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VIZITA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN REPUBLICA ZAMBIA

Joi dimineața, prograsd4*9vi- 
zitei oficiale de prietenie pe Care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprinde in 
Zambia, la invitația tovarășului 
Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, și 
a doamnei Betty Kaunda a in
clus întilnirea cu colectivele 
muncitorești din două impor
tante obiective economice din 
țara africană prietenă. Aceste 
întilniri au prilejuit înalților 
soli ai poporului român cunoaș
terea, la fața locului, a efortu
rilor pe care le face poporul 
zambian pentru dezvoltarea e- 
conomică, studierea a noi 
sibilitățl de cooperare între 
mânia și Zambia.

O atmosferă de puternic 
tuziasm, de mare bucurie a
racterizat Întilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cu cei ce iși 
desfășoară activitatea in ca
drul întreprinderii de produse 
chimice situată in apropierea 
orașului Kafuc. Muncitorii 
specialiștii i-au înconjurat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe tovarășa Elena Ceaușescu 
cele mai alese sentimente
stimă și prețuire, fiind prima 
dată cind au posibilitatea de a 
saluta, in mijlocul lor, oaspeți 
dragi din România.

Aceeași atmosferă însuflețită 
se regăsește la următorul obiec
tiv al vizitei: Fabrica de pro
duse textile din aceeași loca
litate.

po- 
Ro-

en- 
ca-

îl însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita oficială de 
prietenie în Zambia.

Au participat, de asemenea, 
persoane oficiale zambiene.

Exprimîndu-se satisfacția pen
tru rezultatele vizitei, cei doi 
președinți au exprimat convin
gerea că întilnirea și convorbi
rile avute vor marca un nou și 
important moment de dezvolta
re pe un plan superior a tradi
ționalelor relații de prietenie 
româno-zambiene, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii în În
treaga lume.

★
Joi, 21 iulie, a avut loc la 

Lusaka semnarea documentelor 
convenite în timpul vizitei ofi
ciale de prietenie în Zambia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună

general al Partidului

Și 
pe 
și 

cu 
de

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit Ia Lusaka cu Sam 
Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din 
Sud-Vest (SWAPO).

★
Joi, 21 iulie, s-au 

convorbirile oficiale 
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului .Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Kenneth David Kaun
da, președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia.

La convorbiri au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți membri al delegației care

Africa de

încheiat 
dintre to-

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația tovarășu
lui Kenneth David Kaunda. pre
ședintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, șl a 
doamnei Betty Kaunda.

La semnare a luat parte to
varășa Elena Ceaușescu.

Au fost, de asemenea, de față 
persoane oficiale române și 
zambiene.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Kenneth David 
Kaunda au semnat, in cadrul 
ceremoniei care a avut loc la 
reședința oficială rezervată oas
peților români pe durata vizi
tei în Zambia, Declarația co
mună româno-zambiană.

După semnare, cei doi condu
cători de partid și de stat s-au 
felicitat, si-au strins mîinile cu 
deosebită prietenie.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, joi, președintele 
Partidului Unit al Independen
ței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, și doamna Betty Ka
unda au oferit un dineu oficial.

Președintele Kenneth David 
Kaunda și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu 
te rînduri.

Dineul s-a 
atmosferă de

aplauze în repeta-

desfășurat într-o 
caldă prietenie.
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De astăzi, pe stadionul „23 August"

ÎN CADRUL „DACIADEI A 67-a EDIJIE
A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ATLETISM

//

La „naționalele" ’82, în decurs de citeva minute Anișoara Cușmir 
a sărit 7,15 m și apoi Vali Ionescu 7,20 m — noi recorduri 
mondiale. Ce clipe admirabile pentru întreg sportul românesc!...

Acum, cînd ne pregătim să 
luăm drumul marelui stadion 
din parcul sportiv de la „23 
August", chiar și fără să vrem, 
amintirile ne năpădesc, pur și 
simplu... Ne revin în minte, 
atîtea și atîtea întîmnlări că
rora le-am fost martori de-a 
lungul a zeci de ani la campio
natele naționale de atletism ale 
seniorilor, dar cu deosebire 
păstrăm vie în memorie acea 
poveste minunată și unică pen-

tru întreg atletismul mondial, 
cînd, anul trecut, sub privirile 
noastre stupefiate, două fete, 
Anișoara Cușmir și mai apoi 
Vali Ionescu, au spuberat re
cordul mondial al săriturii în 
lungime...

Acum, Anișoara și Vali
vor afla din nou în întrecere, 
La aceeași groapă cu nisip, din 
fața tribunii centrale a stadio
nului „23 August". Este ade
vărat, de anul trecut și

se

acum, alte date au fost înscri
se în palmaresul acestor două 
admirabile atlete, dar noi știm 
foarte bine că, indiferent de 
cifrele anterioare, fiecare sări
tură din concurs, deci fiecare 
competiție începe, de fapt, de 
la... zero metri I Este, evident, 
situația săriturii feminine în 
lungime, dar și a tuturor ce
lorlalte probe din programul 
finalelor acestei a 67-a ediții a 
campionatelor de atletism ale 
României, competiție făcând 
parte din marea întrecere a 
„Daciadei". Acum, ca și altă
dată, există firește probe cu 
favoriți aproape cerțl (și nu 
puține !), după cum există al
tele în care mai mulți competi
tori concurează la titlu, 
șanse mai mult sau mal 
egale.

Cu cîteva săptămini 
înaintea primei ediții a 
pionatelor mondiale de
tism de la Helsinki, „naționa
lele" trebuie să ajute la lămu
rirea unor situații încă în... 
suspensie. De aceea, firește, se 
cere ca principal argument al 
atleților rezultate de cît mai 
bună valoare. Este ceea ce 
și-au și propus să realizeze nu
meroși dintre participanți, unii 
dintre ei, precum Sorin Matei

cu 
puțin

doar 
cam- 
atle-

să

(Continuare in pag 2-3)

Finalele săritorilor seniori

FELICIA CIRSTEA

ALE REPREZENTANȚILOR C.S. PROGRESUL

mai puțin spectacu- 
pretentioasa probă 
de la trambulina 

la sfîrșitul căreia 
sportiv

DOUĂ VICTORIIIERI,

Finalele „Daciadei" și ale 
campionatelor naționale de să
rituri pentru seniori au pro
gramat ieri, la Ștrandul Ti
neretului, 
loasa dar 
de salturi 
de 1 m. 
reprezentanții clubului

Progresul au înregistrat două 
meritoase victorii prin Felicia 
Cîrstea și Dorel Nedelcu (am
bii antrenați de fostul interna
țional Pantelimon Decuseară), 

Trebuie să spunem, însă, că 
Felicia Cirstea a trebuit
lupte din răsputeri pentru cu
cerirea titlului (pe care-1 cîș- 
tigase și anul trecut), deoare
ce mai tinăra ei parteneră 
întrecere, Cristina Szakacs, 
ținut ..ca o umbră" de 
Felicia a condus începind 
săritura a treia, dar la 
rențe de numai 
puncte, care puteau fi 
dute în orice moment, 
bele concurente au 
salturi de bună tehnicitate, 
nu au „stricat" nici un exer
cițiu. au cules uneori aplau
ze pentru spectaculozitatea să
riturilor, ceea ce le aduce fe
licitări pntru frumoasa lor e- 
volutie generală. Dintre cele 
mai bune sărituri am notat 
dublu salt răsturnat grupat, 
un salt răsturnat cu un șurub 
Si jumătate la Felicia Cîrstea 
și un salt si jumătate răstur
nat cu jumătate șurub 
Cristina Szakacs.

La băieți, o victorie pe 
de surprinzătoare pe atît 
meritată a Iul Dorel Nedelcu, 
în fața unor adversari de la 
care așteptam mai mult. Să 
sperăm că aceștia vor arăta 
ce pot In celelalte probe.

In satul Universiadei este Înălțat drapelul 
României

LA GARNEAU VILLAGE, IN MICUL „SAT
AL UNIVERSIADEI ’83

N-am simțit sau poate n-am 
avut puterea să apreciem de 
la început tihna micului „sat" 
al Universiadei de la Edmon
ton, Garneau Village. Obosiți 
de călătoria de peste 16 ore, 
în care trecusem peste o noap
te fără să vedem soarele apu- 
nînd, cu nervii întinși de in
terminabilele formalități grăni
cerești și vamale din aeropor
tul orașului din vestul Cana
dei, n-am văzut decit incomo- 
ditățile „satului". Camerele 
mici, cu paturi suprapuse, uni
cul grup sanitar pentru 8 pi- 
nă la 16 oameni și relativa de
părtare — 7—800 m — de can
tina-restaurant cu autoservire 
ne-au făcut să ne amintim de 
confortul asigurat la București, 
la Universiada ’81, și să re
gretăm că exemplul n-a fost 
urmat... După primele zile de 
ședere, aveam insă să-l pre
țuim ca pe „o oază de liniș
te". Nu numai in comparație 
cu „satul" mare, de la Lister 
Hall (in trei blocuri de cite 
10 etaje locuiau aproape 4 000 
de sportivi și tehnicieni, larma 
necurmîndu-se nici noaptea), 
ci chiar pentru avantajele par
ticulare. Numărind numai 10— 
12 vile, in care au locuit de
legațiile _______________
S.U.A., Angolei și Belgiei, pă
rea un colț de sat autentic.

Canadei, României,

în copacii 
bogate 
păsările cintătoare 
ofereau 
non-stop, iar aerul 
curat, neviciat de 
eșapamentele ma
șinilor, era real
mente reconfor
tant. După efortu
rile depuse in în
treceri, după tu
multul competiții
lor, „tricolorii" 
găseau la Garneau 
Village atmosfera 
necesară odihnei, 
recuperării forțe
lor. Am notat pe 
carnetul de repor
ter multe momen
te din viața de 
trei săptămini in 
această „oază a li
niștii". Citeva din
tre ele le încredin
țez astăzi tiparului.

