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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ai tovarășa Elena Ceausescu 
au depus, marți dimineața, 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor mozambicani.

Marti dimineață. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. ■ secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Împreună 
eu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
făcut o vizită la întreprinderea 
Maquinag.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înlîlnit, marți, 19 iulie, la 
Maputo, cu Oliver Tambo, 
președintele Congresului Na
tional African (ANC) din Afri
ca de Sud.Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, în cursul dimineții de 
marți, portul Maputo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
așteptați de mii de oameni ai 
muncii, veniți să-i salute, în 
cuvinte alese.

Directorul general al com
plexului de transport feroviar 
și naval, Ilidio Dinis, a expri
mat, în numele celor 17 800 de 
oameni ai muncii care lucrează 
aici, cele mai vii mulțumiri 
pentru vizită, subliniind că ea 
va rămîne ca un eveniment de 
cea mai mare însemnătate in 
viața colectivului.

La încheierea traseului prin 
halele întreprinderii portuare, 
pe un mare platou, au venit 
sute de muncitori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Samora 
Machel urcă la tribuna amena
jată aiei, Încadrată de drapelele 
de stat ale României și Mo- 
zambicului.

Adresîndu-se oamenilor mun
cii prezenți, tovarășul 
Samora Machel a scos în evi
dență conlucrarea fructuoasă 
dintre muncitorii români și cei 
mozambicani în domeniul mij
loacelor de transport, in cadrul 

general al colaborării dintre 
eele două țări.

A luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cuvintul 
său a fost subliniat cu puter
nice aplauze, cu îndelungi ova
ții

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este rugat să primească in 
amintirea zilei de azi, din par
tea muncitorilor de aici, o ma
chetă de locomotivă.

intilnirea cu reprezentanții 
complexului portuar și feroviar 
Maputo se încheie intr-o atmo
sferă de vibrație deosebită, en
tuziastă.

★
Un moment de maximă în- 

semnătate in cadrul vizitei ofi
ciale de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, impreună 
eu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Populară Clezam- 
bic. l-a constituit semnarea 
unor documente de cea rfiai 
mare importanță pentru extin
derea si adîncirea relațiilor de 
prietenie si colaborare româno- 
mozambicane, in folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei 
socialismului, păcii, înțelegerii 
si cooperării internaționale.

In cadrul unei ceremonii ce 
s-a desfășurat la Palatul pre
zidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Samora Moises Machel, pre
ședintele Partidului Frelimo, 
președintele Republicii Popu
lare Mozambic, au semnat De
clarația comună romăno-mo- 
zambicană.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Samora 
Moises Machel s-au felicitat 
călduros, și-au strins priete
nește miinile, s-au îmbrățișat.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au rostit cu acest 
prilej alocuțiuni care au fost 
urmărite cu atenfie și deosebit 
interes, fiind subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți.

★
După semnarea documentelor 

oficiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntilnit in ca
drul unui dineu cu tovarășul 
Samora Moises Machel și tova
rășa Graca Machel.

22 DE CLUBURI AU CONTRIBUIT
LA PALMARESUL DELEGAȚIEI ROMANE 

LA UNIVERSIADA '83
• Steaua — în fruntea ierarhiilor 0 Localități mici, 
realizări mari O lași, Tg. Mureș, Constanța ș.a. lipsesc 
din lista centrelor universitare cu contribuții, iar Cluj- 
Napoca, Timișoara și Brașov au un aport cu totul 

nesemnificativ
Dacă poziția finală remarca

bilă a delegației sportivilor 
noștri la Universiada '83 s-a 
înscria pe linia comportărilor 
generale ale reprezentativelor 
României la marile întreceri 
sportive cu caracter mondial 
în schimb eficienta cvasi-ge- 
nerală a lotului — 54 de spor
tivi din cei 63 prezenți la 
Edmonton s-au clasat între 
primii 6 la probele lor — a fost 
remarcată de toti participant!!. 
Cu un număr de sportivi mult 
mai mic (uneori doar iumăta- 
te sau chiar o treime) decît 
cel al Canadei, U.R.S.S., 
S.U.A.. Italiei. R. P. Chineze. 
Japoniei. Cubei s.a.. delegația 
noastră a reușit să obțină 27

Fotbaliștii tricolori In vacanță pe litoral

FOTBAL NON-STOP PE PLAJĂ
OLIMP, 19 (prin telefon). 
Vacanta fotbaliștilor tricolori 

se desfășoară in plin, pe lito
ral. Ei au sosit in stațiunea 
Olimp imediat după turneul 
de la Paris, unii pornind spre 
litoral direct de la Otopeni.

Vacanta tricolorilor are toa
te caracteristicile petrecerii 
timpului liber, la aceasta con
tribuind ambianta de familie, 
soțiile și copiii fiind impreună 
cu... „capii de familie". atit de 
des plecați la Florența. la 
Stockholm și pretutindeni.

Lotul este in majoritatea «a 
pe litoral. Lipsește Silviu Lung. 
care se reface la munte, lip
sesc Klein și Gabpr. care au 
suferit unele mici intervenții 
chirurgicale, lipsește Boloni. 
care tși petrece vacanța la So- 
vata, impreună cu soția și fe
tița sa de 4 luni, care nu a 

de medalii (dintre care 6 de 
aur) si 175.5 puncte. clasîn- 
du-so pe locurile 4—5 în cla
samentele neoficiale pe total 
medalii. medalii de aur si 
puncte.

Ce a determinat acest suc
ces ? O parte din geneza lui 
am prezentat-o într-unul din 
comentariile publicate la sfîr- 
sltul săptămînii trecute în 
ziarul nostru. Vom completa 
astăzi, prezentînd încă un ar
gument puternic : contribuția 
unui mare număr de cluburi 
la alcătuirea delegației pen
tru Edmonton. Nu mai puțin

Hristache NAUM

(Continuare In pag 2-3)

putut face... deplasarea pe lito
ral. tn schimb sînt prezenți 
tinerii Movilă și Balint.

Care e beneficiul vacanței ? 
Ne răspunde Bălăci, dintr-un 
fotoliu, el avind piciorul tn 
ghips, in urma unei întinderi 
ligamentare contractată la Paris 
(ghipsul va fi scos astăzi, ur- 
mind ca Bălăci să-și reia pre
gătirile). „Pentru noi — afir
mă internaționalul craiovean 
— vacanța la mare, oricît de 
scurtă, e ca aerul și apa. 
Soarele rezolvă în cîteva zile 
ceea ce noroaiele și terenurile' 
înghețate au reușit să „strice" 
intr-un an".

Tehnicienii au cuvintul
• ■ __ i._________

GH. LAUTARU

In fiecare zi, spre surprin
derea tuturor, fotbaliștii sus
țin, pe plajă, adevărate me
ciuri non-stop. in compania 
unor adversari de ocazie, cei 
mai puternici dovedindu-se a 
fi tinerii constituiți in echipa 
„salvamarului". Desigur că nu 
poate fi vorba de meciuri in 
adevăratul sens al cuvintului, 
dar nisipul iși exercită din plin 
rolul de tămăduire și fortifi
care, făcindu-i pe jucători să 
reflecteze asupra influentei bi-

loan CHIRILĂ
(Continuare In doo ?-î)

De vineri pină duminică, atletismul „cap de afiș“
Despre situația actuslâ șl perspectivele voleiului nostru feminin

IINAltlt „DACIADET* Șl ALt CAMPIONATELOR DE SENIORI 
SUB SEMNUL... CAMPIONATELOR MONDIALE!

De vineri pină duminică, sta
dionul „23 August" din Bucu
rești va găzdui cea mai im
portantă competiție a sezonului 
atletic intern — finalele Dacia- 
dei si a 67-a ediție a campio
natelor naționale de seniori.

Consultfnd listele de Înscrieri 
la federația de specialitate, 
ne-am putut da seama că vom 
urmări, practic, timp de trei 
zile (în șase reuniuni) tot ce 
are mai bun atletismul româ
nesc la această oră (o singură 
absentă de marcă — Maricica 
Puică, accidentată)- Ne vom 
reîntilni, așadar, intr-un spec
tacol pe care îl dorim de ga
lă. cu toate vedetele atletismu
lui nostru, unele de notorietate 
mondială. Le vom urmări pe 
Anișoara Cușmir și Vali lones- 
cu (marea lor afirmare inter 
națională a început anul tre
cut, cu recordurile mondiale 
stabilite la „naționale"), pe 
Doina Melinte, Florența Cră- 
ciunescu, Fița Lovin, Marla 
Radu. Niculina Vasile. Mihaela 
Loghin, Eva Zorgo-Radulj. Io- 
sif Nagy. Sorin Matei, fon Ol
tean, Bedros Bedrosian. Dan 
Simion, Gheorghe Cojocaru și 
toți ceilalți care ne-au oferit 
satisfacții de-a lungul sezonu
lui.

îi vom urmări intr-un con-

Ion Oltean (in stingă) și Pal Pallfy, cei mai buni alergători de
110 mg ai tării. Foto : D. NEAGU
curs important prin el însuși, 
dar care are acum o însemnă
tate deosebită, fiind ultima ve
rificare a fruntașilor noștri 
înaintea ediției inaugurale a 
campionatelor lumii. progra
mată Intre 7 și 14 august la 
Helsinki. Duminică seara, cu 
două săptămîni înaintea startu
lui „mondialelor", vom ști pe 
cine vom conta la Helsinki și 
cu ce șanse. Iată de ce aștep
tăm de la cele trei zile de în
treceri performanțe. perfor

manțe autentice. comparabile 
cu cele obținute în acest vîrf 
de sezon pe toate pistele lu
mii. Atletil noștri ne-au dove
dit In ultimul timp că sint ca
pabili de aceste performanțe. 
Așteptăm acum confirmări in 
corpore, pentru că. mai mult 
ca oricind, prima competiție 
atletică a țării are caracterul 
unui trial. Timp pentru ..reca
lificări" nu mai este. Acum 
este, pentru toți, ora marilor 
performante. Le așteptăm!

