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Finalele „Daciadei" și campionatele naționale de atletism

Vineri, 22 iulie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Zam
bia, efectuată la invitația pre
ședintelui Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, dr. 
Kenneth David Kaunda, și a 
doamnei Betty Kaunda.

La scara avionului, în semn 
de rămas bun, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda își string miinile CU 
căldură, se îmbrățișează. Pre
ședintele Republicii Zambia sa
lută cordial pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 9,15 — ora locală, ae
ronava prezidențială decolează, 
indreptindu-se spre Mogadiscio.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, vineri, 22 
iulie, la Mogadiscio, într-o vi
zită oficială de prietenie în 
Republica Democratică Soma
lia, la invitația tovarășului 
Mohamed Siad Barre, secretar 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democra
tice Somalia.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
întimpinați cu deosebită prie
tenie șl căldură de tovarășul 
Mohamed Siad Barre, secretar 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democra
tice Somalia, și soția sa, tova
rășa Siad Barre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întilnit, vineri la amiază, 
cu secretarul general al Par
tidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republi
cii Democratice Somalia, to
varășul Mohamed Siad Barre, 
și soția sa, tovarășa Siad Barre.

Cei doi conducători de par
tid și de stat au avut cu acest

prilej un prim schimb de pă
reri premergător convorbirilor 
oficiale româno-somaleze.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a depus, vineri du- 
pă-amiază, o coroană de flori 
la monumentul Dagah Tur, con
struit in memoria victimelor 
căzute in lupta contra asupririi 
coloniale, pentru independenta 
națională.

Sosirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Siad Barre și to
varășa Siad Barre, este salutată 
de formații corale care cintă, 
in limba somali, urări de bun 
venit adresate celor doi condu
cători. Cei prezenți poartă ste- 
gulețe românești și somaleze, 
precum și portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Siad 
Barrc.

După incheierea ceremoniei, 
numeroși cetățeni prezenți au 
făcut o manifestare deosebit de 
călduroasă, exprimîndu-și ast
fel bucuria de a-1 saluta, la 
Mogadiscio, pe șeful statului 
român, subliniind dorința întă
ririi pe mai departe a prieteniei 
dintre popoarele noastre.

★
La Mogadiscio au început, vi

neri, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Parti
dului Socialist Revoluționar So
malez, președintele Republicii 
Democratice Somalia.

★
In onoarea secretarului gene

ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice So
malia, tovarășul Mohamed Siad 
Barre, a oferit, vineri, un dineu 
oficial.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășul Mohamed Siad 
Barre și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, ur
mărite cu atenție de cei pre
zenți și subliniate cu aplauze.

In prima zi, victorii scontate,
Pe Stadionul .23 August" au început ieri întrecerile*’ din 

cadrul marii competiții naționale „Daciada", a 67-a ediție a 
campionatelor naționale de atletism ale seniorilor. Iată relatări 
de la finalele de ieri după-amiază.

Prima finală a celei de a 
67-a ediție a campionatelor 
naționale de atletism ale se
niorilor a fost cea din cursa 
feminină de 400 m garduri. 
Recordmana tării. Cristieana 
Cojocaru. principala favorită 
a întrecerii, a cîștigat fără 
emoții această cursă în care, 
să fim drepți, n-a avut nici o 
adversară care să-i pună, cit 
da cit, probleme, așa că 
proaspăta absolventă a Institu
tului pedagogic din Bacău s-a

impus clar. Remarcabilă cursa 
junioarei „mici" Marinela 
Docea. din Craiova.

Rezultate : 1. Cristieana Cojo
caru (Știința Bacău) 57,32 —
campioană a ,,Daciadei-, campi
oană națională 1983 șl campioană 
de tineret ; 2. Marinela Docea 
(CS.S.A. Craiova) 59,81 ; 3. Sil
via Marin (Metalul) 6OJ7 ; 4.
Cristina Vlăsceanu (C.S. Tirgo- 
viște) 60,42 ; 5. Liliana Enăches- 
cu (C.S.M. Craiova) 61,43 ; 6. A- 
driana Stanca (Farul C-ța) 63,17.

Deși in acest sezon recordma
nul țării la 400 m. Horia Toboc,

Natalia Caraiosifoglu a obținut un succes net in finala probei 
de 100 m Foto : Ion MIHĂICA

DAR Șl SURPRIZE
a cochetat mai mult cu dis
tanta de 800 m, totuși prezența 
lui la startul finalei turului de 
stadion îi conferea, cel puțin 
teoretic, prima șansă. Dar ia 
practică lucrurile s-au petrecut 
altfel. Toboc a intrat destul de 
bine în ultima linie dreaptă, 
dar dinamovistul Romeo Dră- 
gușanu. cu un finiș evident 
superior, s-a impus clar, adju- 
decindu-și primul titlu de cam
pion al țârii. Cursa finală a 
fost spectaculoasă dar rezulta
tele mult sub cerințe...