...Tineri îndeminatici și cu 
imaginație au făcut, imediat 
după sosire, să se simtă că în 
vilele 11008, 11016 și 11024 din 
Garneau Village locuiesc ro
mânii. Deasupra parterului pri
mei vile, pe o imensă eșarfă 
albastră, încadrată de drapele, 
era scris numele țării noastre. 
Pe holurile vilelor 11008 șl 
11016, două panouri cu foto-

inalți, cu 
coroane,

concerte

grafii de la Universiada ’81 și 
imagini din diferite colțuri ale 
României găzduiau palmare- 
sele sportivilor noștri în între
cerile Edmontonului, încurajări, 
felicitări, telegramele primite

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)

cu 
dife- 

două-trei 
pier- 
Am- 
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la

cît 
de

Rezultate. TRAMBULINA 
SENIOARE: 1. FELICIA CÎRSTEA 
(Progresul Buc.) 455.05 . 
tina Szakacs (Crișul) 452,20 p. 3. 
Ileana Pîrjol (C.S.Ș. ~
415,95 p 4. Adriana 
(Lie. ind 37) 407,30 p. 
ea Dragomir (C.S.Ș. 
399,10 p, 6. Isabela 
(C.S.Ș. ~ • *• ........
NIORI:
greșul) 475.80 %
(C.S.Ș. Triumf) 449,25 p, 3. D. O- 
prean (C.S.M Sibiu) 436,05 p, ' 
C. Pop (Progresul) 432.85 
M. Kaiss (CS.M. Sibiu) 
6. T. Barabas (C.S.M. Cluj-Na
poca) 410,25 p.

Finalele programează astăzi 
două probe de mare atractivita- 
te: platformă fete (în special) și 
trambulină 3 m băieți. La ambele 
de la ora 9.30, se dispută între
cerile preliminare, iar de la ora , 
16 finalele (cîte 8 concurenți).

Dumitru STANCULESCU

p, 2. Cris

Dragomir
6. 

Triumf) 391,90 
1. D. NEDELCU 

p, 2. C.

Triumf)
Răzloagă 

5. Andre- 
Triumf) 
Bercaru 

p ; SE- 
(Pro- 

Cherciu
4. 
s.pa

422 p,

Au început „mondialele” de scrimă

PETRU KUKI ÎN ELIMINĂRILE DIRECTE
La Stadt-Halle din Viena a 

început cea de a 30-a ediție a 
campionatelor mondiale de scri
mă, Ia care participă sportivi 
din 41 de țări. Joi s-au disputat 
3 tururi preliminarii din proba 
masculină individuală de flore
tă, la start afltndu-se 116 con-

curenți. Reprezentantul nostru, 
Petru Kuki, s-a calificat pentru 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor (32 floretiști), care 
se desfășoară vineri, împreună 
cu finala de 8. Tot astăzi Intră 
tn concurs și floretistele pentru 
proba Individuală.



Situația actuală și perspectivele voleiului nostru feminin însemnări de la pregătirile estivale ale hoherilor

Tehnicienii au cuvin tui Conf. univ. Vasile GHENADl

ESTE NEVOIE DE 0 NOUĂ CONCEPȚIE TEORETICO-METODICĂ
Tn cadrul dezbaterii pe care am organizat-o 

pe marginea situației voleiului nostru femi
nin, redăm astăzi opiniile unui cunoscut teo
retician (și practician în acest sector), căruia 
i-am adresat aceleași întrebări, ca și prece- 
denților interlocutori :

1. Care sînt, după părerea dv., cau
zele care mențin voleiul feminin româ- 

performanțe ?nesc sub piscurile marii

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

3. Ce perspective pe plan interna
țional ii prevedeți ?

Răspunde, deci, conf. univ. Vasile Ghenadl, 
de la Institutul de învățămînt superior Bacău, 
ani tn șir antrenor de prima divizie.

0 ȘTAFETA ATLETICA CU STARTUL ACUM
Șl SOSIREA ÎN... DECEMBRIE

1 Cauzalitatea este eom- 
plexă și in acest sens al 

determinărilor, s-au adus deja 
motivații si argumente la ne
ajunsuri identificate în selec
ție, în pregătire (mai precis. 
In Însușirea procedeelor de 
joc). în metodică. în organi
zarea activității sau în siste
mul de promovare a valorilor 
etc. După părerea mea. pro
blema referitoare la pregăti
rea jucătorului de volei în ge
neral (și mai ales jucătoarei, 
deoarece am constatat că bă
ieții au o mai mare înclina
ție spre autoinstruire. în timp 
ce fetele au nevoie de o per
manentă dirijare) trebuie altfel 
abordată. De aceea, mă voi re
feri în principal la teoria jo
cului, ca o cauză esențială a 
slăbiciunilor actuale. Antreno
rii de volei sînt. sub aspect 
teoretico-metodic, depășiți. Si. 
fără a nega fireasca perfecțio
nare a lor în confruntarea cu 
practica, trebuie să subliniez 
faptul că concepția în care ei 
sînt formați ca specialiști este 
DEFICITARĂ ÎN FOND. Fi
indcă din concepția I.E.F.S., 
F.R.V. si Colegiul, său de an
trenori lipsește modelul jocu
lui competițional. în concepția 
actuală. în care sînt pregătiți 
și perfecționați antrenorii, pre
gătirea sportivului se face pe 
baza unui joc de volei des- 
eompus în felii. Cu alte cu
vinte. componentele mașinii 
sînt corect proiectate, bine sau 
corespunzător executate, puse 
la locul Ioc în ansamblu, dar 
șubred închegate. Luerîndu-se 
pe felii (elementele de tehnică 
si aspectele tactice), se pier
de din vedere esențialul fie
cărei acțiuni asa cum se ma
nifestă ea ÎN TIMPUL JOCU
LUI. Fiindcă dacă în învăța
re se pune accent exagerat pe 
mecanismul de bază al proce
deelor, acesta devine o frînă 
în joc căci neglijează complet 
alte aspecte care sînt specifice 
acțiunii de joc si țin de tac
tică. de pregătirea fizică, teo
retică. psihică- De pildă, dacă 
la preluarea din atac se urmă
rește doar însușirea corectă a 
biomecanicii lovirii mingii cu 
două miini de jos. se negli
jează aspectul mult mai im
portant al dezvoltării calități
lor de combativitate în linia 
a doua, al motivațiilor acțiunii 
care presupune deplasarea, 
plonjonul...

Pe de altă parte, concepția 
actuală ierarhizează elemen
tele jocului pe niște compo
nente care nu sînt în concor
dantă cu jocul competițional. 
Aspectul atac-apărare în care 
se lucrează — nu este si nu 
poate fi — prioritar aspectu
lui de pregătire a serviciului

• începînd de luni, la Dorna 
Cindrenl (Suceava), se va des
fășura sub conducerea Comi
siei de zbor cu planoare ultra- 
ușoare (deltaplan) prima se
lecție și brevetare de piloti 
deltaplaniști. La această acțiu
ne participă cluburile de zbor 
cu planoare ultrausoare afilia
te la F.A.R., cu acest prilej 
avînd loc si procedura de o- 
mologare a aparatelor.

„GONGUL CETĂȚII ARRUBIUM" LA BOX
MACIN, (prin telefon). Aș

teptată cu deosebit interes de 
iubitorii boxului din localitate, 
cea de a X-a ediție a compe
tiției „Gongul Cetății Arrn- 
bium“ — înscrisă siub genericul 
„Daciadei" — a început pe co
cheta arenă Voința. Renumele 
de excelentă organizatoare de 
care se bucură asociația spor
tivă Voința Măcin a atras la 
întrecerile din acest an 121 de 
pugiliști din 24 de secții, din 
17 orașe ale țării. Nu sînt 
nume sonore, pentru că pro
gramul boxerilor fruntași vi
zează pregătirea pentru turneul 
final al campionatului național 
din prima jumătate a lunii au
gust, dar așa cum ne spunea 
Victor Cristacha, președintele 

și preluării din serviciu, proce
dee care stau la baza celor 
două situații, după părerea 
mea. fundamentale ale jocului 
competițional : LA CIȘTIGA- 
REA PUNCTULUI si LA CÎS- 
TIGAREA SERVICIULUI. A- 
oestea sint două situații abso
lut diferite, creind chiar sen
zația a două jocuri diferite 
prin succesiunea si conținutul 
acțiunilor specifice fiecăreia : 
în situația de joc la cîștigarea 
punctului, serviciul si blocajul 
au o pondere de circa 70 la 
sută, restul revenind preluării 
din atac, pasei și finalizării, 
în situația de joc la cîștigarea 
serviciului, preluarea are pon
derea de peste 75 la sută, iar 
restul revin pasei si finalizării 
(acestea executîndu-se în con
diții diferite fată de situația 
anterioară).

Iată vicii ale teoriei cu e- 
fecte practice deosebit de 
profunde. Si. în consecință, 
metodica este si ea rămasă în 
urmă. în condițiile neurmări- 
rii ipodclului de joc compeli- 
tional. în instruire elementele 
jocului nu sînt programate — 
ca succesiune, ca frecventă si 
ca importantă — în acest spi
rit. De aceea, se insistă mai 
mult pe pasă și atac, alte com
ponente ale jocului (blocaj, 
preluare din serviciu si chiar 
serviciu) nefiind exact desci
frate în metodica noastră ac
tuală.

Desigur, la aceste cauze fun
damentale — de concepție, de 
calitate — se pot adăuga și altele 
ca : lucrul deficitar din punct 
de vedere cantitativ (6—7 ore 
la începători, 12—13 la avansați 
Si 18 la performanță într-o săp- 
tamînă se realizează doar de... 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

antrenori, sportivii participînd. 
pe rînd, la mai puține ; din 
diverse motive), lipsa de preo
cupare, încă de la selecție, 
pentru lucrul pe subgrupe, în
tre care să figureze una de ri
dicători și alta de ..jucători de 
excepție" etc.
2 Catedra de volei de la

I.E.F.S..  Colegiul central 
al antrenorilor. M.E.I., împreu
nă cu alti specialiști să stabi
lească modelul jocului compe- 
titional de volei în concordan
ță cu cerințele concrete ale 
performantei pregătirea la ju
nioare să se facă pe subgrupe ; 
să existe competiții republica
ne pentru juniori II si IU : 
perioadele competiționale să 
fie mai lungi (în primul rînd. 
campionate cu mai multe jocuri 
la Divizia „A") ; să se facă 
promovări dirijate ale tinerelor 
talente, pentru ca acestea să 
joace în eșalonul supe rior.
o Situația pe plan intern 

(valoarea jocurilor la toa
te nivelurile) nu se va putea 
schimba pînă ce nu se îmbu
nătățesc concepția pregătirii și 
sistemul competițional. Din
colo de limitele de esență, pre
zentate, cred că loturile nu 
conțin toate jucătoarele va
loroase. Selecția este subiecti
vă. ca rezultat fie al opticii 
antrenorilor, fie al unor jucă
toare (care nu vin din diverse 
motive). Cu tot ce avem mai 
bun și cu pregătire atentă, 
cred că e posibil un loc 3 la 
C.E. ds senioare. Eșalonul ur
mător mi se pare mai de ca
litate. Ascensiunea sa trebuie 
însă susținută de un calendar 
internațional puternic.