Mareș GHEORGHIȚĂ:

PREGĂTIRE SUB NIVELUL CERINȚELOR,
DEFICIENȚE IN PROMOVAREA TINERETULUI

Continuăm dezbaterea situației actuale și de perspec
tivă in voleiul feminin românesc, identificarea cauzelor 
care-i subminează calitatea și .performanțele, găsirea unor 
soluții viabile pentru a-i spori valoarea și competitivita
tea. La întrebările care le-am adresat mai multor specia
liști în acest domeniu :

1. Care sînt, după părerea dv, cauzele care men
țin voleiul feminin românesc sub piscurile marii 
performanțe ?

2. Ce credeți că trebuie întreprins pentru a-i 
spori valoarea ?

3. Ce perspective pe plan internațional îi pre
vedeți ?

Răspunde astăzi un tehnician deopotrivă remarcabil prin 
vocația dovedită în depistarea si creșterea de elemente 
valoroase si. mai recent. In realizarea de performante la 
nivelul primului eșalon al senioarelor, prof. Mareș Gheor- 
ghiță, antrenor la C.S.Ș. Sibiu și la C.S.M. Libertatea, vice- 
campioană națională.

-1 La prima vedere, am pu- 
tea spune că în voieul 

feminin dispunem de elemen
te suficiente si destul de po
trivite pentru a ridica valoa
rea acestui sport si performna- 
tele sale internaționale. Tn e- 
chipele de iunioare si în cele 
din eșaloanele superioare sînt 
foarte multe fete înalte si cu 
calități Pe care le reclamă vo

leiul. Cu toate acestea soco
tesc că selecția prezintă un 
viciu, generat do supralici
tarea taliei : multi antrenori
s-au mulțumit să selecționeze 
fete înalte, fără a mai acorda 
atenție celorlalte calități na
tive (viteză. îndemînr.re). Si

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag 2-3)



Pe teme de educație

CONSTRUCTORII - LA ÎNĂLȚIME
In arenele sportului

Admirăm. pretutindeni 
tară, construcții noi care 
înaltă, parcă, peste noapte. Le 
semnalăm prezenta numindu-le. 
lapidar uneori, „realizări ale 
minunatilor noștri construc
tori". Aflati în toate colturile 
țării, ei muncesc cu sîrg fiinn, 
deopotrivă, si mari prieteni ai 
sportului si 
liber.

Pe cîtiva 
i-am văzut 
trecute in Capitală, la 
baze sportive — Sala de sport 
A.S. Construcția si complexul 
Olimpia — unde îsi disputau 
cu ardoare sansele în finalele 
„Cupei Constructorului", com
petiție ajunsă la cea de a 5-a 
ediție, inițiată de către Uniu
nea sindicatelor din industria 
construcțiilor. „Organizată in 
cadrul „Daciadei" — ne spu
nea Ion Bratu. vicepreședin
tele uniunii amintite — între
cerea a polarizat atentia a 
mii de constructori din întrea
ga tară. In finalele ce se des
fășoară acum, au ajuns repre
zentanți din 25 județe si 
nicipiul București. De 
circa. 200..."

Ne-am aflat, timp de 
zile, printre ei. participant! la 
întrecerile de cros, tenis de 
cîmp. popice, volei si handbal. 
Vasile Ungureanu. instalator la 
I.J.C.M. Fălticeni („Am fost 
campion județean la cros. In 
1981), Vasile Moldovan. dul
gher la T.C.M. Mureș („Totu-1

in 
se

mișcării în aer
dintre 

si admirat
aceștia 

zilele 
două

mu
tant.

două

APLAUZE PENTRU MARINA!...

să câștigi? Nu. Bi
ne-! că stăm 
soare 
sport"), 
dlă. 
arhitect 
trul județean 
proiectare 
(..Am mers 
în concursurile de 
orientare. Azi în
cerc la cros"): 
două fete mici de 
statură, ca de 15—
18 ani. de fapt de
19 : Elisabeta Dan. 
zugrav la I.J.C.M. 
Brasov (..Am con
curat si anul tre
cut la cros. Lo
cul 7") si Maria
Iiie, un pumn de fată... sudor 
la T.C.M. Iași (..In urma cu 
vreo două luni am luat locul I 
într-un concurs județean de 
orientare") ; Rodica Sas. mun
citoare în curs de calificare la 
T.C.C. Oradea (..Sînt campioa
nă a ..Crosului tineretului" 
1983. Vreau să nu dezmint")...

întrecerile au plăcut mult 
prin dîrzenia cu care sl-au 
disputat șansele constructorii. 
Mai întîi s-au desfășurat cro
surile. ne baza Olimpia, primii 
sosind : 1. Elena
(I.C.P. București). 2. 
Sas (C.T.C.L. Oradea), 
na Dragu (I.A.G.S.C. 
rești): 1. A. Clochiță (T.C.I.A.Z.

In 
că facem 
Florin Bă- 
conducător 
la Cen- 

de 
Sibiu 
mult

l.J.C.M.
fi Grupul de șantiere Zalău

Foto : Nicolae TOKACEK
Fază din meciul de volei dintre 

Brăila

Albescu 
Rodica 

3. Ele- 
Bucu-

Buc.), 2. S. Enescu (I.J.C.M. 
Arad). 3. Z. Deac (T.C. ind. 
Pitești) : dună care au urmat 
conicele si tenisul de cîmp-: 
popice — 1. H. Colan (T.C.M. 
Brașov). 2. V. Ilea (T.C.L. O- 
radea). 3. N. Butoi (I.J.C.M. 
Mehedinți) : tenis — 1. N. Ma- 
tache (T.C. ind. Brăila). 2. R. 
loan (I.J.C.M. Alba). 3. V. Pe- 
tescu (Grupul I, șantiere 
București). Au fost si jocuri. 
La handbal. întrecerea s-a ter
minat cu victoria bucur est eni- 
lor. deși învinși în ultimul 
meci de sibieni cu 15—12 : 1.
LU.T. București. 2. I.P.J. Si
biu. 3. T.C. ind. Brăila. între
cerile de voiei au revenit for
mației I.J.C.M. Brăila (din 
curiozitate am notat numele

In plină vacanță de vară, 
în sala Dinamo se aud aplau
de. Sînt adresate pârtiei pan- 
ților la Festivalul național 
pionieresc de gimnastică. Bă
ieți și fete. Prlmrtre „eroii4* 
Întrecerilor, o eflevâ care exe
cută cu nerv, cu mult a- 
plomb, exercițiile. Cuminte, 
modestă, salută publicul și 
revine in mijlocul colegelor 
ei, de la Școala generală nr. 
93 din București, care o îm
brățișează, îi adresează feli
citări:

— Bravo, Marina, ai fost la 
Înălțime !...

Cu Marina Bălan, așa se 
numește ml ca gimnastă de la 
„93". s-a întim plat ceva cu 
totul neobișnuit. Judndw-se 
cu copiiâ, în cartier, pe dnd 
era în clasa I, Marina a su
ferit un accident; o fractură 
a articulației antebrațului. 
Poate că totul ar fi trecut 
fără urmări, dacă articulația 
cu pricina ar fi fost conso
lidată normal. Operatorul, 
însă, s-a grăbit, braițul feti
ței n-a mai arătat ca înainte. 
Ce-d mai grav, deformiației' fi
zice i s-a adăugat oomplexa- 
rea.

Aceasta pînă in toamna tre
cută, cînd, prof. Victor Geor
gescu, în căutarea unor ele
ve pentru eebiipa de gimnas
tică a școlii, a selecționat-o 
șl pe Marina. Firește, spre 
surprinderea celorlalte cadre 
didactice, a colegilor săi de 
specialitate. Era un gest de
liberat; Martina trebuia să-și 
recîștige încrederea în ea, 
chiar dacă era nevoită să su
porte un anumit handicap fi

zic. Mai important pentru e- 
d-ucator era să anuleze efec
tul psihic. Se înțelege că n-a 
fost prea ușor, nici pentru 
profesor, nici pentru tlnăna 
gimnastă. Dar, cu stăruință, 
ou perseverență. cu ambiția 
de a reuși, iată că s-a ajuns 
la liman: Marina Bălan, din 
clasa a IV-a, a ajuns In e. 
chipa reprezentativă a Școlii 
generale nr. 93, alături de 
colega ei de clasă, Oana Io
sif, de alte gimnaste. Iar la 
,JDinamo“, cum am precizat, 
aplauzele n-au ocolit-o. Dim
potrivă !

Prof Victor Georgescu nil 
este la prima sa tentativă de 
a reeduca — prin exercițiu 
fizic, prin sport — un copiii 
care, suferind o infirmitate, 
trăiește o dramă sufletească. 
Cu ani în urmă, un alt elev 
al său., Dragoș Modiga, a trăit 
o dramă și mai mare, în ur
ma unui accident i-au fost 
fracturate ambele picioare. 
Luni la rînd, după ieșirea din 
spital, prof. Georgescu a lu
crat cu Dragoș, i-a „reedu
cat ** fiecare picior, i-a redat 
seninătatea și zîmbetul. Mai 
mult, aproape de necrezut, a 
făcut din el unul din spor
tivii de frunte al școlii, vo
leibalist, handbalist, baschet
balist, jucător de tenis.