Rezultate : 1. Romeo Drăgușanu 
(Dinamo) 47,70 — campion al 
„Daciadei", campion național 1983 
și campion de tineret ; 2. Horia 
Toboc (Metalul) 48,18 ; 3. Mircea 
Damian (Poli. Timiș.) 48,50 ; 4. 
Ion Sandu (C S.U. lași) 49,08 ; S. 
Sig. Nagy (I.E.F.S.) 49,27 ; 6.
Cornel Simon (Dinamo) 49,43.

O mare surpriză a fost în
registrată si In cursa masculi
nă de 1500 m. desfășurată în 
trei serii contratimp. In ulti
ma. care-i reunea pe fruntași, a 
luat parte si Petru Drăgooscu, 
revelația acestui sezon compe- 
titional. principalul favorit al 
probei. Dar. Constantin Roșu a 
făcut o cursă tactică excelentă, 
a atacat decisiv la 230 m înain
tea sosirii si a rezistat cu brio 
finișului lui Drăgoescu. pe care 
l-a întrecut, neașteptat. dar 
fără emoții...

Rezultate : 1. Constantin Roșu 
(Steaua) 3:42,2 — campion al

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare tn pag 2-3)

Campionatul de canotaj viteză

MARIOARA CIOBANU CÎȘTIGA PROBA DE SIMPLU!
SNAGOV, 22 (prin telefon). 

Vineri dimineața, pe lacul 
Snagov întrecerile „Daciadei" 
și ale campionatului republi
can de canotaj viteză s-au 
desfășurat pe o vreme destul 
de rece, cu vînt puternic-con- 
tra, care a solicitat din plin 
pe competitori.

Probele feminine au plăcut 
prin dîrzenia disputelor, prin 
tempo-ul impus de schifistele 
aflate în lotul reprezentativ, 
care se pregătesc pentru a-

Finalele săritorilor in apă

ILEANA PIRJOL Șl CORNEL POP, ÎNVINGĂTORI
DUPĂ DISPUTE ECHIEIBRAIE

Deosebit de spectaculoase au 
fost întrecerile la trambulină 
băieți și platformă fete, des
fășurate ieri, la Ștrandul ti
neretului, în cadrul finalelor 
„Daciadei" și ale campiona
telor naționale de seniori. încă 
de dimineață, cînd au avut 
loc preliminariile, se anunțau 
dispute foarte echilibrate și la 
băieți, și la fete, iar în cursul 
după-amiezii, cu prilejul fi
nalelor, previziunile au fost 
confirmate din plin.

Ne vom referi mai întîi la 
concursul băieților, cîștigat, in 
mod surprinzător, dar pe de
plin meritat, de Cornel Pop 
(antrenor P. Decuseară). După 
o perioadă de prestații medio
cre, departe de talentu-î in
contestabil, Cornel Pop a de
monstrat ieri că rămîne un 
element de nădejde al acestui 
sport, cu atît mai mult cu 
cit a realizat victoria într-o 
probă în care pînă acum se 
clasase modest, el fiind spe
cialist la platformă. Pop a 
avut de suportat asaltul Iul 
D. Nedelcu, M. Kaiss și C. 
Cherciu, ultimul fiind, dealt

fel, fruntaș după salturile pre
liminare. La finale, însă, a 
fost mai puțin sigur, iar faptul 
că a greșit 21/2 salt înapoi 
grupat i-a anulat șansele de a 
cîștiga. Revenind la campion, 
menționăm că el a manifestat 
deplină constanță, iar săriturile 
2 l/Ș salt înapoi grupat și 2/1/2 
salt contra grupat au fost cel 
mai bine notate.

La fete, o dispută de zile 
mari, la înalt nivel, intre pri
mele trei clasate : Ileana Pîr- 
jol, Luiza Nicolaescu și Cris
tina Szakacs. Intr-o formă ex
celentă, cu sărituri pentru care 
a fost răsplătită de public cu 
aplauze și de arbitri cu nota 
9 (de pildă 1 1/2 salt contra In 
echer și 21/2 salt contra gru
pat), harnica și talentata Ilea
na Plrjol (antrenor N. Sparios) 
s-a desprins incet, dar sigur. 
In cîștigătoare. Principalele ei 
partenere de întrecere au fost 
mal întotdeauna la un pas de 
învingătoare, dar ușoare ezi
tări la unele salturi (Luiza Ni
colaescu) și execuția slabă la 
21/2 răsturnat grupat (Cristi
na Szakacs) le-au scăzut no-

propiatele campionate mon
diale de la Duisburg. Surpriza 
reuniunii s-a produs în pro
ba de simplu : cu aproximativ 
200 de metri înaintea liniei 
de sosire. Valeria Racilă, afla
tă în fruntea plutonului, prin
de un „rac", principala el 
adversară Marioara Ciobanu 
mărește strocul, cucerește te
ren și. cu aplombul tinereții, 
cîștiga în fata vicecampioanei 
mondiale de anul trecut, de 
Ia Lucerna. Clasament : 1. Ma
rioara Ciobanu (Dierna Orșo
va) 4:28,5, 2. Valeria Racilă
(U.T.A.) 4:30,8, 3. Camelia Dia- 
conescu (C.S.A.S.E.) 4:46,5.