Anchetă realizată de 
Aurelian BREBEANU

cea) 5775 p, 5. Radu Alecu 
(C.S.Ș. Făgăraș) 5803 p, 8. Iu
stin Guță Almăjan (C.S.Ș. Ca
ransebeș) 5536 p ; PENTAT
LON FETE : 1. Camelia Cor- 
nățeanu (C.S.Ș.A. C-lung) 3891 
— record național junioare II,
2. Gabriela Senchea (C.S.Ș. Ba
cău) 3689 p, 3. Diana Sobaru 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea) 3653 p, 4. 
Daniela Ene (C.S.Ș. Br.) 3641 
p, 5. Ortensia Iancu (C.S.Ș.A. 
C-lung) 3575 p, 6. EnikS Simon 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 3264 p.

LA GARNEAU VILLAGE, IN MICUL
(Urmare din pag. 1)

din tară. Oaspeții delegației 
României au apreciat elogios 
aceste inițiative.

...Este 29 iunie. La conferința 
organizată de Centrul de presă 
cu sportivii noștri, lui Anișoara 
Cușmir i se oferă un tort cu 
un înscris de glazură : „HAP
PY BIRTHADY ANIȘOARA". 
Este ziua excelentei noastre 
atlete. împlinește 21 de ani. 
întreaga delegație o sărbăto
rește, și in sat răsună „Mulți 
ani trăiascăAmericanii, ca
nadienii și ceilalți se intere
sează despre ce este vorba, 
fiindcă Universiada n-a în
ceput și nu înțeleg ce sărbă
torim. Cînd află, o copleșesc 
pe Anișoara cu felicitări. „Ca
doul cel mare, ne spune emo
ționată recordmana mondială 
la săritura in lungime, mi-1 
voi face singură...". Și s-a ți
nut de cuvint. Veți recunoaște 
că o medalie de aur la Jocu
rile Mondiale Universitare re
prezintă, intr-adevăr, vn ca
dou de invidiat.

...E noaptea tîrziu. Medicii 
delegației se agită insă neînce
tat, dar tiptil, pentru ca forfo
ta lor să nu-i deranjeze pe 
sportivi. Emilia Eberle are o 
puternică criză de apendicită 
fi ei încearcă imposibilul pen
tru a-i înlătura durerile. E- 
forturi încununate de succes 
numai tn parte. A doua zi, E- 
mllia vine la Coliseum, dar 
nu poate să-și apere șansele

Zăpușală de iulie torid pe 
Stadionul Republicii din Capi
tală...

Privitor. împărtășești senza
ția de chin a celor ce conti
nuă să alerge prin aceste 30 
de grade sporite de ovalul be
tonat. Dar sprinturile se repe
tă. starturile se reiau, schim
burile de ștafetă sînt mereu 
corectate, mereu mai este cite 
o zecime de secundă de cîsti- 
gat...

...E putină nedreptate în o- 
bligațiile pregătirii boberilor. 
Intr-un an calendaristic, ma
rea lor dragoste, lunecarea în 
forță pe pîrtia înghețată, nu 
ocupă decît 3—4 luni. în rest, 
învață, muncesc și se antrenea
ză și mai mult. Făcînd, ca 
ieri, pe caniculă, atletism, mai 
precis șlefuind o ștafetă pe 
care s-o alinieze, șlmbătă, la 
startul probei de 4X100 m a 
..naționalelor" de atletism, de 
la „23 August". Speranțele nu 
țintesc, desigur, podiumul, dar, 
neîmpăcîndu-se nici cu ultimul 
loc, se îndreaptă mal ales spre 
vremea cînd la Sinaia va fi 
gheată. O ștafetă pe termen 
lung, cu sosirea în decembrie 
sau în ianuarie...

Bobul nu mai e demult o 
disciplină simplă. A ajuns și 
el un summum de sporturi. 
Pentru că în cutia care pleacă 
aproape In cădere liberă pe 
jgheaburi trebuie să urce forța, 
indemînarea. calmul, viteza de 
reacție, calități psihice de ex
cepție, toate cultivabile prin 
cele mai diferite exerciții. Nu 
întîmplător, noii membri ai lo
tului olimpic de bob al Româ
niei au fost, pînă de curind : 
decatlonistul Gh. Lixandru,

■------------------- j* *. ----------------------

sau Gheorghe Cojocaru, de pil
dă, dorind să-și îmbunătățească 
recordurile naționale la înălți
me și, respectiv, la lungime.

întrecerile din acest an ale 
competiției se desfășoară în 
trei zile : astăzi, de la ora 10 
și ora 17,15 (finale la : 20 km 
marș, 400 m. 1500 m, greuta
te, 100 m, 10 000 m la bărbați, 
400 mg, 100 m, 3000 m la fe
mei), mîine de la ora 10 și ora 
18 (finale la 400 mg, înălțime, 
triplu, ciocan, 3000 m obst., 
disc, 200 m la bărbați, suliță, 
400 m, 100 mg, lungime, greu
tate, 800 m, 5 km marș și 
heptatlon la femei) și poimîine 
de la ora 10 și 18 (finale la 
prăjină, suliță, 800 m, 110 mg, 
lungime, 5000 m, 4X100 m, 4X 
400 m, decatlon la bărbați, 
înălțime, 200 m, 1500 m, disc, 
4X100 m și 4X400 m la femei).
• Un mare număr de con- 

curenți au luat parte marți și 
miercuri la probele combinate 
din cadrul concursului republi
can al juniorilor II : 31 la 
decatlon și 43 la pentatlon fete. 
Rezultate : DECATLON : 1.
Laszlo Hodoș (C.S.Ș. 2 Tg. 
Mureș) 6431 p, 2. Mihai Sorin 
Man (C.S.Ș. Turda) 5804 p, 3. 
Nicolae Mogoș (C.S.Ș. 190 Buc.) 
5800 p, 4. Jan Vasu C.S.O. Tul- 

asociației sportive Voința Ma
cin, această tradițională între
cere își propune că ofere ti
nerilor pugiliști din întreaga 
țară o posibilitate de afirmare, 
motiv pentru care se află aici, 
pentru a-i urmări pe competi
tori, antrenorul emerit Ion 
Popa, cel care răspunde de 
pregătirile boxerilor din lotul 
nostru național.

în prima gală, cei peste 2000 
de spectatori au aplaudat evo
luția cîșb'gătorilor primelor 
meciuri, printre care s-au a- 
Cat : V. Antohl, V. Dănllă, A. 
Potincu, Gh. Stan, I. Cojan 
(juniori), C. Radu, N. David, 
E. Lungu, O. Turghi, I. Coteț, 
P. Roman (seniori).

Mircea COSTEA

L STAN: RECORD NAȚIONAL EGALAT 
LA PISTOL LIBER- 568 p

„Cupa federației române de tir" 
a debutat cu o frumoasă evo
luție a trăgătorului Llviu Stan. 
Pe standul de pistol liber al po
ligonului Tunari, țintașul clubu
lui Steaua a reușit un rezultat 
foarte bun, 568 p, cu care a e- 
galat recordul național de seniori 
al. probei. De remarcat că în a- 
cest sezon șl un alt trăgător 
stelist, Constantin Țîrloiu, reuși
se un rezultat similar, astfel că, 
tn momentul de față, selecțio
nerii loturilor participante la 
campionatele europene au la dis
poziție mal mulți sportivi de 
valoare. Printre aceștia: Iile Pe
tru (locul 2, cu 562 p, de ase
menea un rezultat promițător, 
ieri, la Tunari), dar șl Iulian 
Neagu (în revenire ?) sau lide
rul juniorilor, Sorin Bahii (555 
p). Un alt junior, Octavian Vi- 
șan (Dinamo), reușește la 18 ani 
550 p și se impune mal ales 
prin seriozitate șl talent'.

La poligonul Dinamo au avut 
loe probele de pușcă 10 metri. 
La seniori, M. Dumitrescu și-a 
dominat categoric partenerii (6 
puncte diferență față de locul 2), 

in concursul pe aparate. La
crimi mari li brăzdează obrajii. 
Aproape că nu poate urmări 
întrecerea. Pierde astfel șansa 
cuceririi a 2—3 medalii, din 
care una putea fi de aur. Ai 
noștri nu se mai gindesc insă 
la medalii, ci la Emilia, la să
nătatea ei. Dr. loan Drăgan 
anunță mașina salvării, șt Emi
lia este transportată la spital, 
tn seara aceea, la secretariat 
a fost un permanent du-te- 
vino. Antrenoarea de înot 
Cristina Șoptereanu, scrimera 
Aurora Dan, antrenorul de 
polo Anatol Grințescu, baschet- 
balista Magdalena Pall, antre
norul de tenis Ștefan Georges
cu. aproape toți componenta 
delegației veneau din minut.in 
minut să întrebe „ce este "tu 
Emilia", „Emilia e bine, 
mîine va fi Intre noi...“. Și oa
menii se liniștesc. Emilia e 
bine.