„Cazul Marina Bălan" (care 
îl repetă, pe undeva, pe cel 
al lui Dragoș Modiga) re
prezintă un fa.pt de viață, 
oare scoate în relief, prin di
mensiunile sale umane, va
loarea unui pedagog, a unui 
educator autentic...

Tiberiu STAMA

S-A ÎNCHEIAT „RALIUL
Dciulimt ncsatislMIoarc ale alergătorilor noștri

De azi, sub genericul „Daciadei"

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Astăzi, marea competiție 

sportivă națională „Daciada" 
programează, pe lacul Snagov, 
primele întreceri din cadrul 
campionatului republican de 
canotaj viteză pentru seniori si 
senioare. Reuniunea aliniază la 
start cei mai buni rameri si 
vîslași din țară, canotori si 
canotoare care se pregătesc

DE CANOTAJ VITEZĂ
pentru campionatele mondiale 
din august de la Duisburg. 
Concursul, care cuprinde pro
be pe distanțe de 1 000 m (fe
te) și 2 000 m (băieți), Începe 
astăzi cu disputele din serii, 
urmind ca mtine să aibă Ioc 
Întrecerile rezervate recalifică
rilor. iar vineri — finalele.

sportivilor si meseriile lor : C. 
Popescu — maistru. N. Furtu
nă — electrician. N. Suciu — 
electrician. N. Eftimie — dul
gher. M. Neacșu — economist. 
N. Stefu — electrician. C. Cucu 
— subinginer: antrenor Gh. 
Mosescu). 2. Grup șantiere Za
lău. 3. T.C. ind. Craiova.

„Cupa Constructorului" — e- 
ditia 1983 organizată ca mani
festarea sportivă ce precede 
„Ziua Constructorului", a strins 
laolaltă muncitori. ingineri, 
șefi de loturi si șantier, arhî- 
tecti. constituind o reușită ma
nifestare în cadrul „Daciadei"

Modesto FERRARIN1

S-a încheiat „Raliul Poloniei" 
— etapă în „Cuba Păcii si 
Prieteniei", rezervată piloților 
din țările socialiste — compe
tiție automobilistică internațio
nală desfășurată pe parcursul 
a 877 km. După cum se știe, 
la această întrecere, intre cele 
105 mașini care au luat star
tul s-au aflat si cinci româ
nești avînd Ia bord echipajele: 
Balint — Amărică. Urdea — 
Banca, Matcescu — Panaite. 
Costincan — Barbu. Balca — 
Di coi.

Cursa a fost, evident, dificilă 
fapt dovedit intre altele prin 
aceea că ea a fost terminată

doar de 51 de echipaje. Ce au 
făcut reprezentanții noștri 1 
Două echipaje (Urdea — Banca 
si Balea — Dicoi) au abando
nat din diferite motive tehnice, 
celelalte trei ocuplnd In cla
samentul general locurile : 17 
Balint — Amărică, 19 Costi- 
nean — Barbu, 20 Matcescu — 
Panaite- Echipe : 1. Polonia, 2. 
U.R.S.S. 3. R.D. Germană, 4. 
Bulgaria, 5. România. Rezulta
te nesatisfăcătoare care ar tre
bui să dea de gîndit federației 
de specialitate atît tn ceea ce 
privește nivelul tehnic al aler
gătorilor noștri la ora actuală

UN SUCCES DE SEZON 

LA INDEMINA TUTU

ROR !

Oriunde »â oflați, Io 

munte sau la mare.

NU OCOLIȚI PRILE
JUL DE A VĂ NU
MĂRA SI DV PRIN
TRE CÎSTIGĂTORII DE

•- autoturisme „Dacia 
1300“

• mai sume de bani

AGENȚIILE LOTO-PRO- 
NOSPORT SI VINZA- 
TORII VOLANTI DIN 
ÎNTREAGA tara vă 
STAU ZILNIC LA DIS
POZIȚIE.

DESPRE SITUAȚIA ACTUALA Șl PERSPECTIVELE VOLEIULUI NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. 1)

totuși elemente dotate există. 
Cauza Drindoală a slăbiciuni
lor rezidă, insă, după părerea 
mea. tn nivelul sub cerințe al 
pregătirii ce se efectuează În
dată după depistare. Aceasta 
pentru că. In mod eronat, an
trenorii noștri cred că nu tre
buie să ceara mult de la eo- 
Dii. Or. trebuie să ee lucreze 
mult tocmai la această vlrstă 
mică, la care generozitatea co
piilor este mare, iar teama de 
riscuri este redusă si cînd se 
pot forma cu ușurință ci te
meinic deprinderile.

Dar si ulterior calitatea pre
gătirii suferă : nu ce reali
zează o pregătire fizică cores
punzătoare pe fondul căreia 
că se brodeze tehnica de joc 
la nivel superior ci oe imtn- 
două tactica. Centrele tn care 
se lucrează mai bine sint P. 
Neamț. Constanta. Craiova. 
București si Sibiu, contribuția 
celorlalte fiind sporadică și 
mal firavă sub aspectul cali
tății. O deficientă foarte mare 
este insă cea referitoare la 
promovarea elementelor. Jucă
toarele In devenire (cele eu 
calități) sînt „vlnate" pre
matur de echipele de „A". A- 
dlcă nu sint lăsate să-si ter
mine instruirea, să Învețe cit 
mal complet voleiul Sînt 
luate de sub o supraveghere 
mal strictă (a familiei, a pro- 
fesorulul-antrenor) si duse tn 
mediul senioarelor de la care 
Învață sl multe lucruri rele :

vicii (ca famatul). nesupu
nerea totală la efort și la ce
rințele antrenamentului etc. 
Cu ce folos ? Cu nici unul. 
Ba. dimpotrivă, rămin eu li
mite în cunoașterea voleiului, 
stau vreme îndelungată pe 
banca rezervelor și abia du
pă 2—3 ani de... seniorat ajung 
de fapt să joace in „A". Este 
si cazul jucătoarelor Carmen 
Bobe sau Otilia Szenkovits. 
Asemenea promovări păgubi
toare se petrec si la loturi : 
de la junioare mici Ia tine
ret si de la tineret la se
nioare. Ne grăbim mereu si 
consecințele sint destul de 
mari. Am uitat de înțelepciu
nea zicalelor : „Graba strică 
treaba*  sau ..fiecare lucru la 
timpul tui*_  In fine. Intre 
cauze nu pot să au amintesc 
si sistemul competitions! de
fectuos. care conține mai 
multă pauză dectt activitate. 
Pauza este cel mai aprig duș
man al performantei!

2 Selecția să se facă pretu
tindeni după calități ge

nerale. Si să se facă perma
nent. dat fiind faptul că la 
vlrsta de 12—14 ani se petrec 
transformări radicale de rare 
trebuie tinut seama. Totodată 
este nevoie de un volum mare 
de lucru de Ia virste mici, pre
gătirea fizică stind mereu tn 
stentie. fiind condiția de bază 
pentru ca. jucătoarele (indife
rent de virată) să poată execu
ta procedeele jocului. Elemen
tele de perspectivă să fie pro
movate numai acolo unde pot 
să-si desăvirseaseă Însușirea

mmm Of STAT LOTO-PmOSPORT («FORMEAZĂ

voleiului si să joace efectiv. 
La Ioturile juvenile să lucreze 
numai oameni competent! (sau 
aleși preferential), cei ce do
vedesc aceasta in practică la 
echipele lor. Altfel, tinerele 
sportive in loc să progreseze 
bat pasul De loc în timpul dt 
merg la loturi ! Aceste loturi 
să respecte pe eit posibil ca
tegoriile de virstă (asa cum 
procedează bulgarii, cubanezii 
etc.), iar lotul de senioare să 
fie alcătuit din cele mal va
loroase jucătoare experimen
tate. la care se pot adăuga 
definitiv trei-oatru tinere de 
clasă certă. De asemenea, 
cred că e timpul ca sportivele 
de Iot să fie mai concret sti
mulate fiindcă acum este mai 
avantajos pentru • voleibalis
tă să stea la club ! De aceea, 
multe sportive refuză, cu argu
mente mai mult sau mai puțin 
temeinice, să răspundă la con
vocări. In fine este nevoie de 
un sistem eompetitional eu • 
activitate de cel puțin 8 luni 
la -A*.  iar cînd loturile Sint 
angajate In competiții Interna
tionale. să existe o formă de 
activitate si pentru masa mare 
de voleibaliste..

3 Am mare încredere in e- 
chipa reprezentativă ac

tuală care este pregătită de 
doi tehnicieni serioși si va
loroși :■ S. Chirită si V. Mo
sescu. O afirm pentru că 
le-am urmărit mai mult timp 
antrenamentele. Si mi-au plă
cut. Dacă lotul se va comple
ta cu jucătoare care se cam 
sustrag deși mai este nevoie 
de ele (Victoria Niculescu. Iri
na Velicu etc.). dacă vor fi

UNIVERS!
'Urmare din pag 1)

AȚI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE ?

Agențiile Loto-Pronosport conti
nuă în aceste zile vin za rea bi
letelor pentru tragerea Loto s 
de duminică 24 iulie a.c. — pri
lej de noi și frumoase satisfac
ții pentru tot mal numeroșii par
ticipării. La tragerea similară 
precedentă (10 Iulie) s-au atri
buit. între altele, două autoturis
me „Dacia 1300“ la categoria I, 
obținute pe bilete achitate 25% 
de către Bejan Agrfplna dim Pia
tra Neamț sl Ion Cristian din 
București, 14 clștigurl In bani 
între 12.500 șl 3100 lei etc. Par- 
ticipînd la tragerea de la sflrși- 
tu« acestei «aptă mină, outetl ob

ține șl dv suocese asemănătoare 
sau chiar mal mari.★

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, io Iulie 1883, M des
fășoară lncepînd de la ora 1S.J0 
în sala duhului sportiv Progre
sul din București. atr. <lr. Stal- 
covid nr. «2; numerele câștigă
toare vor fi transmise la televi
ziune la ora 1S.4S șl la radio In 
cursul serii.