în finala de 2 vîsle au în
vins. detașat, canotoarele de 
la clubul Metalul București, 
după o cursă frumoasă in 
care au condus tot timpul

Schifistele de pe lacul Pante- 
limon, pregătite de antrenorul 
emerit Slelian Petrov, și-au 
confirmat valoarea, locul în 
lotul olimpic. Clasament : I.
Metalul București (Mariana 
Trușcă, Titie Țăran) 3:48,0, 2. 
Olimpia București (Eiisabeta 
Oleniuc. Iureca Năstaca) 3:52,0, 
3. Voința Timișoara (Maria 
Macoviciuc. Elena Olaru) 3:53,2.

Celelalte rezultate tehnice : 
4+1 RAME: 1. Dinamo (Olga 
Bularda, Luminița Furcilă, Flo- 
rica Bucur, Olguța Onofrei + E- 
caterina Oancea) 3:38,2; 2. C.S.
A.S.E. 3:40,9; 3. Viitorul 3:51,4.
2 RAME: I. Steaua (Elena Hor- 
vat, Sofia Corban); 2. Metalul
(Maricica Corpaci, Elena Barbu)

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag 2-3)

Tehnicienii au cuvin tu!
Despre situația actuală și perspectivele voleiului nostru feminin

Sandi CtlIRITA: MINUSURI ÎN CONCEPȚIE

CORNEL POP
tele și... șansele. Oricum, a 
fost un concurs de toată fru
musețea, pentru care cele trei 
protagoniste merită felicitări.

Rezultate. TRAMBULINA 3 M 
SENIORI : 1. c. POP (Progre
sul) 775,825 p, 2. D. Nedelcu 
(Progresul) 757,775 p. 3. M. Kaiss 
(C.S.M. Sibiu) 753,375 p. 4. C. 
Cherciu (C.S.Ș. Triumf) 746,650 p,

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Șl ÎN CALITATEA MUNCII
Continuăm dezbaterea situației actuale și a perspectivelor 

voleiului nostru feminin, efectuată cu contribuția unor specia
liști cărora le-am adresat întrebările :

1. Cate sint. după părerea dv., cauzele care mențin vole
iul feminin românesc sub piscurile marii performanțe 7

2. Ce credeți că trebuie ’întreprins pentru a-i spori valoarea?
3. Ce perspective pe plan internațional ii prevedeți 7
Prezentăm astăzi opiniile unui tehnician — prof. Sandi Chi- 

riță, antrenorul divizionarei „A" bucureștene Flacăra roșie și al 
reprezentativei țării — care stăpinește bine meseria (și a dove
dit-o) la toate nivelurile performanței, de la inițiere la pregă
tirea loturilor naționale.

1. Voleiul feminin românesc ar 
putea fi mult mai valoros, 
atit pe plan spectacular cit șl ca 
performante internaționale ale e- 
chipelor noastre, dacă activita
tea nu ar fi grevată de o se
rie întreagă de deficiente. De 
Ditdâ. selecția se face foarte tîr- 
ziu, adică la 13—14 ani, ignorîn-

du-se orientările F.R. Volei. Pe 
de altă parte, se face fără 
orientare din partea antrenorilor,

Anchetă realizată de
Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



De luni, la Brașov

rihÂLLLt LA TENb
uej ma. uuiu teiusiham am ța

ra. semăn, oâieți și leie, se vor 
ream, mcepind ae luni, la edi- 
pa am acest an a turneuiui fi
na: al „Daciaaei“ de performan
ța au lost înscriși pe tablourile 
ae concurs, printre alții, Fiorin 

Lauieuțiu Bucur -” 
deținătorul titlului de campion 
național, Andrei Dirzu, Cnstinel 
șueiuiiescu, Dumitru Haradău,
precum și campioana națională
mana aomanov, Lucia Romanov, 
Daniela Moise, Nadia Becneres- 
cu, ance uăniiă, Florența Mihai, 

întrecerile — care vor continua 
pina duminică, atunci cind se 
vor acorda și titlurile, medaliile 
Șl tricourile de campioni al „Da
ciadei" — sînt programate pe fru
moasa Oază de tenis (cu un te
ren central cu tribune avind ca
pacitatea de peste 2 000 de locuri) 
a clubului Dinamo din Brașov.