...Din vile ies. ca un adevă
rat șuvoi, poloiștii, scrimerii, 
cicliștii, atletele, antrenorii. A- 
leea se umple. încotro ? „La 
baschet. Joacă fetele noastre 
cu S.U.A.". tn tribuna rezer
vată sportivilor la Universiade 
Pavillion se alcătuiește o pu
ternică galerie românească. 
„Hai România!" răsună puter
nic și fetele sint parcă pur
tate pe aripile entuziasmului. 
Fac cel mai bun meci din 
viața lor și cîștigă detașat. 
Magdalena Pall și colegele ei, 
antrenorul coordonator George 
Chiraleu și antrenorul Nicolae 
Martin sînt purtați pe brațe, 

sprinterul de „sută" C. Popes
cu, boxerul C. Pelrariu, tri- 
plusaltistul D. Francu, arun
cătorul de greutate Gh. Piep- 
tea. Toți, ca și pilotii L. Pap, 
D. Dcgan ori V. Leațu, au a- 
lură de halterofili de semi
grea. Niște halterofili care sc 
încumetă să nu iasă ultimii la 
„naționalele" atleților sprin
teri ! „Nici nu se mai poate 
altfel — oferă explicații an- 

Dragos Panaitescu —, 
numai un gabarit bine lucrat 
dezvoltă forța de împingere pe 
porțiunea startului, adică acolo 
unde se cîștigă sau se pierd 
timpi, locuri, manșe, concursuri, 
medalii. Pe primii 50—60 de 
metri se decide totul. Pe tra
seu toți adversarii merg bine 
si nimeni nu mai face gafe, o- 
ferind cadouri".

„Bătălia starturilor" — iată 
cuvîntul de ordine al acestei 
veri fierbinți a boberilor noș
tri. Pentru a cîștigă bătăliile 
aspre ale starturilor pe ghea
tă. ieri dimineață, ei au repe
tat de 6 ori. la pluș 30 de 
grade, cea mai pură ștafetă 
atletică, pentru același scop au 
urcat deasupra capului zeci de 
tone, după-amiază. în sala de 
forță de la „Tineretului”, și vor 
începe săptămîna viitoare pro
gramul miilor de Împingeri ale 
bobului cu rotile, la Sinaia. 
8—9 luni de muncă pe an, 
pentru citeva starturi ofieiale. 
Care nu vor mai fi, însă, 
ORICE FEL DE STARTURI. 
Ci unele care să aducă bo
bului românesc acele mult ne
cesare și dorite zecimi de se
cundă ale reintrării în elita 
mondială !

Radu TIMOFTE

în timp ce la juniori, un nume 
nou atrage atenția: M. Eioiu
(Steaua), Învingător (un punct) 
asupra favoritului M. Scelcunov. 
Ambii sînt în posesia unor re
zultate bune care trebuie Insă 
confirmate în probele de pușcă 
standard de la Tunari.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
liber, seniori: I. L. Stan (Stea
ua) 568 p (rec. naț. egalat), 2. I. 
Petru (Olimpia) 562 p, 8. I. Nea
gu (Dinamo) 555 p, 4. M. Trușcă 
(Steaua) 552 p, 5. L. Ionașcu 
(Steaua) 552 p; juniori: 1. S. 
Babii (Steaua) 555 p, 2. O. Vișan 
(Dinamo) 550 p, 3. V. Po>pa (C.S.U. 
Brașov) 514 p; pușcă 10 m, se
niori: 1. M. Dumitrescu (Meta
lul) 574 p, 2. E. Antonescu (Di
namo) 568 p, 3. M. Rea (C.S.U. 
Brașov) 567 p: senioare: 1. Ro- 
matnița Petrescu (Olimpia) 371 p; 
Juniori: 1. M. Hioiu (Steaua) 561 
p, 2. M. Scelcunov (Steaua) 560 
p; junioare: 1. Ametda Toader 
(Steaua) 371 p, 2. Cerăsela Un- 
gureanu (Steaua) 370 p, 3. Dana 
Cergb.it (C.S.U. Brașov) 368 p, 4.
Daniela Manea (Dinamo) 368 p.

Rd. T.

„SAT“ AL
în triumf. Succesul este al tu
turor, al întregii delegații.

...Plouă de citeva zile. Pînă 
să ajungi la masă, chiar cu 
umbrelă, ești ud leoarcă, fiind
că rafalele purtate de vînt te 
lovesc cînd dintr-o parte cînd 
dintr-alta. Ce facem cu antre
namentele ? Sfatul tehnicieni
lor decretează : trebuie conti
nuat fără nici o diminuare a 
lucrului planificat. Tenismanii 
sint mai norocoși : li se pune 
la dispoziție o sală. Atletele 
lui Nicolae Mărășescu, Maria 
Radu și Doina Melinte, se îm
bracă in treninguri impermea
bile (prin care apa va intra in 
voie...) și timp de mai bine 
de 60 de minute, dimineața și 
după-amiaza, aleargă pe o pa
jiște. Cicliștii sint cei mai obi
diți. Ei aleargă, aleargă, a- 
leargă pe ploaia care nu mai 
contenește, parcurg cite 120— 
140 km și, apoi, vin sub... duș.

...După miezul nopții, cînd 
acasă este 9 sau 10 dimineața, 
telefonul sună. Mă cheamă re
dacția pentru reportajul zilnic. 
Lingă mine se adună ciopor 
sportivi și antrenori să afle 
noutăți de acasă. Nicolae Mă
rășescu tmi cere neapărat să 
întreb ce-au făcut atleții la
Balcaniada de la Izmir, Cris
tina Șoptereanu — cum au
mers Pătrășcoiu și Vișan la
„naționale", alții ce le fac co
piii, familiile, cum e vremea 
acasă, cite și mai cite. Ștefan 
Georgescu și Mircea Lisofschi 
află că le-au trecut copiii la 
examenul de treaptă, fiecare

Cergb.it


i „A‘* (ediția 1982-83) și fondul de jucători

LGAU, FAVORITUL ANTRENORILOR
LA JOCUL CU DOUĂ VÎRFURi

clasamentului sublinierilor cro
nicarilor noștri (12). La 27 de 
ani, extrema studenților bucu- 
reșteni poate forța revenirea 
în echipa națională (de ce 
nu ? !), care i-a încredințat 
tricoul cu nr. 7 numai de trei 
ori.

Romulus Gabor — pe treap
ta de bronz. E prea mult, e 
prea puțin ? Sublinierile l-au 
trecut pe locul 3, cu 10 eviden
țieri în 32 de partide în care 
a marcat patru goluri. Meciul 
cu Cehoslovacia l-a coborît 
mult in ochii o-piniei publice. 
Ceea ce înseamnă că, între cei 
doi poli, „cangurul" hunedo- 
rean, jucător talentat, cum a 
dovedit-o cînd trebuia, în Aus
tralia, este invitat la o serioa
să meditație. Pasul înapoi fă
cut de Gabor în meciurile in
ternaționale are la bază, cre
dem, un impas moral. De a- 
ceea e necesar ca la tehnica 
lui, Romulus Gabor să adauge 
lin plus de voință, de respon
sabilitate. De-o vîrstă cu 
Geolgău (22 de ani), extrema 
hunedoreană are de luptat în 
primul rind cu... propria co
moditate. Pe dreapta sau pe 
stînga, în sezonul care vine, 
Gabor se va afla, negreșit, la 
răscruce de drumuri. încotro, 
Romică ?

Cornel Țâlnar a intrat in 
primii cinci sau, altfel spus, a 
ratat de puțin „podiumul". 
Absența din lotul național si 
numărul mai mic de jocuri in 
echipa campioană (23) au de
cis plasarea clasicei extreme 
dinamoviste pe poziția a patra. 
Oricum, „țintarul" rămîne ari
cind acea extremă incomodă, 
care nu cedează o clipă lupta. 
Cu asemenea moral, Cornel 
Țălnar poate urca !

Șoiman pe poziția a cincea. 
într-un fel, o surpriză. Gîndin- 
du-ne însă la calitățile de ex
tremă autentică, cu forță de 
pătrundere și viteză, și la im
presia lăsată cronicarilor oare 
l-au dus pe locul II al subli
nierilor (cu 11 prezențe), atun
ci apariția băcăuanului în top 
Iși găsește motivații.

In discuția pentru acest post 
ar mai putea figura și Majaru, 
Lăcătuș, Teleșpan, State, Greaca, 
sau Stoinescu.' Să reținem însă 
faptul că, deși In primii zece 
titulari ai postului figurează 
șapte extreme dreapta clasice, 
tricoul galben a fost câștigat de 
un atacant fără post fix, ceea 
ce ilustrează o dată in plus că 
șl fotbalul nostru evoluează în 
direcția jocului cu două vîrfuri 
complete-

Mircea M. IONESCU
$
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DIVIZIONARE „A“ IN CIFRE Șl DATE

La încheierea sezonului

16. L C. FI. BRAȘOV 34 II i 16 41 SI M
• A realizat 23 de puncte pe teren propriu (a pierdut 

două puncte cu Dinamo, F.C. Bihor și Politehnica Iași,
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Dialoguri cu antrenorii podiumului

AM AJUNS PE LOCUL 3 MUNCIND, DAR NU ORICUM,
CI PUNIND LA CONTRIBUȚIE INTELIGENTA TUTUROR"

Despre Sportul studențesc, 
antrenorul ION VOICA Spune 
că este „a doua sa casă". în- 
tr-adevăr, Ion Voica se con
fundă de aproape două dece
nii cu clubul universitar bucu- 
reștean în cadrul căruia acti
vează încă de pe cînd „alb-ne- 
grii" erau în divizia secundă. A 
făcut „ucenicie" pe lîngă Angelo 
Niculescu, pe lîngă Constantin 
Cernăianu, pentru ca din cam
pionatul 1981—82 să preia con
ducerea tehnică a echipei. Și 
a ajuns cu ea pe locul al 3- 
lea. cel mai bun din istoria de 
aproape 70 de ani a clubului.

— Cum ați ajuns, Ion Voi
ca, pe podium ?

