a lO-a, 
pe primul loc a trecut Jalghiris 
cu 23 p, urmată de Cernomoreț 
Odcsa și Dinamo Minsk cu cîte 
22 p, Zenit Leningrad, Pahtakor 
cu cîte 21 p. în această etapă, 
Jalghiris a dispus de Dinamo 
Moscova cu 1—0, iar Șahtior Do- 
nețk a învins pe Cernomoreț cu
2— 0. Alte rezultate : Dinamo
Kiev — Neftci Baku 0—0, Meta- 
list — Dinamo Tbilisi 4—3, Di
namo Minsk — Spartak Moscova
3— 2, Dnerpr — Nistru Chișdnău 
6—0. Torpedo Moscova — Zenit 
Leningrad 0—2, Ț.S.K.A. — Pah
takor 1—1.
• Și în Suedia continuă cam

pionatul. In etapa a 11-a : Haeo- 
ken — Brage 2—0, Halmstad — 
Gefle 2—0. I.F.K. G6teborg — 
Mjaelby 0—0, Hammartoy — Oer- 
gryte 4—1, MalmO F.F. — A.T.K. 
Stockholm 0—2, O ester — Elfs- 
bo-rg 2—0. Pe primele locuri : 1. 
Oester 16 p, 2. Malmfi F.F. 15 pu 
3. Hammarby 15 p.
ECHIPA POLONIEI ÎNTRECUTA Dl

ULLE
Aflată în turneu în Franța, 

reprezentativa Poloniei a susți
nut o nouă partidă (după ce a 
terminat la egalitate 2—2 cu So
cha ux). în semifinalele turneului 
de la Villeneuve d’Asco, echipa 
Poloniei a fost întrecută de for
mația Lille, cu 1—0. în prima 
repriză polonezul Bunco! — ac
cidentat a părăsit terenul. Iată 
echipa aliniată de polonezi : 
Mlynarczik — Gunla (Bomko), 
Wojdcki, Jalocha, Krol — Wijas» 
Kajris, Kupcewic® — Pa’asx, 
Buncol (Driekanowskl), okonskL 
După cum se vede tn mare parte 
formația a fdst întinerită.
• în „Cupa de vară“ : F.CL 

Twente Enschede — F.C. Zfirich 
1—1 (0—0). Oaspeții au deschis 
scorul prin Elsenetr, iar gazdele 
au egalat grație golului înscris 
de Ashcroft în ultimele minute.
• Două personalități din fot

balul vest-german au încetat din 
viață. Hennes Weissweiler (64 de 
ani), o celebritate in lumea an
trenorilor, și fostul internaționaî 
Erîch Juskowîak (56 de ani).
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