ÎN CURtND NOUTATEA 
SEZONULUI :

LOZUL MARI LOB ClȘTIGUHI I
Pentru a oferi perticlpamțllor 

mal multe șanse de frumoase 
succese. Administrația de Stat 
Loto-Pnonosport va lansa in eu-

rlnd emisiunea specială limita
tă LOZUL MARILOR CIȘTIGURI, 
la oare, pe lingă importante su
me de bani, se atribuie un nu
măr considerabil sporit de auto
turisme î Nu ocoliți prilejul de 
a vă număra printre primii mari 
câștigător! !

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 IULIE 

Categoria 1 (13 rezultate) : 
T variante 100% a 2.277 lei sl 
78 variante 25% a 569 lei :

Categoria 2 (12 rezultate) : 
91 variante 100% a 171 lei si 
1.300 variante 25% a 43 lei ț

Categoria 3 (11 rezultate) : 
547 variante 100% a 40 lei și 
8.738 variante 25% a 10 lei.

cu toate valide si nu vor mai 
exista animozități si orgolii, 
avem chiar din acest an sanse 
să ne afirmăm pe plan conti
nental. Am văzut recent citeva 
naționale europene. Echipa 
noastră poate fi mai bună1 de- 
cît cele ale Bulgariei. R. D. 
Germane si chiar Cehoslova
ciei... Cit privește generația 
mai tînără. cam peste tot sint 
1—2 elemente de perspectivă. 
O bază. deci. bună, confirma
tă si de componenta lotului 
de tineret O generație cu 
mari sanse de afirmare in 
prezent, la nivelul respectiv, 
si peste cîtiva ani. ca primă 
reprezentativă, la nivel euro
pean si chiar mondial...

de 20 de cluburi sportive au 
furnizai lotului sportivi care 
au cucerit medalii. numărul 
lor mărindu-se cu Încă două 
(total 22) la contribuția pri
vind obținerea punctelor a- 
eordate pentru 
Iată, dealtfel, ordinea 
două ierarhii :

Medalii : STEAUA 2
— 1,25 de argint — 
bronz ; C.S.M. Craiova

0 ; C.S.S. Galati 1 — 0.25 — 
C.S.Ș. Gheorgheni 1 — 0 — 
Dinamo București 0 — 3.25 

0,50 : C.S.S. Onești 0 — 2,25 
2 : C.S. Satu Mare 0 
0 : Stiinta Bacău 0 - 
C. S. Arad 0 — 1,25 

Politehnica București
— 1 etc.

Puncte : STEAUA ___ „ ,
Dinamo București 25 p ; C.S. 
Onești 19.25 p j C.S.M. Craiova 
18 p : C.S.S. Galati 10.25 p : 
C.S.S. Gheorgheni 10 p ; Ști
ința Bacău 9 p. C.S. Satu Mare 
7.50 p. Rapid București 6.50 p. 
C.S. Arad 5 p etc.

(In cazul medaliilor la echi
pe am împărțit numărul lor 
si al punctelor la cel al com- 
Donentilor, acordînd fiecărui 
club cota rezultată).

Fără îndoială, contribuția u- 
nui mare număr de cluburi a 
conferit delegației forța, pu
terea de a răzbate prin bara- 
iul partenerilor valoroși Pînă 
la podiumul de premiere. Pre
gătirea asigurată la cluburi — 
sl continuată la loturi — i-a 
adus pe sportivi la nivelul 
maxim a! potențialului lor. în 
vîrf de formă sportivă, chiar 
la ora Universiadei. Remarca
bila contribuție a 
Steaua, ca si a lui 
București, a însemnat, 
si de această dată 
reușitei. Lor li s-au 
cele ale lui C.S.M. 
(la atletism). C.S.S. 
C.S.S. Gheorgheni si 
nesti (la gimnastică), 
tu Mare (la scrimă) 
Dăcate. aportul unor 
universitare provinciale a fost 
minor. Astfel. Clui-Napoca. Ti
misoara. Brasov si Ploiești au 
avut doar prezente simbolice 
(prima — 0.16 medalii, urmă
toarele cite 0.08-. iar la puncte 
0,80 — 0,40 — 0,40 și 0,40), în 
timp ce lașul. Tg. Mureșul. 
Constanta s a. au lipsit cu de- 
săvîrsire.

punctelor 
locurile 4—6.

celor
de aur
1,50 de
2 — 0

9;
1 ;

1:
- 1,25
■ 1 —
— o: 

0 —0.16
SU0 p;

clubului 
Dinamo 
desigur, 
garanția 
adăugat 
Craiova 
Galati. 
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DIVMAREIE(ediția 1982-83) și fondul de jucători

I MIJLOCAȘII DEI

Campionatul Diviziei

La încheierea

IK

sezonului

I
I
I
I
I
I

Mijlocașul de acoperire, „șe
ful de cabinet" al apărării ime
diate, omul de care depind — 
în egală măsură — intrările si 
...ieșirile, este un post destul 
de greu de configurat în fot
balul nostru. Această dificulta
te nu e neapăra*  un element 
negativ, deoarece provine din- 
tr-o mișcare în care sînt une
ori angajați toți mijlocașii. Cu 
alte cuvinte, la ..unele echipe 
rolul mijlocașului de acoperire 
este susținut „prin rotație", 
ceea ce nu e rău dacă rotația 
e deliberată, o rotație care vi
zează alternarea și (deci) ra
ționalizarea efortului.

Așa stînd lucrurile, vă pro
punem un clasament destul de 
relativ, dar care poate clarifi
ca ideile :
1. BOLdNI (A.S.A. Tg. Mureș)
2. MOVILA (Dinamo)
3. PANA (Sportul studențesc)
4. BELDEANU “ ‘

Craiova)
5. IOVAN (sau

(Steaua).
Comentariul
Boloni este 

coperire prin 
ales prin ceea 
Da națională. _____ ____
club, Boloni e mai curînd un 
„cavaler rătăcitor" cu o rază 
de acțiune mult mai mare. în
găduită de replica mai puțin 
puternică a partenerilor din 
campionatul nostru. (Această 
observație se referă mai ales 
la jocurile pe teren propriu, 
unde capacitatea ofensivă 
echipei simte 
plus de vigoare 
lui care poartă 
mărul 11).

Movilă, noua 
chizitie dinamovistă, figurează 
pe acest foarte frumos loc doi 
(după Boloni) tot așa cum ar 
fi putut să. figureze și pe un 
alt post. (Am remarcat, mai 
ales în ultimul timp, disponi
bilitatea Iui Movilă pentru alte ' 
posturi, o disponibilitate pro
venită dintr-o mare capacitate 
de efort pe tot terenul si din- 
tr-o atracție specială pentru 
poarta adversă, deloc obișnuită 
Ia mijlocașii de acoperire, dacă 
facem abstracție de liderul a- 
cestui post. BolSni).

In orice caz. poziția lui Mo
vilă în acest post „de circum
stanță" este cu totul remarca
bilă și presupune o confirmare 
în perspectiva imediată.

Pană, mijlocașul de acpperlre

(Universitatea

STOICA)

necesar.e
mijlocașul de a- 
excelență, mai 
ce face echi- 
La echipa sa de

a 
nevoia unui 
din partea ce
la A.S.A. nu-

și inspirata a-

I

ACOPERIRE: BOLONI, REDMVUS!
Beldeanu, omul ultimului sfert 
de oră in această recentă pe
rioadă de expansiunee 
pel craiovene dar care 
o mare contribuție la 
zarea întregii echipe 
Fie-ne permisă o paranteză. Cu 
Beldeanu, Universitatea Craio
va a avut întotdeauna o oare
care distincție și ordine în 
joc. Fără el, tumultul ofensiv 
s-a dovedit deseori mai pro
ductiv, poate, dar jocul nu a 
mai purtat amprenta cerebrali
tății pe care „vulpea" (poreclă 
deloc întlmplătoare) o asigură 
echipei.

Iovan și paranteza sa sînt 
două nume care se apropie 
mult de profilul mijlocașului 
de acoperire. Dispariția prema
tură a lui Stoica din echipa 
națională a anilor trecuti poate 
fi explicată, mai curînd, cu o 
anume nesincronizare cu ' 
cui partenerilor decit cu jocul 
celui care s-a ridicat deseori 
la înălțimea lui Dumitru și 
Iordănescu, două vedete incon
testabile, pe care el. Stoica, 
le-a acoperit deseori printr-o 
mare risipă de efort.

Dacă coborîm pe firul aces
tui clasament, și așa relativ, 
tntllnim cîteva nume ca Efti- 
mle, poate Custov, care, fără 
să fie veritabili mijlocași de 
acoperire, au depus mari efor
turi pentru ca așa-zișii jucă
tori de construcție să poată ope
ra în voie. O mențiune pentru 
Gheorghiu (Politehnica Iași), 
care s-a remarcat în mod spe
cial ca mijlocaș de acoperire, 
înainte de a se retrage pe li
nia ultimei apărări...

al Sportului studențesc, este, 
spre deosebire de Movilă, unul 
clasic, zona lui fiind mal limi
tată. In orice caz, prin această 
restrîngere de arie. Pană s-a

BOLONI

extrem de 
imediate care Ii 

mult. In
dato- 
egală 
recu- 
față, 
pen-

dovedit 
apărări 
rează foarte 
măsură trebuie să-1 fie 
noscători și „cali“ din 
care pot zburda in voie si
tru că Pană închide „primej
dia rea".