— Muncind ! Dar nu ori
cum, ci punînd la contribuție 
inteligența tuturor. Și înțeleg 
aci conducerea clubului, jucă
torii, deosebit de receptivi ți 
de interesați, cei mai mulți, 
In atingerea scopului nostru, 
și — firește — antrenorii. Mi 
se reproșează, totuși, neocupa- 
rea locului 1 sau 2. Consider 
insă locul ocupat de noi in fi
nal conform realității, tncă nu 
ne putem compara cu Univer
sitatea Craiova și cu Dinamo. 
Ar însemna o lipsă de respect 
față de cei mai buni. Eu mă 
lupt să aplic la echipă o ma
ximă care sună cam așa 
contează locul pe care-l ocu
păm. ci DIRECȚIA spre care 
ne îndreptăm. Este important 
ca jucătorii să înțeleagă fot
balul ca fenomen social, ți du
pă aceea jocul in sine. Deci, 
să-l luăm in serios. De aceea 
nu vrem să neglijăm elemen
tele de bază ale fotbalului, de 
care uită multă lume, ți să 
căutăm cu orice preț tactici

nu

»
deosebite. Performanță inaltă 
înseamnă 60 la sută valoarea 
jucătorilor, 20 la sută motiva
ție ți 20 la sută contribuția 
antrenorului. Conform acestui 
adevăr vehiculat la repetate 
consfătuiri internaționale ale 
antrenorilor de fotbal, nu în
seamnă oare să activizăm, in 
primul rînd, valoarea jucători
lor ? Este ceea ce am urmărit 

Sportul studențesc. Și cred 
am reușit, Intrucît mai mult 
în alți ani jucătorii noștri 
fost selecționați prin diver- 
loturi naționale : Iorgulescu, 

Munteanu II ți M. Mihai — la 
prima reprezentativă, Speriatu, 
Pană, Cazan, Terheș — la for
mația olimpică.

— Ce elemente au stat la 
baza pregătirii pe care ați a- 
sigurat-o Sportului studențesc?

— Am ținut seama de mai 
multe idei pe care jucătorii 
noștri, receptivi cei mai mulți, 
și le-au însușit în mare mă
sură. Se spune că Intr-un 
sport de echipă, cum este fot
balul, primează jocul fără min
ge. Este principiul de bază 
care trebuie însușit înaintea 
unor tactici deosebite. Ne-am 
preocupat apoi de o pregătire 
adecvată scopului (iar noi 
ne-am propus, la începutul 
campionatului, să ocupăm un 
loc fruntaș). De aceea, consi
der că pregătirile echipelor nu 
trebuie și nu pot semăna intre 
ele. Uniformitatea metodelor 
și a mijloacelor nu pot duce, 
după părerea mea, la progres 
în fotbal. Cred că ne trebuie 
mai multă originalitate, chiar 
ți puțin non-conformism. Un 
mare rol îl au viața ți pro
gramul de toate zilele al ju
cătorilor. Contează enorm me
diul și ambianța clubului. Or, 
la Sportul studențesc există o 
viață de club.

— Care ar fi neîmplinirile, 
punctele slabe ale echipei I

— Principala neimplinire 
este..', necîțtigarea campionatu
lui ! Nu am reușit ti ne în
vingem toți adversarii. Cu Di- 

jcmo am făcut un meci egal 
«m toamnă și am pierdut In 

retur, iar cu Jiul am reușit 
doar două egaluri. în rest, a- 
vem cel puțin o victorie la 
fiecare adversar. Cauza? N-am 
reușit acel atașament pătimaș

al jucătorilor la interesele e- 
chipei. La unii dintre ei mai 
există muncă de suprafață, su
perficialitate.

— Ce ne puteți spune des
pre ideea și disciplina de joc?

—■ Ideea noastră de joc a 
plecat de la realitatea că 
structura nu-i permite echipei, 
deocamdată, să joace și spec
taculos și să ți cîștige. Ața 
că personal sînt de acord cu 
jocul-spectacol numai In mă
sura In care victoria este de 
partea noastră.

— Care ar fi premianții se
zonului, vorbind despre jucă
torii dv ?

— Răspunsul este unul sin
gur : nu am nici un jucător 
corigent! Ne caracterizează jo
cul de echipă, colectiv ți nu 
ne bazăm pe individualități.

— Ce așteptați de Ia viitorul 
sezon ?

— Va fi mai greu decîț cel 
expirat! Fiindcă vom fi jude
cați după locul ocupat anul a- 
cesta. Orice loc sub 3 nu va fi 
bun! Iar noi am dovedit că 
avem resursele ocupării unui 
loc superior celui care ne-a 
dus in Cupa U.E.F.A. De ce 
n-am juca și noi in Cupa cam
pionilor ?

Mircea TUDORAN
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17.500 lei; cat. 2 : 12 variante
25% a 7.951 lei; cat. 3 : 27,50 a 
3.469 lei; cat. 4 : 44,75 a 2.132 lei; 
cat. S : 137,75 a 893 lei; Cat. 8 : 
394,25 a 242 lei; cat. X : 1.896,75 a 
100 lei. Report Ia categoria 1 : 
133.638 lei. Autoturismul -Dacia 
1300“ de la categoria 1, obținut 
pe un bilet jucat 100%, a reve
nit participantului NICOLAE A. 
MARIN din Budeștl, județul Că-r<Ași

TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
DE ASTĂZI, 22 tulle 1983, se des-

fășoară taceptad de la ora 18 în 
eala Clubului sportiv Progresul 
<Hn București, sitr. dr. Stateovici 
nr. 42; numerele extrase vor fi 
anunțate în cursul serii la tele
viziune și radio.

LOZmPLIC

ft-
cu

I ciștiguri
* hi bani ți 
autoturisme

cîte r?
__ cite 

unul cu Steaua, Chimia, S.C. Bacău, Sportul studențesc și țî 
Universitatea Craiova), iar în deplasare a obținut 6 puncte ?? 
(cîte două cu Politehnica Timișoara șl Corvinul, dte unul cu J; 
F.C. Bihor și Steaua).
• Cel mai bun loc ocupat: 13 (etapa a 25-a); cel mal slab 

loc: 18 (de 3 ori).
• Golgeteril echipei: Bența 6 goluri, Batacliu și Gherghe — g:

dte 5, Lăcătuș, Paraschivescu șl Șulea — cîte 3, Popescu, Bor!- § 
oeanu, Marinescu și Văidean — dte 2, Naghi, Ștefan, Cramer > 
și Manciu — dte 1, Șunda (Politehnica Timișoara), Gheorghiu ți 
(Politehnica Iași), Cabai (F.C. Bihor) șl Ue (F.C. Bihor) — g; 
autogoluri. țg
• Jucători folosiți: 25. Lăcătuș 34 de meciuri, Spirea 32,

Naghi 31, Manclu șl Batacliu — cîte 30, Ștefan 29, Bența 26, gă 
Gherghe 25, Clipa șl Paraschivescu — dte 24, Șulea 21, Pa- g; 
nache 18, Văidean 17, Bălan 16, Boriceanu și Anghel — cîte ;g 
14, Marinescu 10, Popescu,, Cramer șl Mandoca — cite 7, Popa g: 
6, Stîngadu 5, Hintea 4, Chioreanu și Ciobanu — dte 2. g;
• Cartonașe galbene: 40 la 12 jucători; cele mai multe: țg

Spirea 10. fi
• Cartonașe roșii : Șulea (etapa 1) și Batacliu (etapa a g; 

32-a).
• A benefidat de 7 lovituri de la 11 m: 5 transformate fi

(Bența și Șulea — dte 2, Batacliu), 2 ratate (Bența); a fost g: 
sancționată cu 8 penalty-uri: 7 transformate, unul ratat. țg
• A expediat 368 de șuturi (230 acasă — 138 în deplasare), fi

dintre care 173 pe poartă (105 acasă — 68 în deplasare). fi

17. POLITEHNICA TIMIȘOARA 34 9 6 19 35 64 24
• A realizat 22 de puncte pe teren propriu (a pierdut cîte 

două puncte cu Steaua, F.C.M. Brașov, Sportul studențesc șl 
Dinamo, cîte unul cu F.C. Argeș, Politehnica Iași, F.c. Olt și 
Jiul), iar în deplasare a obținut 2 puncte (cîte unul cu F.C. 
Bihor și C.S. Tîrgoviște).
• Cel mal bun loc ocupat: 8—11 (prima etapă); cel mal slab 

loc: 18 (de 6 ori).
• Golgeteril echipei: Giuchici 8 goluri, Anghe! și Bozeșan

— cîte 5, Ștefanovicl 3, Lehmann și Petrescu — cîte 2, Pălti- 
nișan, Bocănici, T. Nieolae, Palea, Șunda, Manea, Șerbănoiu, 
Steop și Rotariu — cite 1, Zare (F.C. Bihor) — autogol.
• Jucători folosiți: 29. Lehmann 30 de meciuri, Șunda și 

Manea — cîte 29, Șerbănoiu șl Anghel — cîte 28. Giuchici 25, 
Murat 24, Palea 22, T. Nieolae 21. Moise 20, Bozeșan 10, Ște- 
fanovid, Suciu și Vlătănescu — cîte 18, Bocănici 13, Păltini- 
șan 12, Cîreiumaru și Rotariu — cîte 11, Petrescu 10, I. Mihai 
9, Steop 8, Șuba 5, Videscu, Cărpinișan, Mițar și Georgescu
— cite 4, Neamțu 3. Pascu 2, Plăvițiu 1.
• Cartonașe galbene: 32 la 12 jucători; cele mal multe : 

Manea 6.
• Cartonașe roșii: Cîreiumaru (etapa a 7-a), Șerbănoiu (eta

pa a 14-a) șl Bozeșan (etapa a 22-a).
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m: 3 transformate 

(Giuchld 2 șl Șerbănoiu), una ratată (Șerbănoiu); a fost
•- — - - — ■. 7 transformate, unul ratat.