(ANPIONAIIL DE CANOTAJ

iUrmare din pag 1)
la 6 secunde de învingătoare; 3. 
Ceahlăul P. Neamț (Lăcrămioara 
Teieucă, E.ena Iacob) la SJ se
cunde. 4+1 VlSLE: L Viitorul 
(Adriana Celariu, Chira Apostol, 
Florica Lavric, Maria Gligor + 
Agafia David) 3tU3; 2. Dinamo 
3:48,5; 3. Metalul 3:57,5. 8+1: 1. 
C.S. A.S.E. (Paraschiva Lazăr, 
Rodica Arba, Maria Tricioiu, A- 
nișoara Șoroban, Cornelia Matei, 
Mihaela Armășescu, Camelia Dia- 
conescu, Paula Dumitrașcu + 
Viorica Vereș) 3:32,2; 2. Dinamo 
3:44,9; 3. Metalul 3:45,9.

Cum era șt de așteptat, cano
torii lotului olimpic (alcătuit din 
sportivi de la Dinamo și Steaua) 
au dominat probele masculine, 
tnvingînd ta toate probele la 
care au luat startul. Rezultate 
tehnice: 4+1 RAME: 1. Lotul o- 
Umpic (Tomoioagă, Cutaș, Nis- 
tase, Lefter + Lovrenschi) 7:02,7;
2. Steaua 7:06,7; 3. „Poli" Timi
șoara 7:27,7 2. VTSLE: 1. Steaua 
(Ghiban, Stoian) 7:27,5; 2. Stea
ua II 7:35,0; 3. Dinamo 7:36,7. 
2 F.C.: 1. Lotul olimpic (Bularda, 
Cunostoiu) 7:52,5; 2. „Poli" Ti
mișoara 8:01,8; 3. Steaua 8:11 A 
2+1: 1. Lotul olimpic (Macovei, 
Toader + Anghe!) 8:07,8; 2. Di
namo 8:11,8: 3. Steaua 8:37,0. 
SIMPLU: 1. D. Popescu (Steaua) 
8:23.2; 2. V. Oprea (Dinamo) 
8:35,0; 3. P. Stoica (Marina Man
galia) 8:39,0. 4 F.C.: 1. Lotul o- 
llmpic (Airoale, Toma, Voicules- 
cu. losub) 6:59,2; 2. Dinamo 7:19.6;
3. C.F.R. Timișoara 7:23,0. 4 VlS
LE: 1. Steaua (Ponescu, Ghiban, 
Stoian, H'aieu) 6:37,7; 2. Dinamo 
6:87.0; 3. Marina Mangalia 7:10.3. 
8+1: 1. Lotul o’Implc (Lefter, 
Tomoloaeă, Cutas, Năstase, Io- 
sub. Toma. Volculeseu, Airoale + 
Lovrenschi) 6:23.5 ; 2. Steaua
6:28.0: 3. „Poli* Timișoara 6:46,0.

Constantin Roșu a cif- 
tigat neașteptat, dar pe 
merit, cursa de 1500 m in 
fața principalului favorit. 
Petru Drăgoescu.

Am urmărit ln.tr-o după- 
amiază din sâptămina trecu
tă, pe Stadionul tineretului 
din Capitală, o deosebit de 
convingătoare pledoarie pen
tru mișcare ta aer liber, pen
tru practicarea sportului la 
orice virată. Dogoarea zilei 
se stingea încet și pe terenu
rile de joc, pe gazonul proas
păt cosit, mirosind a fin, for
mații șl sportivi bucureșteni 
iși făceau obișnuitele antrena
mente. Și iată, ta acest pei
saj, s-a Interpus o secvență 
inedită: ta jur de 50 de băr
bați și femei trecuți de virata 
sportului Oameni cu Umple 
cărunte dar ta echipament de 
sport și eu o dispoziție de... 
adolescenți „Veteranii de pe 
Tineretului" — remarca cine
va. care nu-i vedea pentru 
prima oară aici. Pasionați! 
<-jogging“-ului, acest „aleargă 
pen‘ru sănătatea ta" — cum 
ar putea fi tradusă cunos
cuta expresie engleză.

„Aleargă pentru sănătatea 
ta !“ Încercăm să-i cunoaș
tem pe cîțiva dintre cei ce