Al patrulea nume putea fi 
uitat, dar considerăm elemen
tar să-l amintim pe Aurică

FOTBAL NON-STOP PE PLAJĂ
(Urmare din pag. 1)

nefăcătoare pe care Copacaba
na a exercitat-o asupra atîtor 
generații de fotbaliști brazilieni.

Aceste meciuri, non-stop, 
au făcut ca pini acum fotba
liștii să nu aibă nici cel mai 
mic surplus de greutate. Mai 
mult decit atit, ei resimt tn 
fiecare după-amiază o oboseală 
plăcută, care se lichidează sprre 
seară in numeroase meciuri 
de tenis pe terenurile pe care 
le pune la dispoziție un vechi 
suporter al echipei naționale, 
țeful complexului Transilvania.

Bineînțeles că toată această 
perioadă de refacere nu reu
șește să elimine gindurile și 
proiectele de viitor. Am stat 
de vorbă ieri cu Bălăci si Că- 
mătaru in legătură cu obiec
tivul cronologic nr. 1 al se
zonului : cele două meciuri cu 
Hajduk Split. Cămătaru e de 
părere că „Hajduk e o echipă 
foarte puternică ; am văzut-o 
în unele partide la televizor, 
l-am remarcat în mod special 
pe cunoscuții Internaționali 
Sliskovici, Primorac și frații 
Vujovici. E un adversar cu 
care o să avem de furcă și 
nu pornesc deloc de la ideea 
că Hajduk a fost eliminată de 
Bordeaux". In ceea ce-l pri
vește pe Bălăci, el declară : 
„Ca să fiu sincer, aș fi pre
ferat să fi căzut eu o 
ca Feyenoord. al cărei 
e superior 
ment. Așa, 
chlpă care 
mare decit 
poartă. Am fost _________
un admirator al fotbalului Iu
goslav. Vă 
l-am văzut 
slab. Vreau 
mobiliza ca .
tru a trece de acest obstacol 
de start, deosebit de dificil".

Fotbaliștii tricolori Iși în
cheie perioada marină simbă- 
tă. In cursul zilei de luni ei

echipă 
nume 

valorii sale de mo- 
am căzut cu o e- 
are o valoare mai 
numele pe eare-1 

întotdeauna
mărturisesc eă nu 
juctnd niciodată 

să cred că ne vom 
și anul trecut pen-

C. S. IlRGOVIȘIE 34
teren

10 II 13 36 44 31

ei echi- 
a avut 
organi- 
oltene.

jo-

I. CH.

8

I
8

3

I
I
!

urmează să plece in Olanda, 
pentru o perioadă de pregătiri 
de două săptămini, care se va 
încheia cu un puternic turneu 
eu participarea echipelor Not- 

Forest. Lokeren ți 
perioadă 

lua parte 
Si vor 
tari, la 
eompensa 
acumulat 

după 
te 

Olanda,

tingham 
Utrecht. La această 
de pregătire nu vor 
jucătorii craioveni. 
continua vacanța tn 
munte, pentru a 
plusul da oboseală ___
tn sezonul trecut. Abia 
aceea, fotbaliștii craioveni 
vor deplasa ți ei tn 
pentru un turneu.

Vacanța fotbaliștilor 
pe litoral, dincolo de _____
ei binefăcătoare din punct de 
vedere fizic și fiziologic, este 
un excelent prilej de tntirire 
a coeziunii psihice a echipei 
naționale, această coeziune psi
hici fiind tot mai mult ele
mentul nr. 1 tn marele fotbal 
internațional.

tricolori 
tftctele

• A realizat 26 de puncte pe ____ __ ,____ _.
puncte cu F.C. Olt, cîte unul cu Steaua, Petrolul' F.C." Argeș. 
Politehnica Iași, Politehnica Timișoara și Dinamo), iar în depla
sare a obținut 5 puncte (cîte unul cu S.C. Bacău. Politehnica 
Iași, Universitatea Craiova, F.C. Olt șl Steaua).
• Cel mai bun loc ocupat: 7 (etapele a 23-a și a 26-a); cel 

mai slab loc: 18 (de 5 ori).
• Golgeteril echipei: V. Radu 5 goluri, Petre, Ene și Agiu — 

cîte 4, Sava, Greaca, Kallo, Constantin șl O. Popescu — cîte 3, 
Pitaru, Dumitrescu, Lucian și Turcu — cîte 1
• Jucători folosiți: 25. Ene 34 de meciuri. Greaca și Kallo — 

cite 33, Constantin 31, Nlculescu 30, Dumitrescu 26, Aelenei și 
O. Popescu — cite 27, Mia 25, V. Radu 24. Pitaru 23. Agiu 22, 
Petre 17, Isaia 13, Cojocaru și Sava — cîte 12, Lucian 11, I. 
Marin 10, Voinea 9, Turcu 5, Economu 4, Gheorghe și Osstafi 
— cite 2, Grozavu și Tudor — cîte 1.
• Cartonașe galbene: 44 la 14 jucători; cele mai multe: 

Constantin 8.
• Cartonașe roșii: Aelenei (etapa a 23-a), Agiu (etapa a 

27-a) și o. Popescu (etapa a 33-a).
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 3 transformate

(Kallo 2 și Greaca), 3 ratate (Aelenei, Kallo șl Greaca); a fost 
sancționată cu 4 penalty-uri, ’ ............... ....
• A expediat 365 de șuturi 

dintre care 154

propriu (a pierdut douâ

8

pe poartă (100

toate fiind transformate. 
(248 acasă — 
acasă — 54 în

117 in deplasare), 
deplasare).

15. CHIMIA RM. VlLCEA 34 12 î 15 33 43 31 i
26 de puncte pe teren propriu (a• A realizat 

puncte cu F.C. Argeș și Universitatea’ Craiova, 
Dinamo, Corvin ul, F.C. Olt șl Petrolul), Iar în 
obținut 5 puncte (douâ cu Politehnica Iași. ' 
Brașov, F.C. Argeș șl F.C. Constanța).
• Cel mai bun loc ocupat: 5 (etapa a 3-a); cel 

loc: 16 (de 3 ori).
• Golgeteril echipei: Gîngu 12 goluri, Alexandru 

3, Carabageac, Vergu, Nlculcea șl Teleșpan — cite 
Verigeanu, Iovan și Ancuța — cite 1, Pancu (Petrolul) 
autogol.
• Jucători folosiți:

leșpan — “
28, Preda 
Vergu 18, 
Verigeanu , . .
Boțonea 5, Văcariu, Nedea șl CLoHcă — cîte 3, Deaconescu 1.
• Cartonașe galbene: 43 la 13 Jucători; cele mal 

Basno, Alexandru șl '
• Cartonașe roșii: 

a 17-a).
• A beneficiat de 

formate de Gîngu; 
transformate, 1 ratat.
• A expediat 414 șuturi 

dintre care 174 pe poartă

pierdut două 
cîte unul cu 
deplasare a 

cîte unul CU F.C.M.

mai slab

5, Stanca
2, Udrea,

26. Cincă 33 de meciuri, Basno și Te- 
ctte 32, Gîngu șl Alexandru — elte 30, Carabageae 
M, Roșea și Iowan — cîte 22, Udrea 21, Savu 19, 
Catarglu șl Udricâ — cite 15, NicuJcea 13, Stanca, 
șl Pavel — cite 12, Ancuța 11, Păuna 9, Lasconi 8,

Preda — cite 7.
UdricS (etapa a 7-a) și Alexandru

3 lovitari de la 11 
a fost sancționată

m, toate fiind 
cu 5

137
53

muJte:

(etapa

trans-
penalty-urî: 4

în declasare), 
în deplasare).

8

45

8

8

g

Dialoguri cu antrenorii podiumului

NICOLAE NICUȘOR „CRED CĂ AM AVUT 0 LINIE
MAI CONSTANTĂ DE COMPORTARE'

Stimate Dumitru Nicolae- 
Nicușor, iată-vă din nou în fe
ricita postură de antrenor al 
campioanei. O victorie consecu
tivă realizată cu Dinamo...

— Da. Deosebirea ar fi că 
în trecuta ediție am lucrat eu 
Valentin Stănescu. cu care mi 
reintilneam după ce îl avuse
sem coechipier la Sportul stu
dențesc In debutul meu tn 
Divizia ,A“. Acum, principalul 
meu colaborator s-a numit 
Cornel Dinu. Si pot să spun, 
ca și pentru primul caz. că 
m-am bucurat de un sprijin 
foarte util în conducerea teh
nică.

— Apropo de titluri de cam
pioană. Nu slnt multi antreno
rii care au trăit, și ca jucători, 
satisfacția 
tulul sub 
club. Dv.
aceștia.

-s— Da, eram titular 
sprezecele dinamovist 
șea primul in ediția 1955. Co
echipierii mei de atunci se n«- 
meau Birtașu, Toma. Băcuț n. 
Szdkd, Călinoiu. Bucuț I, C. 
Bartha. Ene I. Neagu și Guru.

— Să revenim la cel mal 
proaspăt titlu. Care sînt. după 
dv., principalele argumente ale 
obținerii lui ?