(243 acasă — 102 în deplasare),sancționată cu 8 penalty-uri:
• A expediat 345 de și---- -

dintre care 145 pe poartă

18. I. C. CONSTANTA
(111 acasă — 34 în deplasare).

2034 7 6 21 30 65
pe teren propriu (a pierdut cîte

studențesc, Corvinul, Petrolul, Uni-• A realizat 18 puncte
două puncte cu Sportul --------------
vereltatea Craiova, Politehnica Iași șl Steaua, cîte unul cu 
Jiul, A.S.A. Tg. Mureș. Dinamo și Chimia), iar în deplasare a
obținut 2 puncte (cîte unul cu Steaua și Sportul studențesc).
• Cel mai bun Ioc ocupat: 12 (etapa a 2-a); cel mai slab 

loc: 18 (de 21 de ori).
• Golgeteril echipei: Petcu 9 goluri, Hagi 7, Peniu 3, Bu

tan șl Gache — cîte 2, Bătrîneanu, Vanea, Zahiu, Lică, Husu. 
Sameș și Caramialău — cîte 1.
• Jucători folosiți: 27. Gache 32 de meciuri, Petcu și Mă-

năilă — cîte 31, Peniu 29, caramalău 26, Zahiu 25, Purcărea 
și Buduru — cîte 22, I. Moldovan 21, Rusu 2flț Hagi 18, Lascu 
17, Co-taș, Drogeanu, I. Constantinescu șl Dinu — cîte 16, 
Turcu 14, Llcă 13, Antonescu 11, Marinof 10, Sameș șl Bătri- 
neanu — cîte 9, Matache 8, Vanea 5, Focșeneanu, Ivan și Po
povic! — cîte unul. _ . . , .• Cartonașe galbene: 44 la 16 jucători; cele mai multe. 
Canamalău 8.• Cartonașe roșii: Caramalău (etapa 1), Zaliiu (etapa a 13-a) 
și Buduru (etapa a 18-a).
• A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m: 6 transformate 

(Petcu 5 și Caramalău), 2 ratate (Petcu); a fost sancționată 
cu 6 penalty-uri, toate fiind transformate.
• A expediat 376 de șuturi (244 acasă — 132 în deplasare), 

dintre care 176 pe poartă (119 acasă — 57 în deplasare).Js «Rn-tre care 176 pe poarta ut» acasa — iu 

^XXXXXXXXXXXVăXXVlXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVăVXXXXXXXXXXXX.

După turneul final al juniorilor II

CÂMĂTARU LA... PIATRA NEAMȚ!
Piatra Neamț, orașul florilor 

și al tinereții sportive, a găz
duit duminică, ,tanl și marți tur
neul final al Campionatului re
publican de juniori n. Com
petiția a încheiat, otcal, seria 
atîtor întreceri pe care tlnerH și 
foarte tinerii fotbaliști le-au avut 
ta sezonul oompetițional 1982/83. 
Dar ea este departe de a ter
mina această neîncetată căutare 
de talente, această răscolire a 
terenurilor sau a simplelor locuri 
de joacă. La copii și juniori nu 
trebuie să existe pauză pentru 
această determinantă operațiune 
a găsirii la vreme și a punerii 
în valoare a copiilor și juniori
lor dotați, înzestrați de a ajunge 
fotbaliști de primul ordin. De 
aceea în orele cînd citiți aceste 
rînduri, o altă Importantă ac
țiune de inventariere a fondului 
de juniori este în curs, „Cupa 
Viitorul*4, întrecere organizată 
pe zone spre a cuprinde toate 
județele țării.

In frumoasa așezare moldovea
na au venit trei echipe: Elec
troputere Craiova (echipă spri
jinită cu jucători de Școala spor
tivă Rovine). Cuprom Baia Mare 
și Portul Constanța. Antrenorii 
care le-au condus, în ordine, P. 
Petculescu, M. Moldovan șl P. 
Biliboacă ne-au plăcut prin ma
rea lor dorință de a prezenta e- 
chipe cit mai bine puse la 'punct 
șl de a... cîștiga turneul. L-a 
cîștigat, pe MERIT subliniem 
noi, formația craioveană care nu 
dezminte cît de roditor este ogo
rul oltean în privința unor ta-

lente deosebite. Am văzut ju
niori care pot evolua cu suc
ces fa formații divizionare „B- 
sau „C“ chiar din acest moment. 
Cum ar fi fundașul central V’e- 
leanu, întreaga Unle de mijloc, 
Nițu — Petrișor — Ciocan șl, in
tegral, compartimentul vtrfurilor 
(Pulu, Pitică și Calateteanu),

Cuprom, handicapată de un 
start nefericit, a demonstrat în 
ultima partidă ce poate. Funda
șii Popa și Melega, mijlocașii 
Ster și Crișan, atacantul S. Pop 
au ieșit fa mod special ta evi
dență.

In fine, Portul, deși autoarea 
unul egal (1—1) cu Electroputere, 
a căzut, în bună măsură, victimă 
formulei de organizare care com
portă îmbunătățiri, ea nemalre- 
zlstînd ta jocul final (cu băimă- 
renli) condițiilor competiției. De 
la „marinari” ne-au plăcut fun
dașii Mocanu și Zeeheria, mij
locașul Odangiu și, mai ales, a- 
tacantul Suliman, posesorul unei 
tehnici rafinate, de efect. Dacă 
ne-ați cere să caracterizăm, prin 
puține cuvinte, jocul celor trei 
finaliste am răspunde astfel. E- 
lectroputere: virtuozitatea tehni
că și maturitate tactică; Cuprom 
Baia Mare: combativitate și vi
teză. Portul: o deosebită disci
plină tactică.

înaintea unor mici observații 
privind formula de organizare, 
să vorbim despre ce înseamnă 
pentru foarte tinerii jucători să 
aibă. în prealmă, modele de 
fotbaliști consacrați. Ta Electro
putere, de pildă, Petrișor, utili-

zat și mijlocaș și vîrf de atac, 
este aidoma lui Cămătaru. Ace
eași mișcare în teren, frapantă 
asemănare în execuții tehnice 
chiar șl gestica miinilor semănau 
cu ale internaționalului craiovean, 
ceea ce ne-a făcut, la un mo
ment dat, să ne întrebăm dacă 
nu cumva vîrful de atac al na
ționalei a sosit, de pe litoral, 
la... Piatra Neamț.

Regulamentul, zicem, comportă 
unele perfecționări. Cea mal ur
gentă ni se pare aceea ea să se 
ajungă la patru finaliste, astfel 
incit concurentele să fie puse pe 
picior de egalitate in programare. 
S-ar evita astfel situațiile ca 
Etectroputere să joace, in două 
zile două jocuri, al doilea ad
versar neavind partidă în prima 
zi. Sau, mai grav, ca Portul să 
intre pe teren din nou — pen
tru jocul cu băimărenil — la nu
mai 14 ore după ce îl părăsiseră.

tn fine, ne gtadim că al cin
cilea criteriu de departajare (lo
viturile de pedeapsă) pus în 
practică doar în două din cele 
trei întîlnlri, criteriu tipic com
petițiilor de cupă, ar putea fi 
— eventual — înlocuit cu unul 
mult mal aproape de scopul în
trecerilor pentru juniori: cea
mai scăzută medie de vîrstă. Mai 
cu seamă că, dacă teoretic, ne- 
departajarea după patru criterii 
să nu fie posibilă, practic ea se 
întîlnește extrem de rar șl ar fi 
șl mai mult îndepărtată în for
mula cu patru echipe calificate 
în turneul, final.

Eftimie IONESCU



POLOIȘTII ROMÂNI IN TURNEUL FINAL TENISMANI ROMÂNI A 39 a aniversare a Iile! Rentierii Poloniei

AL .CUPEI
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 

— La Zielona Gora (Polonia) 
s-au încheiat întrecerile din 
cadrul grupelor preliminare

PRIETENIA" LA C.E. DE JUNIORI

SEDIUL F.I.D.E.
MUTAT LA LUCERNA

Intr-c comunicare oficială 
emisă de la secretariatul general 
al Federației Internaționale de 
șah (F.I.D.E.) se face cunoscut 
că de la data de 1 iulie a.c„ 
sediul acestui organism nu mai 
este la Amsterdam, el a fost 
transferat în Elveția, la Lucerna. 
După cum se știe, ultimul Con
gres FJ.D.E., ținut în toamna 
anului trecut, a ales în funcția 
de președinte al forului interna
țional șahist pe Florencio Cam- 
pomanes (Filipine), iar ca secre
tar activează de atunci Lim Kok 
Ann (Singapore).

ale competiției internaționale 
de polo pe apă pentru echipe 
de juniori ..Cupa Prietenia". 
Pentru turneul final (locurile
1— 4) s-au calificat selecționa
tele U.R.S.S.. României, 
gariei și Cehoslovaciei.

In ultimele meciuri din 
liminarii s-au înregistrat 
mătoarele rezultate : Grupa A: 
U.R.S.S. — România 7-6 (1—1,
2— 2. 2—2. 2—1) ; Cuba — Po
lonia (B) 23—1 (8—0. 4—0, 4-0. 
7—1) ; Grupa B : Ungaria — 
Bulgaria 11—7 (1—3, 4—1. 2—1, 
4—2). Cehoslovacia — Polonia 
14—9 (3—3, 0—1, 5—3. 6—2).

Un-

pre- 
ur-

începînd de luni, la Geneva 
se vor desfășura întrecerile 
Campionatului european de te
nis pentru juniori. Pe tablou
rile de concurs vor fi înscri
se și numele reprezentanților 
țării noastre. Au făcut depla
sarea, împreună cu antrenoa- 
rea Ecaterina Koșianu, Mihnea 
Năstase (el va concura la ca
tegoria junior! mari), Adrian 
Popovici și Silviu Gorgan, pre
cum și Ileana Trocan și Teo
dora Tache — ultimii patru 
urmînd să evolueze la catego
ria juniorilor și, respectiv, a 
junioarelor mici.

PRF7INIA PRESTIGIOASA
IN PERFORMANTA SPORTIVA MONDIALA

„Cupa Federației44 la tenis

PE PISTELE DE ATLETISM
Fraga. Cu prilejul campiona

telor .naționăje aie Cehoslovaciei, 
Helena Burgarova a înregistrat 
un record la suliță cu 65,56 m.

Londra. Campionul olimpic la 
1500 ra Sebastien Coe a anun
țat Federația britanică să conte
ze pe serviciile lui la C.M. doar 
la proba de 800 m.

Luxemburg. Citeva rezultate 
înregistrate: femei: 100 m: Oaks 
(M. Brit.) 11,48; 3000 m: Furnis 
(M. Brit.) 8:50,79 ; 400 mg: Barks
dale (S.U.A.) 56,84; lungime:
Lewis (S.U.A.) 6,97 m, Lorraway 
(Austral.) 6,63 m; bărbați: 100 m: 
C. smith (S.U.A.) 10,20; 800 m: 
Robinson (S U.A.) 1:44,3Î, Cruz
(Braz.) 1:45,00 ; 5000 m: Hagelste- 
ens (Belg.) 13:44,03 ; 3000 m obs.: 
Gabor (Ung.) 8:29,09, Skintaku 
(Jap.) 8:30,06 : 400 mg : Moses
(S.U.A.) 49,00, Patrick (S.U.A.)
49,06; 1 milă: Wirz (Elv.) 3:57,74; 
înălțime: Mogenburg
2,30 m, Williams (S.U.A.) 
prăjină: zalar (Sued.), 
(Elv.) și Ripley (S.U.A.) 
suliță: Ewaliko (S.U.A.)