CARNET DE
Continuăm... serialul nostru de 

știri, oglindind activitățile spor
tive pe care elevii le desfășoară 
in vacanța de vară, prezentin- 
du-vă noi inițiative ale școlarilor, 
care atestă pasiunea lor pentru 
exercițiu fizic, afinitățile celor 
mal mulțl cu sportul, aliat de 
nădejde in toate ocaziile...
• „Expedițiile Cutezătorii" re

zervate purtătorilor cravatei ro
șii cu tricolor au și pornit pe 
rutele turistice fixate. Echipajul 
„Gențiana", de pildă, al școlii 
generale nr. 172 din București, 
condus de experimentatul pro
fesor de educație fizică Florian 
Frazzei, va străbate masivul Re
tezat, cu un obiectiv bine stabi
lit și anume studierea ampren
telor glaciațiunli care s-a format 
aici.• O răsplată binevenită pen
tru elevii vasluieni, aparțintad 
Clubului sportiv școlar, care s-au 
dedicat activității sportive de 
performanță, atleți, handbaliștl, 
voleibaliști, fotbaliști și luptă
tori : participarea la tabăra de 
la Cimpulung Moldovenesc. In 
serii de cite 10—12 zile, ei vor 
face popas in aceasta frumoasă 
așezare din Țara de sus a Mol
dovei, se vor recrea și, paralel, 
iși vor continua pregătirea spor
tivă. Succes l
• O parte dintre fruntașii ta 

atletism de la școala generală 
nr. 190 din sectorul 4 al Capi
talei stat prezențl ta tabăra 
M.E.I. de la Snagov. Alții vor 
face popas de tabără tn stațiu
nea 2 Mai — Mangalia. In am
bele cazuri, micii atleți de la a- 
ceastă unitate de favățămtat vor 
lua parte la concursuri ad-hoe. 
Împreună cu alți colegi de... spe
cialitate din Timișoara și Baia 
Mare, Iași și Brașov. Altfel spus, 
colocviile sportive continuă șl ta 
plină vacanță. De bună seamă 
pentru cei care îndrăgesc o dis
ciplină sau alta...
• Sute de copii și elevi brăl- 

leni se află ta tabăra de vacan
ță de la Lacul Sărat, ta tovără
șia... sporturilor cărora 11 s-au 
dedicat (atletism, volei, fotbal, 
lupte etc.). Alții s-au deplasat 
ta taberele de la Nucșoara — 
Argeș. Arbănaș — Buzău, Dlm- 
bul Morii — Prahova, Albac —

CAMPIONATELE
(Urmare din pag I)

„Daciadei" și campion național 
1383 ; 3. Petru Drăgoescu (Jiul 
Petroșani) 3:43,4, 3 Costel Ene 
(Poli. Timiș.) 3:44,3 ; 4. Laszlo 
Darvas (C.S.M. Sf. Gheorghe) 
3:44,3, 5. Radu Brăguțâ (Șt. roșu 
Brașov) 3:44,6 ; 6. Emil Adămoaie 
(Știința Bacău) 3:45,8.

După ce a fost accidentată o 
bună parte a acestui sezon. Na
talia Caraiosifoglu și-a făcut 
o reintrare spectaculoasă, cîști- 
gtnd finala cursei de 100 m. 
De care a dominat-o eu auto
ritate. îmbunătătîndu-și si re
cordul personal.

Rezultate : 1. Natalia Caraiosi
foglu (Rapid) 11,64 — campioană 
a „Daciadei", campioană națio, 
nalâ 1983, 2. Lucia Negovan-Mi- 
11 taru (Steaua) 11.98 — campioană 
de tineret; 3 Maria Samungi (Fa-

„VETERANII DE PE
•e pregătesc de start: Vasile 
Teodosiu, de )a P.T.T., măr
șăluitor Și fost campion a! 
țării la maraton împreună 
cu colegul său de echipă la 
concursurile de orientare tu
ristică, Samson Roman, pen
sionar, un om scund, suplu 
și plin de viață; Comeliu Ne- 
gulescu, de la I.C.P.G.A., doc
tor ta științe, Olga Lupu, a- 
slstentă la Spitalul Brinco- 
venesc, dr tag. Viorel Visa- 
rlon șl Ing. Amalia Visarlon, 
de la Centrul Național de Fi
zică șl o... .Junioară", Irina 
Mingopol (20 de ani), I.P.B.

De ce alergi, Irina ? — o 
Întrebăm. „îmi place. Să mă 
mențin suplă și...“. Se opreș
te șl ride. înțelegem ce vroia 
să spună: „frumoasă". Venițl 
De Stadionul tineretului să-i 
vedeți pe acești oameni și 
veți constata că stat, chiar 
la peste 60 de ani, frumoși 
prin pasiunea lor. „Acțiunea 
de azi, organizată sub gene
ricul „Daciadei* de către co
misia de specialitate a Con
siliului municipal al sindica
telor, tn colaborare cu aso-

VACANȚÂ
Alba etc., unde turismul se a- 
flă la ordinea zilei, ta timp ce 
foarte mulțl Iși desfășoară acti
vitatea sportivă la cluburile de 
vacanță de la liceele „Nicolae 
Băleescu", industrial de chimie, 
„Panait Cerna" „Panalt Istrate" 
șa. în toate cazurile, o bogată... 
materie primă pentru carnetele 
de vacanță I
• Reușite activități sportive de 

vacanță organizează cadrele di
dactice din comuna Stances (ju
dețul Călărași). Există, de fapt 
o.„ convenție tatre școlile ge
nerale din tonă, de a organiza, 
ta circuit, Întreceri sportive la 
atletism, volei, fotbal șl handbal, 
cu colectivele de elevi din co
munele Mînăstlrea, Spantov, Ki- 
selet etc. Se preconizează, de a- 
semenea. concursuri de bărci (u- 
nlversale) și taot pe apele la
cului Mostfștea, care leagă așe
zările sus-amintite.