— Cred ci am avut o linie 
mai constantă de comportare. 
Mai cred ci am realizat o ta-

ciștigării campiona- 
culorile 

sinteți unul

bunătățire a susținerii omului 
cu balonul, o creștere a tempo- 
ului de joc. am dovedit, in 
unele jocuri, o combativitate 
ridicată și, în fine, am reușit 
să schimbăm registrele tactice 
în funcție de adversar. De pil
dă, acea stabilire a dispoziti
vului nostru cu un atacant ti
părind cu tricoul unui fundaș 
era. In fapt, o decisă alegere 
a variantei sporirii potențialu
lui ofensiv. Vreau să subliniez 
cd lotul de jucători s-a dedicat, 
trup și suflet, programului de 
pregătire, a luptat mult in fie
care joc. Deci fac o remarcă la 
general pentru toți jucătorii 
apăruți in teren. Dacă imi ce
reți ..................... .......
opri 
Ue.

«n-fl*
care ie-

ELECTROPUTERE CRAIOVA A ClȘTIGAT TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI II

PIATRA NEAMȚ, 11 tprin te
lefon). Marți s-a Încheiat tur
neul final al campionatului re
publican de Juniori □ care a 
dat dștig de cauză formației 
ELECTROPUTERE CRAIOVA (an
trenor p. Pet cules cu), pe drept 
Învingătoare * acestei competiții 
in care a prezentat o echipă eu 
remarcabile valențe tehnice. Pe 
locul 1, Cuprom Bala Mare (an
trenor M. Moldovan) oare in ul
tima tntîlnire, ou Portul, a prac
ticat un Joc net superior parti
dei inaugurale cu Eleotrcputere. 
Locul al 3-lea a reveni*  junio
rilor de la Portul Constanța (an
trenor P. Biliboacâ), autorii unei 
aplaudate prestații in fața era- 
iovenilor, dar suporttnd handi
capul disputării inttlnirii eu e- 
chipa din Bata Mare la o dis
tanță de numai 16 ore. lată cum 
arată clasamentul final:

1 o 
o 1
1 1

5-2
5-5
2-5

3
2
1 
£ 

4— 1 
mar- 
(mln. 
pen- 
(mln.

1. ELECTROPUTERE 2 1
3. Cuprom 3 1
3. Portifl 2 0

In ultima partidă, Cuprom 
reușit o victorie dară cu ' 
(Z—0) In fața Portului. Au 
cat: Ster (mln. 14), S. Pop 
30 șl 67) și Crișan (min. 52) 
tru băimăreni, Gh. Lazăr 
77) pentru constănțeni.

Arbitrul I. Topciu (P. Neamț) 
a condius foarte bine formațiile :

CUPROM: Sarkozl (min. 70 Kol
ler) — Hossu, Popa (mln. 67 To- 
hâtan), Sîmpetrean (mln. 67 Mu- 
resan), Melega — Ster, A. Pop, 
Crișan — Trif, S. Pop, Burzo 
(mln. 69 Goaja).

PORTUL: Tu dorică — Iuzier 
(mln. 14 Mltroi), Mocanu (mln. 
18 Pușcaș) Zecheria, Mihalll — 
Odangiu, Damian, Gh. Lazâr — 
Ghlță, Suliman, I. Lazăr (min. 
24 Ghișan: min. 32 Sică). (Ef. I.)

mențiuni speciale, m-as 
la Moraru. Movilă, Nico- 

I. Marin, Stănescu, Drag- 
Mulțescu. La rindul lor, 
că pot mai mult decit 

au arătat Stredie. Iordache, 
Orac, TUnar, Văetuș.

Pentru că ați vorbit despre 
unele netaplmiri ca randament 
al jucătorilor. care au fost 
punctele slabe ale lui Dinamo?

— Marea și principala noas
tră earență socotesc că au fost 
ratările. Am pierdut situații 
de marcare foarte clare și nu- 
meroase in partide importante. 
Apoi, o altă carență s-a nu
mit intirzierea pasei decisive, 
ceea ce ne-a privat de crearea 
unor acțiuni de mare periculo
zitate.

— Fiindcă tot sintem la ca
pitolul insatisfacții. Vorbiti-ne, 
acum, cind timpul a trecut și 
a mai limpezit gindurile. des
pre episodul Aston Villa.

— Da. in sezonul trecut, e- 
țecul din fața deținătoarei tro
feului a rămas ca un moment 
de decepție pentru noi. Se în
țelege că l-am întors pe toate 
fețele, că l-am analizat și iar 
l-am judecat. Cred că am su
praestimat echipa engleză care, 
iarăși este adevărat, așa cum 
au afirmat-o chiar antrenorii 
ei. a făcut cel mai bun joc al 
sezonului său la București. 
Dar, cu toate astea, repet, 
n-am găsit cea mai exactă mă
surătoare a forței ei tn 
moment. Si n-am mai 
încă ceva : un om care 
tină pe Morley ! Pe 
care a reprezentat, 
cu Shaw. toată cheia jocului 
englezilor.

— Acum, noua ediție a C.C.E. 
vă propune o echipă din gru
pa necunoscutelor. Apropo de

aceluiași 
dintre

acel 
găsit 
să-l 

Morley, 
împreună

exacta măsurare a forțelor, 
cum vedeți pe Kuusysi Lahti 1

— Tocmai pentru că face 
parte din plutonul unor cam
pioane noi. fără o „carte 
vizită" deosebită trebuie 
fim mai atenți, neuitind 
de adevărata, mai ales in . 
bal, vorbă cu „buturuga mică". 
Vom pregăti cu toată grija și 
seriozitatea partidele cu _ for
mația finlandeză, intimpinind-o 
ca pe o veritabilă campioană.

— Rămînînd la sezonul in
ternational, cum apreciatl re
prezentarea lui Dinamo în e- 
chlpa națională ?

— Aș dori ca echipa noas
tră să dea mai multi compo- 
nenți echipei naționale. Dar, 
desigur, asta depinde în pri
mul rind de principiile de se
lecție ale directorului tehnic si, 
bineînțeles, și de o formă cit 
mai ridicată a celor mai va
loroși jucători de la Dinamo. 
In fine, alt element cu pon
dere în fixarea lotului îl re
prezintă concurenta binefăcă
toare dintre aspiranții la se
lecție, concurență desfășurată 
pe scena campionatului. in 
jocurile internaționale inter- 
cluburi. Toate au condus, cred 
eu. la alcătuirea unui lot echi
librat, cu rezultate excelente. 
Sigur, el poate fi permanent 
îmbunătățit. Ceea ce si sperăm, 
pentru o si mai puternică a- 
firmare a fotbalului românesc, 
Dinamo se angajează să facă 
totul pentru echipa națională, 
pentru reprezentarea interna
țională a României in com
petiția nr. 1 a cluburilor euro
pene, să-si onoreze titlul în 
următoarea ediție a campiona
tului.

de 
să 

atit 
fot

Eftimie IONESCU



ROMÂNIA - CANADA 3-0 VICTORIE CATEGORICĂ
Zurich. In localitate au în

ceput întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de te
nis pe echipe dotată cu „Cu* 
pa Federației". în cadrul pri
mei etape reprezentativa Ro
mâniei a întîlnit echipa Cana
dei pe care a întrecut-o clar 
cu scorul de 3—0. Punctele au 
fost realizate de: Lucia Roma
nov — Angela Walker 6—8, 
6—2, Virginia Ruzici — Carling

Basset 7—6, 6—0, Lucia Roma
nov. Florența Mihai — Carling 
Basset, JIU Heatherington 6—3, 
6—4<

Alte rezultate : Elveția' — 
Bulgaria 3—0, Australia — 
U.H.SJ3. 3—0, Japonia — Dane
marca 2—1. Mexic — Grecia 
3—1, Brazilia — Israel 2—1, 
R.F. Germania — Spania 3—0, 
Marea Britanie — Luxemburg 
3-0.

•I1MEMORIALUL IVANOVICI"
în apropiere de Belgrad s-au 

desfășurat întrecerile de lupte 
greco-romane din cadrul „Me
morialului Ivanovici", la care 
au participat sportivi din 7 
tari (Bulgaria, Iugoslavia, Po
lonia, România, R.F. Germania, 
Ungaria si Uniunea Sovietică). 
Turneul a prilejuit concurenți- 
lor o bună verificare înaintea 
campionatelor mondiale din 
luna septembrie, de la Kiev.

Dintre sportivii români. cele 
mal bune rezultate le-au obți
nut : Petre Cărare — învingă
tor la cat. 62 kg, Gheorghe Sa- 
vu șl Ivan Savin, clasați pe 
locul secund la 62 kg și, res
pectiv, 100 kg. Cornel Chirlță 
sj Constantin Ivan — locul 3 
la 52 kg si. respectiv. 57 kg. în 
clasamentul pe echipe, forma
ția noastră a ocupat locul 3.

A ȘAHISTELOR NOASTRE
A luat sfîrșit. ia bad K ssin- 

gen (R.F.G.), întîlmrea inter
națională amicală de șah din
tre reprezentativele 
ale României și R.F, 
nia, care a prilejuit 
noastre o frumoasă 
obținută la 6 puncte 
21—15, scor final- 
rundă. încheiată 
(3—3). 
s-o pe Ute Spate. 
Polihroniade a pierdut la An
nie Laakmann, Iar restul par
tidelor au fost remize.