(R.F.G.)
2,24 m;

Bohnl 
5,40 m; 

81,64 m.

ELVEȚIA A ÎNTRECUT ROMANIA: 2-1
ZURICH. In optimile de fi

nală ale competiției pe echipe 
feminine „Cupa Federației", 
reprezentativa țârii noastre a 
întilnst pe cea a Elveției de 
care a fost întrecută cu 2—1 I 
Petra Delhees a învins-o pe 
Lucia Romanov cu 6—1, 6—4,
Christiane Jolissaint a pierdut 
la Virginia Ruzid cu 6—7, 4—6 
iar in partida decisivă perechea 
Jolissaint, Delhes a dispus de 
cuplul Ruzici, Florența Mihai 
cu 2—6, 6—3, 7—5.

Alte rezultate: S.UA — 
Suedia 3—0, Marea Britanic — 
Brazilia 3—0, Cehoslovacia — 
Italia 2—1, Australia — Mexic 
3—0, R.F. Germania — Japonia 
3—0. Argentina — Ungaria 3—0.

KITZBUHEL. * ’
premiu Voivo", în turul 
FI. Segărceanu l-a întrecut pe 
Hans Beutel (R.F.G.) cu 7—6, 
6—i. Alte rezultate : Leconte— 
Mir 6—2, 6—4, Gimmalva — 
Barboaa 1—6, 6—2, 6—4, Vilas—

Berii 6—3, 6—4, Meiler — Si- 
mmonson 7—5, 6—2, Hocevar— 
Gurfein 6—4, 6—4.

HILVERSUN. Spaniolul Jose 
Higueras, favoritul nr. 1, a fost 
eliminat de vest-germanul An
dreas Maurer. cir 6—1, 6—3.

VICHY. După desfășurarea 
partidelor de dublu în semifi
nalele „Cupei Galea", situația 
este următoarea : Franța — 
Cehoslovacia 2—1, Spania — 
Iugoslavia 2—1.

SPARTACHIADA DE VARĂ

Turul Franței (19)

în „Marele 
doi. A POPOARELOR

MOSCOVA. 21

U.R.S.S

LUCIEN VAN IMPE IMBATABIL PE URCUȘ...
samentului general și păstrează 
tricoul galben. Iată clasamentul 
etapei : 1. Lucien van Impe
35:09 ; 2. Stephen Roche 35:44 ; 
3. Peter Winnen 35:57 ;
gel Arroyo (Spania) 36:03 ; 5.
Bernard Gavillet (Elveția) 36:27 ; 
6. Jochim Agostinho (Portugalia) 
36:37 ; 7. Pedro Delgado (Spania) 
38:45,6 ; 8. Patrocinio Jimenez 
(Columbia) 36:45,8 ; 9. Edgar Cor- 
redor (Columbia) 36:52 ; 10. Lau
rent Fignon (Franța) 36:53.

In clasamentul general conduce 
Laurent Fignon cu 90 -----
urmat de Peter Winnen 
Lucien van Impe — 2:48, 
Arroyo —3:05; Robert 
(Franța) — 4:11; Jean 
Bernaudeau (Franța) — 4:52; Sean 
Kelly (Iri.) - 10:37; Marc Madlot 
(Franța) —11:10. etc. Să vedem 
ce se va fatimpla în etapa a 20-a 
de azi (282 km, între Morzine și 
Dijon, cu două escaladări de ca
tegoria 4 și alte două de cate
goria 3) ?

Avoriaz. o cursă contracrono- 
metru, pe~ urcuș, chiar pe o dis
tantă de numai 15 km este un 
examen extrem de dificil pen
tru orice ciclist de mare per
formantă, o piatră de încercare 
pentru fiecare rutier.

Ieri, in etapa a 19 a Turului 
Franței, desfășurată între Morzi- 
ne și Avoriaz, ne o distanță de 
15 km, concurențll au avut de 
escaladat un traseu (contracro- 
nometru) cu o diferență de ni
vel de nu mai puțin de 810 m! 
, Bâtrtaul- și experimentatul că
țărător belgian Lucien van Impe 
<37 de ani!) a reușit să cuce
rească . o victorie clară in fața 
irlandezului Stephen Rocbe cu 
35 de secunde și asupra olande
zului Peter Winnen cu 48 sec. 
Principalii grimperi Agostiaho, 
Delgado si Jimenez au avut un 
rol minor în aceasta etapă. Lau
reat Fignon, deși nu a strălucit, 
s-a clasat totuși pe locul 10, la 
aproape două minute de învingă
tor și se menține in fruntea cîa-

4. An-
5.

h 53:25. 
— 235.
Ange: 
Alban 
Bene

z

Z

z

z

t
l
Z
z

(Agerpres).
Pe stadionul Lujniki din Mos

cova va avea loc la 23 iulie 
feștivitatea de deschidere a 
finalelor celei de-a 8-a ediții 
a Spartachiadei de vară a po
poarelor din U.R.S.S. La spec
tacolul cultural-sportiv ce va 
avea Ioc cu acest prilej îsi 
vor da concursul 14 000 de ti
neri si tinere.

Astăzi, poporul polonez prieten sărbătorește cea de-a 
39-a aniversare a Zilei Renașterii Poloniei, tn anii puterii 
populare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Polonia socialistă a dobindit rezultate remar
cabile in dezvoltarea economiei, științei și culturii, in 
toate domeniile de activitate. Parte importantă a vieții so
ciale, mișcarea sportivă a obținut, la rindul ei, succese apre
ciabile. In ultimele decenii sportivii polonezi au repurtat vic
torii însemnate în competițiile de amploare, contribuind la 
creșterea prestigiului internațional al țării.

Prezență remarcată în ta
bloul sportului mondial, Po
lonia a oferit, de-a lungul 
timpului, numeroase vedete 
de prima mină, sportivi cu- 
noscuți și apreciați pe toa
te meridianele lumii. O 
caracteristică interesantă a 
sportului polonez, care cer
tifică largile disponibilități 
pentru sport ale tineretului 
acestei țări, ca și forța de 
ansamblu a mișcării spor
tive poloneze o constituie 
afirmarea .într-o largă pa
letă de discipline, în care 
s-a vorbit, intr-un moment 
sau altul, de existența unei 
veritabile școli poloneze.

Exemplele sînt pe cit de 
numeroase pe atît de su
gestive. Fără a alege o or
dine anume, ne vom aminti 
de școala de box creată de 
renumitul tehnician Felix 
Stamm, cu produse ca Zyg- 
munt Pietrzykowski sau 
Jerzy Kulej, nume de re
ferință în istoria boxului 
amator. Halterele au dat, 
la rindul lor, cîțiva „mon
ștri sacri", in frunte cu le
gendarul Waldemar Baza- 
nowski. Ciclismul polonez, 
întotdeauna o forță reduta- 
.bilă, are în fruntea 
Campionilor 
Ryszard I 
care nu 
cel mai 
tor din 
acestui 
neză de scrimă a fost în
totdeauna una din cele mai 
apreciate, oferind cu gene
rozitate floretiști, spadasini 
sau sabreri care au marcat 
evoluția acestui sport. Din-

listei 
pe celebrul 

Szurkowskl, pe 
puțini îl consideră 

valoros rutier ama- 
întreaga istorie a 
sport. Școala polo

tre campionii de notorietate 
mondială în disciplinele in
dividuale mai amintim pe 
pentatlonistul Janusz Peciak- 
Piciak. campion olimpic, 
caiacistul Grzegorz Sled- 
ziewski, de mai multe ori 
campion mondial la începu
tul deceniului trecut, luptă
torul Andrzej Supron etc.

Echipe celebre s-au ilus
trat în jocurile sportive. 
Formația masculină de vo
lei a fost campioană mon
dială și olimpică, cea de 
handbal se numără, de a- 
proximativ un deceniu, în
tre cele mai puternice din 
lume. In ultimii ani s-a 
afirmat spectaculos fot
balul, generația lui Boniek 
ducînd echipa națională pe 
locul 3 la ultima ediție a 
turneului final al C.M. des
fășurat anul trecut în Spa
nia.

Dacă ramurile amintite 
au strălucit în diferite pe
rioade, trebuie să subliniem, 
ca o permanență la nivelul 
elitei mondiale, prezența 
școlii atletice poloneze, cu 
numeroși campioni 
pici și europeni, i 
mani ai lumii. O i 
este dificilă, dar din ___
de onoare nu pot lipsi nu
me ca Elzbieta Dunska- 
Krzesinska. Zdyslaw Krzys- 
kowiak, Josef Schmid, Ed
mund Piatkowski, Marian 
Foik, Wilem Maniak, Te
reza Ciepla, Irena Szewins
ka. Bronislaw Malinowski, 
Waldemar Komar, Wladis- 
law Kozakiewicz. Jacek 
Wszola, figuri legendare ale 
atletismului mondial.

Olim- 
record- 
selecție 

i lista

ADVERSARA ECHIPEI 
SPORTUL STUDENȚESC...

...ta primul tur al Cupei 
L'iJ.A. formația austriacă 
Strum Graz a suferit ta ultimele 
etape ale „Cupei de vară" două 
Înfrângeri: 0—3 Ia Szăkesfebărvâr, 
cu Videoton, și 0—2 cu Wlsla 
Cracovia, pe teren propriu.