Tîberîu STAMA

FINALELE SĂRITORILOR

(Urmare din pag. 1)

5. D. Opreau (C.S.M. Sibiu) 
724,175 p, 6. I. Petrache (Lie. 
ind. 37) 677,35 p, 7. N. Lepăduș 
(Lie. ind. 37) 649 p, 8. Em. Penț 
(C.S.Ș. Sibiu) 633,625 p ; PLAT
FORMA SENIOARE : 1. ILEANA 
PIRJOL (C.S.S. Triumf) 620.450 p
2. Luiza Nicolaescu (Progresul) 
599.550 p, 3. Cristina Szakacs (Cri- 
șul) 573.375 p, 4. Mariana Sîntă- 
mărian (C.S.M. Cluj-Nanoca) 
537,475 p, 5 Cristina Timar 
(C.S.S. Triumf) 536.850 p, 6. Feli
cia Cîrstea (Progresul) 527,425 p 
7. Adriana Răzloagă (Lin. ind. 
37) 489.10 p. 8. Isabela Bercaru 
(C.S.Ș. Triumf) 420,50 p (după 
săritura a șasea a trebuit să 
abandoneze, deoarece s-a acci
dentat).

Azi au loc ultimele probe : 
trambulină 3 m fete și platformă 
băieți. De la ora 9,30 se dispută 
săriturile preliminare, iar de la 
ora 16 finalele (cite 8 concurențl 
de probă).

DE ATLETISM
rul C-ța) 12,04 ; 4. Otilia Șomă- 
nescu (Steaua) 12,05 ; 5. Liliana 
Năstase (C.S U. Galați) 12,16 ; 6. 
Doina Jinga (Rapid) 12,26.

Rapidistul Johann Schromm. 
cu un start foarte exact, s-a 
detașat chiar de pe primii me
trii ai finalei cursei de 100 m. 
pe care a cîstigat-o mult mai 
net deeit era de așteptat.

Rezultate : 1 Johann Schromm 
(Rapid) 10,62 — campion al „Da- 
eiadei", campion national 1983 ;
2. Constantin Ivan („U" Cluj-Na- 
poca) 10,78 • 3. Cornel Hăpăianu 
(I.E.F.S.) 10,92 — campion de ti-

._neret ; 4 Cătălin Margău (C.S.S. 
Lie. 37) 10.98 ; 5. George Scholer 
(I.E.F.S.) 10,99 ; 6. Vasile Selever 
(„U“ CluJ-Napoca) 10,99.

Campioana mondială univer
sitară a probei de 3000 m. 
craioveanca Maria Radu, a ob
ținut ieri primul titlul de cam
pioană națională pe această 
distantă. Victoria ei. pe cît de 
normală, pe atît de ușoară, a 
fost rezolvată aproape fără 
efort. în ultimul tur.

Rezultate • 1. Maria Radu
(C.S.M, Craiova) 9:26,1 — cam
pioană a „Daciadei", campioană 
națională 1983 2 Dana Vieru
(Știința Bacău) 9:29,9 — campi
oană de tineret, 3 Iulia lonescu 
(C.S.S. P Neamț) 9:32,4, 4. Ma
riana Stănescu (C.S.S. Caracal) 
9:35.6, 5. Elena Fidatov (Delta 
Tuleea) 9:36.4. 6. Georgeta State 
(Viitorul Vaslui) 9:36,8.

La aruncarea greutății, unde 
performantele n-au depășit un 
nivel mediocru a cîștigat deta
șat Sorin Ti ri chită cu 17,67 m 
— campion a) „Daciadei", eam- 

* pidn național 1983, 2. Marius An- 
druseă (C.S.M Suceava) 16.81 m,
3. Gheorghe Crâciunescu (Steaua) 
16.63 m.

Concursul continuă astăzi de la 
ora 16 șl de ora 18.

TINERETULUI“...
clapa sportiva a Centrului 
Național de Fizică, este o ini
țiativă deosebit de binevenită 
— ne mărturisea Jolt Keres- 
tdl, regizor muzical, compo
zitor șl.„ alergător. Eu a erg 
ia fiecare dimineață — iar
nă-vară — pe stadionul Di
namo, cite 5—6 kilometri. Am 
avut necazuri en sănătatea, 
dar acum mă simt perfect. 
Alergăm ea tă fim sănătoși*.