în echipa țării noastre, cele 
mai bune rezultate individuale 
au fost obținute de Margareta 
Mureșan, Marina Pogorevid șl 
Dana Nuțu, cu cile 4 puncte 
(din 6 posibile). Ligia Jicman 
a totalizat 3.5" p, Gertrude 
Baumstark — 3 p, iar Elisabeta 
Polihroniade — 2.5 p. în for
mația gazdă, cel mai bine a 
evoluat Stepanka Vokralova, 
cu 3,5 p.

feminine 
. Germa- 
sahistelor 

victorie, 
diferență: 
In ultima 

la egalitate 
Ligia Jicman a invin-

Eljsabeta

Turul Franței

IERI A FOST SINGURA
ZI DE ODIHNĂ!
La 1 iulie s-a dat startul, aș

teptat, ca de fiecare dată, cu 
enorm interes în cea mai pres
tigioasă competiție a ciclismu
lui internațional: Turul Fran
ței, aflată anul acesta la a 70-a 
ediție. De la 1 iulie și pinii 
luni timp de 18 zile, caravana 
multicoloră, aflată într-o con
tinuă agitație a parcurs 17 (și 
cu „prologul" 18) din cele 22 
de etape ale Turului ’83. un 
tur practic fără favorită, prin 
absența, în primul rind a 
asului francez Bernard Hinault, 
în aceste condiții, evident, fie
care dintre concurenți s-a con
siderat ca avind în „raniță"... 
bastonul de mareșal! De aceea, 
a și existat un adevărat caru
sel al liderilor, tricoul galben 
fiind purtat de mai multi ci
cliști. Ultimul dintre ei. Pas
cal Simon, după victoria netă 
din etapa a 10. în Pirinei 
(Pau-Bagneres de Luchon) 
cînd si-a asigurat un avantaj 
de 4:22 asupra lui Laurent Fig- 
non. urmăritorul său cel mai 
apropiat, părea că luase o op
țiune pentru o mai de mult 
visată victorie : dar chiar în 
etapa următoare. Ia 12 iulie, 
Simon a căzut, și-a fracturat 
un omoplat și in pofida unor 
atente înariiiri medicale, a 
sprijinului nemărginit al coe
chipierilor și în ciuda unor 
eforturi, chiar supraomenești, 
nefericitul Pascal, ajuns la ca
pătul puterilor a abandonat 
luni, in etapa a 17-a, din AlpL 
Si n-a fost singurul dintre po
tențialii candidați la victoria 
finală care, in special din cau
za unor traumatisme in urma 
unor căzături, 
vana ciclistă. 
spre casă-

Ieri a fost 
dihnă dună care caravana por
nește astăzi mai departe. Ea 
n-are timp de regrete, cei ră
mași vor pedala acum parcă si 
mai vîrtos iar noul lor lider 
Laurent Fignon (23 de anD a

au părăsit cara- 
Dornind fiecare

singura zi de o-

BALCANIADA
Lotul reprezentativ de ciclism 

al țării noastre a plecat in Tur
cia pentru a participa la cam
pionatele balcanice programata 
In localitatea Konya intre 20

CEA DE A XXX-a EDITIE A
CAMPIONATELOR MONDIALE DE SCRIMA

Laurent Fignon, debutant in Turul Franței, poartă, de luni, tri
coul galben. Va ajunge cu el la Paris ?

De joi si pînă sîmbăta viitoa
re, 30 Iulie, la Wiener Sport- 
halle în capitala Austriei, se 
va disputa cea de a XXX-a 
ediție ■ campionatelor mon
diale de scrimă. Primii care 
vor evolua pe planșe vor fl 
floretlștil, înăcriși In proba in
dividuală, a cărei finală se va 
disputa vineri 22 iulie. Vor In
tra apoi In competiție floretls- 
tele (finala — sîmbătă 23), sa
brerii (finala — duminică 24), 
pentru probele individuale. Tot 
duminică vor Începe și Între
cerile pe echipe (cele de flo
retă masculin), ultima probă 
Individuală, cea de spadă, avind 
programată finala miercuri 27, 
tot această armă lncheiind șl 
ediția 1983 a campionatelor 
mondiale, prin proba pe echi
pe, cu finala de slmbătă 30 
iulie.

Printre concurenței anunțați 
la actuala ediție, de la Viena. 
se află marea majoritate a 
celor care »-au numărat prin
tre protagoniștii ediției prece
dente, de la Roma, amlntin- 
du-i acum pe laureații 1982 : 
sabrerii Krovopuskov, Alșan 

Gedovari 
în această 

floretlștil 
), Numa și

(ambii U.R.S.S.), 
(Ungaria), clasați 1 
ordine pe podium, 
Romankov (U.R.S.S.) 
CervI (ambii Italia), floretiste- 
le Giliaxova (U.R.S.S.), Vacca- 
roni (Italia), Niklauș (R.D.G.), 
spadasinii Pap șl Kolczonai 
(ambii Ungaria), doar france
zul Riboud, medaliat cu argint 
la Roma ’82, absentind pe mo
tive de boală.

Lotul reprezentativ al Româ
niei are următoarea compo
nență: floretistele Aurora Dan, 
Elisabeta Guzganu, Rozalia O- 
ros, Csila Ruparcsics, Monica 
Veber, sabrerii Ioan Pop, Cor
nel Marin, Marin Mustață, A- 
lexandru Chiculiță, Vilmoș 
Szabo, floretistul Petru Kuki

Alpe d’Huez 1 „E- 
ferieit, mai ales că 
prima participare

declarat la 
vident sint 
mi aflu la__
în Turul Franței, Voi căuta să 
păstrez cit mai mult tricoul 
galben, poate, cine știe, chiar 
pînă la Paris 1“ Pascal Simon, 
evident demoralizat, a decla
rat : „Era inutil să încerc să 
mai continui lupta in aceste 
condițiuni. Mă simt complet 
epuizat. Mulțumesc tuturor co
echipierilor si-mi pare rău că 
abandonez cursa din poziția 
intii. Dar acesta este spor
tul*... Statisticienii „Marii Bu
cle" notează că, de-a lungul 
anilor, si aid sânte cicliști au 
abandonat întrecerea avind tri
coul galben- Intre aceștia 
olandezul Wim Van Est în 1951, 
belgianul 
Kerkhove 
Luls Ocana 
zul Bernard

După ziua
Alpe d’Huez, întrecerea conti
nuă astăzi cu etapa a 13-a, de 
la Alpe d’Huez la Morzine 
(247,5 km), o etapă foarte di
ficilă, cu virful la Madeleine 
(km. 75) .hors-categorie" ti 
trei virfuri Glandon (km. 35.5 
km). Coiombiere (km. 180) ti 
Joux-Ulane (km. 232.5 km) de 
prima categorie...

C. E. DE BASCHET
în R.F. Germania se desfă

șoară întrecerile campionatului 
european masculin de baschet 
pentru cădeți (juniori de 16 
ani). Au fost înregistrate cîte- 
va rezultate surprinzătoare în
tre care și cel dintre echipele 
Olandei și U.R.S.S. 63—61 (32— 
30).

Iată rezultatele : Grupa „A", 
la Tfibingen: Italia — Ungaria 
93—52, Spania — Turcia 99—67, 
Iugoslavia — Franța 103—97, 
Spania — Ungaria 102—101, 
Franța — Turcia 81—80. Iugo-

PENTRU CADET!
slavia — Ttalia 95—81. Clasa
mentul după trei etape : 1.
Spania 6 p, 2. Iugoslavia 6 p, 
3. Italia 5 p, 4. Franța 4 p, 5. 
Turcia 3 p, 
grupa ,fi“, 
Suedia — 
R.F.G. — 
U.R.S-S. —
Grecia — Olanda 77—74. R.F.G. 
— Suedia 88—58. Clasamentul : 
1. R.F. Germania 5 p, 2. 
U.R.S-S. 5 p, 3. Grecia 5 p, 4. 
Finlanda 4 p, 5. Olanda 4 p, 
6. Suedia 4 p.

6. Ungaria 3 p; 
la Ludtvisburg: 

Finlanda
Grecia

Finlanda

64—01.
92—77,
73-69,

Bernard van de 
în 1967, spaniolul 
in 1971 și france- 
Hinault In 1980. 
de pauză, de la

DE CICLISM
ți 24 iulie. Din lot fac parte 
Mlrcea Rnmașcanu, Constantin 
C&ruțașu, Ionel Gancea, Costlcâ 
Paraschlv și Valentin Constan- 
tinescu.

Si spadasinul Nicolae Bodoczi. 
deci, la primele două arme, 
floretă feminin și sabie, scri- 
meril români vor fi prezențl 
attt în proba individuală cit si 
în cea pe

Odată 
lor* de la 
tul și in 
anul următor, la ediția 1983 pe 
primele trei locuri fiind cla
sați următorii scrimeri : Marlo 
Numa, Ștefano Cerioni (ambii 
Italia), Alfons Gey (R.F.G.) — 
floretă masculin : Dorina Vao- 
caronl (Italia), Oiga Vosciakl- 
na și Larisa Țagaraeva 
(U.R.S.S.) — floretă feminin ț 
Elmer Borrmann (R.F.G.). San
dro Cuomo (Italia), Philippe 
Riboud (Franța) — spadă ; Va
sil Etropolski (Bulgaria), Vla
dimir Pogosov, Andrei Alșan 
(ambii U.R.S.S.) — sabie.