Echipa strum Graz a legiti
mat recent un jucător iugoslav, 
de la Hajduk Spilt (adversara 
Universității Craiova ta Cupa 
U.E.F.A.), pe Nenad Salov.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Reprezentativa Poloniei a sus

ținut, la Bogota, un joc amical 
cu selecționata Columbiei, cu 
care a terminat la egalitate: 1_ 1
(1—0). Oaspeții au rtesr-n-. sco-

nii In mia. 25 prin Wdowczyk, 
iar gazdele au egalat in mln. 78, 
prin punctul lui Diaz.
• Formația poloneză Zagleble 

Sosnowiec a jucat tn Franța, ta 
localitatea La Glacilly, cu echi
pa Voice Vannetais (din divizia 
a 3-a), cu care a terminat la 
egalitate: 0—0
• La Beijing, Selecționata ora

șului a dispus cu 3—1 (0—1) de 
G.K.S. Katowice.
• La la

1-2 (0-1).
START

Paz: Bolivia — Chile

IN CAMPIONATUL 
FRANȚEI

Mai devreme ca ta alți ani, în 
Franța a început prima divizie 
a campionatului. Campioana ță
rii, Nantes, n-a reușit dedt un 
scor egal (0—0) cu Monaco, ta

CALEIDOSCOP — «s ---------------- zArhitecții și sportul (II)
Acest „caleidoscop* sportiv pe care-I slujim, ta această torm-rs garp-â.-. 

-e mai bine de doi ani, nu s-a vrut nici o cUpi a C absolut comțXec tatr-o 
sau alta. De aceea, flecare dintre temele pe care ie-am abordat c-au cupcuta — 
tru că nu era cu putință dealtfel L ~__
domeniul respectiv, pe care, tatr-un fel sau altul, 
is fi încredințat tiparului. Și iată — mea culpa ! - 
țiile .,caleidoscopuli 
șeală din 
□e aceea.

decit dwva dintre neoun 
le-am cinta 

___  ■ ctatărirea 
', cea dedicată arhitecților și sportului, n-a 

moment ce, fără voie, am omis citeva dintre perse 
am simțit nevoia acestui post-scriptum.„
Grosu a test. Indiscutabil, una 
mai valoroase atlete ale noas-

„Privește cum, necvind ce tace. 
Se ruinează corpul leneș. 
La fel cum se strică apa nemișcată 

_ a locului*.

PUBUUS OV1DIUS NASO 
(43 î.e.n. - 17 e.n.) 

pce< latin, ccxe și-a trăit uit'mii ani 
o. vieții pe țărmul Pontului Euxin

schimb Bordeaux și Sochaux au 
realizat victorii identice (ambele 
Învingătoare cu 4—1) prima ta 
fața lui Rennes, Iar cealaltă cu 
Nimes, In Clasament conduo 
Bordeaux șl Sochaux. Alte re
zultate: Nancy — Lille 1—2,
Strasbourg — Bastia 0—0, Rouen 
— Auxerre 2—0, Toulouse — 
Paris St. Germain 1—1, Laval — 
St. Etienne 1—1, Lens — Metz 
3—2, Toulon — Brest 0—0.

• TELEX •

3 Sanda 
lintre cele 
ire ta perioada anilor ’50. Sportiva dina- 
movistă (a făcut primu pași ta atletism 
a „Ttaăru! dinamovist*. sub Îndrumarea 
ui Ion Ginscâ) a fost muitipta campioană 
și recordmană a țării în 1953. de exemplu, 
a cîștigat, ta București, titlul la săritura 
in lungime cu 5,36 m. Ș:-a reeditat suc
cesul, după un au cu 5,34 tn pentru ca 
următoarele titluri să le dștige in IM! 
dar nu la lungime, d la 80 m garduri 
(11,7 s) șl la pentallon cu 4 204 p — re
cord național. Sanda a mai deținut un 
record la penta 'cn cu 4177 p ta 1960. la 
Poiana Brașov, și patru recorduri ta să
ritura ta lungime: 5.60 m la București, la 
12 iulie și 17 iulie 1954, 5.80 m ta Buda
pesta, la 8 august 1954, și 5.96 m la Bucu
rești, la 21 mai 1961. De la ea a preluat 
Viorica Viscopoleanu recordul național și 
l-a dus pînă la valoarea recordului mon
dial de 6.82 m.
Sanda Grosu a luat parte la C.E. de 

’a Berna din 1954 (locul XI cu 5.48 m) 
tar ta același at. la Jocurile mondiale uni
versitare de la Budapesta s-a clasat a pa
tra cu recordul, pe atunci, de 5.80 m

In prezent, Sanda Grosu este arhitectă 
a întreprinderea de prezentare, ambalaje 
șl prestații (oficiul de expoziții) a Minis
terului Industriei Ușoare.
• Solange Herbez de la Tour, preșe

dinta secției feminine a Uniunii Interna
tionale a arhitecților. a fost ceea ce se 
cheamă o polisportivă, ea fiind realmente

fruntașă
A jucat ____
bucureșleană ..Start ciub*. a jucat terâs șl 
tenis de masă, a făcut schi, a practicat 
atletismul ș: a epenetat. de asemenea, cu 
ural. Dintre toate aceste discipline Solan
ge s-a Impus ma. net pe standurile poli
goanelor de tir, ea Eind campioana și 
recordman 4 națională ta probele de pușcă.
• Regretatul arhitect Dan Iovăneseu, fost 

rotaboratoe al ziarului nostru, a jucat ta 
tinerețe „uvertură- in echipa bucureșteană 
de rugby a Sportului studențesc, fădndu-și 
un bun renume prin valoarea și corecti
tudinea jocului tăU-
• Prietenul nostru Ni eu Pădnreanu, an

trenor emerit, este șeful catedrei de edu
cație fizică a Institutului de arhitectură 
..Ion Miacu* din Capitală E ne-a amin
tit de o anume „performanță*, poate mai 
puțin spectaculoasă a arhitecților-sportivl: 
acea echipă de rugbv ..Arhitectura* care 
evoluează, săptămtaă de săptămtaă. ta 
campionatul national al Divizie: „B*. A- 
ceastă echipă constituie o școală excelen
tă — cum rugbyul o oferă din plin — 
pentru formarea de caractere ferme și 
adevărate de sportiv* dar șl de., arhitecțl ! 
Prin această ..școa’ă* au trecut trec și 
vor trece, desigur, multe promoții de În
vățăcei ta arhitectură
• Cornel Bălan a fost atlet aruncător 

de disc la Progresul București, elev al 
meșterului N’.cu Gurău. participant activ 
Ia Întrecerile campionatului de atletism pe 
echipe, la atitea alte competiții. Și chiar

intr-o eeamâ de ramuri sportive, 
biae voie*, șt baschet in gruparea

- a jucat tenis și dacă astăzi rezultatele sale din anii -60, 
44—45 m. ni se par neînsemnate, pasiu
nea pentru atletism a arhitectului a fost 
o pildă pentru a tipa tineri discoboli.
• Geta Saehelarie a fost componentă

de bază a echipei de floretă a clubului 
Steaua. Excelent „om de echipă”, ea a 
contribuit la multe din succesele acestei 
valoroase formații a scrimei românești. La 
începutul anilor '» eleva antrenorului e- 
mertt Andrei vecea a fost selecționată și 
ta reprezentativa națională. participantă la 
diferite competiții *----------------
ploare. inclusiv la 
Bună cunoscătoare 
evident, a scrimei, 
tarte a tradus ta 
meniul Federației 
cialitate (F.I.E.).
• Gabriel Tătara nu este tacă 

ci doar student al Institutului de 
tură „Ion Mincu* din Capitală. 
1978 Tătara a făcut parte din reprezenta
tiva de juniori a țării care a luat parte 
la Campionatele europene de la Hammen- 
linna. ta Suedia, unde a cîștigat medalia 
de aur ta proba de pușcă standard, cu 
rezultatul de 1783 p (din echipă au mai 
făcut parte M’rcea Uca și Florin Minișan). 
tn proba individuală ' 
SO t cu rezultatul de 
tara a cucerit medalia
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internaționale de am- 
campior.atele m-orxliajt 
a limbii franceze 
arhitecta Geta Sache^ 
7~h-a români 
internaționale

regula- 
de spe-
arhiiect, 
arhitec
ta anul

de pușcă standard 
595 p. Gabriel Tă- 
de bronz.
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BASCHET • Campionatul mon
dial feminin incepe duminică în 
Brazilia, la Brasilia: Bulgaria,
Coreea de Sud. Cuba, Peru; Por
to Alegre: U.R.S.S., Canada, R.P. 
Chineză, o echipă din Africa;
Rio de Janeiro: Australia, Ja
ponia, Polonia'și Iugoslavia. E- 
chipele S.U.A. — campioana
mondială și Braziliei — (ara or
ganizatoare vor juca direct în 
turul doi • Ziua a clncea a C.E. 
de cădeți: grupa „A”: Iugosla
via — Turcia 75—66, Franța — 
Ungaria 100—89, Italia — Spania 
74—69. Clasamentul: 1. Iugoslavia 
9 p, 2. Spania 9 p, 3. Italia 9 p; 
grupa ,.B“: Olanda — Suedia 
88—87, Grecia — U.R.S.S. 62—57, 
R.F. Germania — Finlanda 76—65. 
Clasamentul: 1. R.F. Germania
9 p, 2. Grecia 9 p, 3. U.R.S.S. 
9 P-

CICLISM • Turul landului 
Rhenania •— Palatinat, pentru a- 
matori, a programat etapa a opta 
(Sinunem — Wittlich, 142 km) 
dștigată de Olaf Ludwig (R.D.G.) 
ta 3.46:06. ta același timp cu 
Heinz Himboden (Elveția) și Kurt 
Zellhofer (Austria). Cehoslova
cul Milan Jurco este liderul 
cursei cu 30.27:05, urmat la 3 s 
de Dan Radtke (R.D.G.), la 47 8 
de Peter Hilse (R.F.G.) șl la 
49 s de Daniel Wider (Elveția).

JUDO • în turneul din ca
drul Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S., Abdiișalll lunusov a 
cîștigat la cat. 95 kg, Iar Aleksei 
Tiurin la cat. +95 kg.

YACHTING • Americanul Rob
bie Haines conduce în campio
natul mondial la clasa „Soling”.' 
El a totalizat 13,0 p șl este ur
mat de David Curtis (S.U.A.) 19,7 
p, Peter Gilmour (Australia) 53,4 
p, Fritz - ‘ ’
înaintea 
rezolvat 
privind 
șasea • 
pionatul 
clasa ,

Gels (R.F.G.) 63,0 p, etc. 
ultime! etape există de 
mai multe contestații 

desfășurarea regatei a 
Franța a cîștigat cam- 

_ mondial pe echipe Ia 
____„Optimist”, ia Rio de Ja
neiro. A fost urmată de Spania, 
Danemarca. Finlanda, S.U.A., I- 
talla.
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