I-am urmărit pe parcursul 
celor 7 km (bărbați) și 4 km 
(femei). Alergau nu cu am
biții de a cfștiga neapărat, el 
fiecare după puterile lui. Iar 
la sosire au fost aplaudați 
cu căldură șl admirație de 
către performerii de pe sta
dion. care și-au întrerupt 
pentru cîteva momente antre
namentele, ca să-i vadă. Du
pă ouraă veterani! nu păreau 
deloc epuizați, primind di
plomele tamînate tuturor de 
către organizatori povesteau 
cu Însuflețire cum și cit a 
progresat fiecare. Ș! cind vor 
mai veni aici ..

Viorel TONCEANU

După turneele din 

Iugoslavia și Polonia

Echipa reprezentativă mascu
lină de handbal, calificată la 
turneul final al Olimpiadei de 
la Los Angeles, și-a modelat 
actualul sezon după structura 
anului olimpic. Astfel, echipa 
României a participat la „Tro
feul Iugoslavia" si la „Trofeu! 
Polonia", in ambele competiții 
ocupînd locul II. după selec
ționatele gazdelor, urmînd să-și 
atingă vîrful de formă la tur
neul final al Snartachiadei po
poarelor din U.R.S.S.. întrecere 
programată aproximativ în pe
rioada în care, ta 1984. vor a- 
vea loc meciurile din cadrul 
J.O.

în turneul din Iugoslavia, e- 
chipa n-a beneficiat de apor
tul lui Vasile Stingă. în con
valescență după un accident, 
iar în cel din Polonia n-au 
participat Mircea Bedivan (ac
cidentat). Măricel Voinea (pen
tru a lăsa loc lui Petre si Ma
tei spre a fi încercați) și Alex. 
Bulîgan (examene la facultate).

MEMORIALUL SADOVEANUif
La Iași, au început întrecerile 

din cadrul celei de a IX-a edi
ții a festivalului șahist „Memo
rialul Mihail Sadoveanu". In or
ganizarea C J.E.F.S. Iași și a 
clubului sportiv Universitatea, se 
dispută 5 turnee, cu participarea 
a 80 jucători și jucătoare. La 
turneul principal participă șa
hiști din Austria, Polonia, 
U.R.S.S. și Ro-mânia. După dis-

„Cupa Federației44 la

SÎNT NECESARE REMEDIERI O
întrecerile „Cupei Federației 

romane de tir" au continuat la 
poligonul Tunari cu Întrecerile 
rezervate probelor de pușcă 60 
f.c. pentru toate categoriile. Nu
mai că de astă dată, concursul 
nu s-a mal desfășurat sub cele 
mal bune auspicii. Organizatorii 
nu au luat toate măsurile pentru 
ca trăgătorii să poată evolua ta 
condiții care să le permită re
zultate cit mai ridicate, efectu- 
Ind astfel o bună pregătire de 
concurs ta vederea campionate
lor europene de la Începutul lu
nii septembrie tn șanțul țintelor 
nu au fost mobilizați un număr 
suficient de arbitri minuitori așa 
că, mai cu seamă ta întrecerea 
seniorilor șl juniorilor, cu con- 
curenți numeroși, au apărut per
turbări care au impietat asupra 
valorii rezultatelor Înregistrate. 
S-a făcut neapărat simțită și 
nevoia unei comunicări directe 
tatre juriul de arbitri de pe li
nia de tragere și oficialii din 
șanț, imposibilă tn condițiile ab
senței unei legături -telefonice bi
laterale. Insistăm asupra reme
dierii grabnice a acestor neajun
suri (și altora) mai cu seamă că 
ptaă la startul oficial al prime
lor întreceri ale campionatului 

PERSPECTIVELE VOLEIULUI NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. 1)

ta majoritatea cazurilor, se se
lectează Ia nimereală, după un 
singur criteriu de bază — talia, 
celelalte calități (motricitate, vi
teză. combativitate, dirzenie etc) 
fiind neglijate. în ceea ce pri
vește instruirea, aceasta se face 
pe o bază de pregătire fizică ge
nerală scăzută (școala rămîntad 
datoare la acest capitol). în 
plus, sub aspect tehnic, se lu
crează in grabă cu începătoarele, 
dtadu-se astfel cîmn liber for
mării de deprinderi greșite. In
struirea este empirică, se folo
sesc mijloace învechite, are mai 
mult caracter informativ, nu- se 
insistă pe insușlrea fiecărui ele
ment al jocului, pe consolidarea 
deprinderilor, ta fapt uitîndu-se 
că scopul esențial a! „primelor 
trepte ale performantei* este 
formarea de Jucătoare. De la 
cele spuse mal sus derivă marea 
intirziere tn consacrarea volei
balistelor (18—22 anii). nivelul 
slab al competițiilor. Jocul în
vechit practicat de echipe. O 
altă cauză, care se adaugă, de
rivă din concentrarea sportive
lor mal bune la u singurii echi
pă de .A*, ceea ce Slăbește con
curenta in pregătire șl competi
ția ta sine. Si la nivelul senioa
relor. la cluburi. se muncește 
sub cerințele calității, ta salturi, 
nu se promovează noul ta an
trenamente. nu există nreocuna- 
re pentru pregătirea de ridicătoare 
șl de Jucătoare de zona 3. Aces
tor neajunsuri 11 se adaugă, de
sigur. si factori limitativi ex
terni (perioade de examene, per
turbării provocate de creștere la 
cobii, tendințe cănătuială etc).