echipe.
cu ediția „mondiale- 
Viena se va da star- 
„Cupa Mondială” pa

PE PISTELE DE ATLETISM
Nisa, tn.tr- un concurs cu four- 

te multe vedete ale add e tis mulul 
Internațional la start, de la care 
se așteptau rezultate pe măsură* 
vtotul contrar a stricat toate so
cotelile... în acest fel proaspătul 
recordman mondial ai „suitei-. 
Calvin Smith, n-a putut obține 
declt 10,44! Clteva rezultate: BĂR
BAȚI: 100 m: Smith 
10,44 (vînt — 1,03 m/s), 
(RT.G.) 10,47, Lattany ______ _
10,51; ZOO m; Lattany 20,33; 400 mc 
Cameron (Jam.) 45,03, McCoy 
(S.U.A.) 45,37; 800 m: Cruz (Bra
zilia) 1:44,31. Robinson (S.U.A.) 
1:44,47, Niang (Senegal) 1:45,30: 
1500 m; Cramm (M. Brit.) 3:35,68, 
Gonzales (Franța) 3:37,98, Aragon 
(S.U.A.) 3:38,29; 3000 m obst-X
Maminski (Polonia) 8:23,47. Ekl- 
bom (Finlanda) 8:24,45; 1000 m — 
juniori: Vagner (Franța) 2:24,35; 
3000 m: Byers (S.U.A.) 7:51,13,
Boit (Kenya) 7:51,43; 400 mg :
Schmidt (R.F.G.) 48,57, Lee
(S.U.A.) 49,06, Dlaba (Senegal)
49,87; prăjină; Quinon (Franța) 
5,80 m — record național, Vig- 
neron (Franța) 5,7$ m, Zalar 
(Suedia) 5,50 m; Înălțime: Sjoe- 
berg (Suedia) 2,30 m, Thraen- 
hardt (R.F.G.) 2,30 m, Barrineaiu 
(S.U.A.) “““ ‘ -
(S.U.A.) 
(R.F.G.) 
(S.U.A.) 
Marlene 
(vînt 
22,52, 
22,70; 
BrU.)
(S.U.A.) 4:09,62- 100 mg: Michele 
Chardonnet (Franța) 13,27; suliță: 
Anna. Veroull (Grecia) 60,00 m.

Casablanca. Federația maroca
nă de Atletism a anunțat că va 
organiza cea de a treia ediție 
a campionatelor Africii, în locul 
Coastei de Fildeș care a renun
țat la organizarea acestei com
petiții (22—24 iulie).

(S.U.A.)
Haaa

(S.U.AJ

2,2'7 m ; triplu: Conley
17.13 m. Bouschen 

18,81 m; suliță: Ewaniko 
85,88 m; FEMEI: 100 m:
Ottey (Jamaica) 11,39 

2,61 m/s); 200 m: Ottey 
Cathy Cok (M. Britanie) 
1500 m: Wendy Fly (M.

4:08,73, Cindy Dremser

DE PE STADIOANE ȘI DINCOLO DE ELE
# O propunere engleză privind regula celor 9,15 m

Turneul final al C.M. din Mexic va începe, probabil,
mai devreme ț Stop unor transferări in Italia I

Se știe că la loviturile libere 
q-atanț» de 9,15 m, prevăzut! de 
regulament, dintre zidul apărării 
șl locul unde s-a comis infrac
țiunea nu este, in general, res
pectată. Mai tntli din vina Jucă
torilor. care tn momentul ctrid 
arbitrul se afiă cu spatele spre 
el se deplasează spre punctul 
loviturii, iar ta al doilea rtnd 
datorită însăși lipsei de exigență 
a conducătorilor de Joc. care nu
mără, este *
mail), dar, 
obișnuit nu 
Deci, faceți 
** cm X * . , 
loc de 9.15 m !).

drept. 7 pași (nor- 
se știe, că un pas 
poate depăși M eml 
un calcul simplu : 
pași — 7.20 m (ta

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Fostul recordmxa 

mondial la săritura In înălțime 
Vladimir Iascenko (UJR-3A.), 
multă vreme Indisponibil, ta 
urma unei triple Intervenții chi
rurgicale la piciorul de bățalș. 
șl-a reluat antrenamentul șl a și 
Izbutit sărituri de peste > metri.

BOX • Portoricanul Cartea de 
Leon și-a recîștlgat titlul de 
"amplon mondial la categoria 

grea-ușoară (W.B.C.), tnvtngîn- 
du-l la puncte tn li reprize pe 
americanul S.T. Gordon ta gata 
desfășurată la Las Vegaa. Car
los de Leon pierduse titlul tn 
fața Iui Gordon la 27 iunie 1882 
la Cleveland prin oprire dictată 
de arbitru în repriza a doua.

CĂLĂRIE • Proba de obstacole 
a concursului de la Royan (Fran-

ța) a fost câștigată de austriacul 
Tbocnaa Fruhmnn (pe calul Ari- 
zono) tavtagător tn barajul eu 
australianul Kevin Bacon (pe 
„BtBeborough*).

FOTBAL • Pe stadionul „Cen- 
tenarto* din Montevideo, ta fața 
a M (•* de spectatori, tn meci 
amtasl: Uruguay — Peru 1—1 
(6-4). • La Wroclaw tn meci 
anticei, echipa poloneză Siask a 
htșttgM ou »—1 (O—l) meciul ou 
F.C. Magdeburg, deținătoarea cu
pei RDXJ.

POLO • în turneul de la Bel
grad: Iugoslavia — Australia 5—4 
(1—8, 1—4, *—2 1—1), Ungaria — 
Spania 8—8 (4—J, 2—1. 1—1, 1—0) 
atașament final: Iugoslavia I p. 
Ungaria 4 p, Australia 2 p. Spa
nia 8 p.

î—i

TENIS • In finala turneului 
da la Boston, argentinianul Jose 
Luda Clero l-a întrecut cu 8—î, 
8—1 pe americanul Jimmy Arias. 
• Turneul feminin de la New
port a fost ctștlgat de Alycla 
Moulton (S.UA.), 6—J. ș—l tn fi
nală ou Klm Shaefer (S.U.A.) • 
Suedia a cîștlaat pentru a 8-a 
oară Cupa Jean Borotra (cădeți) 
tn-vingtnd tn finală, ia le Touquet 
(Franța), U.R.S.S cu 4—1. • Fi
nala de dubiu masculin a tur
neului de la Stuttgart • Bauer. 
AmritraJ — Slozii. Smti 4—8.
8—3. 8—2.

VOLEI • Echipa feminină a 
Tapordei a tntreru» —’-tru a treia 
oară consecutiv ren—zortafva 
U.R.S.S. la Odesa: 3—0 n 8 8).
după ce cu 3—2
șl 3—1

rom ista de competiții și regu
lamente a federației engleze a 
tăcut in acest sens o interesantă 
propunere forului suprem, ,Jn- 
ternational Board-, care se ocupă 
de schimbarea regulilor de Joc. 
După rum transmite Agenția 
France Presse. englezii sugerează, 
pentru a se pune capăt veșnice
lor discuții privind distanța de 
5,1J m, ea tn cazul clnd există 
neînțelegeri Intre arbitrul de 
centru șl Jucători, șl zidul se 
apropie de adversar, drept pe
deapsă, acest spațiu să fie mărit 
cu U m de către „cavalerul flu
ierului* I Se mai menționează 
faptul că la loviturile libere In
directe ta careu, această distanță 

_ de penalizare, de 1* m, să poată 
fl micșorată, după aprecierea 
arbftraltti. știrea transmisă de 
agenția franceză de presă este 
insă insuficient de clari privind 
distanta suplimentară de 10 metri, 
care pare prea mare, mal ales 
ta eaztti ta care Iregularitatea 
»-a comis tn Imediata apropiere 
a caretul de 18 m. Oricum, este 
btae că „International Board* a 
fost sesizată și eă acest perma
nent „litigiu* Intre Jucători și ar
bitri este pe cale să fle clarifi
cat, tn spiritul regulamentului.

ir
într-o recentă conferință de 

presă, președintele FJ.F.A., Joao 
Havelange, a declarat că este 
foarte posibil să fie schimbată 
data Începerii turneului final al 
C.M din Mexic, fixată inițial 
neutru 81 mai 1988. Motivul ? 
După studiile meteorologice din 
ultimele decenii, la sftrșltul lunii 
Iunie — clnd s-ar încheia cam-

pionațul — se Înregistrează in 
Mexic ploi torențiale, zilnice, care 
ar Influența desigur desfășura
rea meciurilor. In 1970, cînd 
Mexicul a găzduit turneul final, 
tot in iunie, la start au fost doar 
18 echipe și finala a avut loo 
înainte de Începerea sezonului 
ploilor. Acum însă stat 24 de 
formații și durata turneului final 
se prelungește considerabil (28 
de zile). Dealtfel, Comitetul me
xican de organizare a C.M. a 
sesizat F.I.F.A. tn aoest sens, 
propuntnd ca turneul să înceapă 
cu două săptăminl mai devreme, 
adică la ÎS ’ ~ 
cizia s-o 
suprem.

mal. Urmează ca de
ls forul fotbalist!»

★
italiană de fotbal a-Federația 

constatat că multe formații din 
primele divizii au un deficit fi
nanciar considerabil șl a hotărft 
sistarea temporară a unor tran
sferări de Jucători de peste ho
tare, oare urmau să semneze con
tracte eu clteva cluburi. Forul 
de specialitate italian a luat tn 
fond o măsură logică tn actuala 
criză financiară tn care se află 
unele cluburi, menționlnd aă 
„folosirea unor Jucători străini 
ar putea aduce clteva formații 
tn prag de faliment... De aceea, 
flecare dub care dorește să-șl 
întărească formația cu jucători 
străini va fl analizat, mal tntîl, 
din punct de vedere financiar*. 
Iată de ee unele vedete tn frunte 
cu Zlco (la Udinese) și Toninho 
Cerezo (la Roma,) niu au fost le
gitimați, alții Insă au primit a- 
probarea de transfer, ca brazilia
nul Batista (ia Lazio), belgianul 
Coeck (la Inter), olandezul Kieft 
(la Pisa) și danezul Laudrup (la 
Lazio1). Față de alți ani. exodul 
străinilor a fost Insă mult redus...

Ion OCHSENFELD
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