2. în primul rînd, o mare exi
gentă si comoetentă ia selec
ție. eliminarea lipsurilor enu
merate si. in acest sens, măsuri 
care să stimuleze ne profesorii- 
antrenori în comnaratie cu cei ce 
fac doar lecții de educație fizi
că. Primii desfășoară o muncă 
(nu cei ce o mimează !) de o di

cy CORNEL PENU, D 
DE HANDBAL ll

Am solicitat maestrului e 
merit al sportului Cornel Peni 
membru al colectivului tehni 
al echipei naționale, care ; 
însoțit selecționata noastră î: 
ambele întreceri, opinia pri 
vind evoluția „tricolorilor" îi 
competițiile din Iugoslavia s 
Polonia.

„Am urmărit — ne-a spui 
Cornel Penu — rularea tutu 
ror jucătorilor din lot pentri 
a ne da seama de potențialu 
lor si de posibilitățile de a' 
daptare in ansamblul echipei 
Din concluziile desprinse. Du 
mitru Berbece s-a integrat bi
ne. iar Constantin Petre — des 
încă prea timid — ar pute; 
corespunde exigentelor. în alt; 
ordine de idei, se poate spun; 
că formația noastră si-a întă
rit tocul în apărare, aportu 
lui Alex. Folker în aceasti 
fază fiind de mare ajutor. S 
fiindcă am vorbit de Folker 
voi consemna faptul că dintr< 
jucătorii cu vechi state de șer

" LA ȘAH
putarea a 4 runde, conduce ma
estrul sovietic Gligor Bogdano- 
vlci, cu 3 p, urmat de Iulius Ar- 
maș și polonezul Arthur Syguls- 
ki, cu cite 2,5 p. In runda a 4-a, 
remize au fost partidele Trata- 
tovici — Negulescu. Sygulski — 
Armaș, Anițoaie — Bogdanovici 
șl Biriescu — Ștefanov, Lupu l-a 
învins pe Pocksteiner, iar Mar- 
eoviel și Mickenda au întrerupt. 
(A. NOUR — coresp.).

european n-a mai rămas deci: 
ceva mal mult de o lună *1 un 
singur concura, „Cupa României"] 
in care să se pună la punct U1-] 
timele amănunte.

întrecerile propriu-zlae au re-| 
levat eforturile Iul Romului N1J 
eolescu de a reuși un rezultai 
competitiv ta proba de 60 f c 
tn final a reușit O victori» 
frumoasă, cu 595 p, relativ bung 
dar mal prețioasă rămine victoria 
ta fața coechipierilor Băl de M 
clubul Steaua, ttaărul C. Stan 
șl revelația ultimelor sezoane 
Florin Cristofor. în rest, rezult 
tate și clasări normale.

REZULTATE TEHNICE. pușef 
liberii, «o f.c.. senieri: t. R. Nil 
colescu (Steaua) 595 p, 2. C. Stan 
(Steaua) 593 p, 8. F. Cristofoj 
(Steaua) 593 p; juniorii 1. q

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN CA

Ajuns la a 3-a etapă, cam] 
pionatul republican de motocros 
ediția 1983, va continua mîinl 
pe un nou traseu, ales pe Val 
lea RăeădăuTUi, de la margine!

ficultate evident mal mare. J 
pol. este nevoie de desfășurări 
pregătirii Intr-o concepție m< 
dernă, pe o bază fizică supei 
oară (mai ales la nivelul încep 
torilor, unde este desconsiderat» 
La nivelul primei divizii trebu 
dirijate și folosite judicios toa 
tinerele — chiar la vîrsta < 
16—17 ani, in cazul sportivei 
bine instruite și cu mari per 
pective — in așa fel incit 
existe 4—6 echipe puternice ca 
să ridice valoarea campionatuli 
In fine, este nevoie de o m 
strînsă legătură cu voleiul lnte 
national de clasă.3. Cu „naționala" actuală n 
cercăm calificarea pentru J3
1984. Obiectivele la care se poa 
spera mai mult sint C.E. d
1985. C.M. din 1986 și, firește, J.i 
din 1988. Se pot obține perfo 
mante superioare eu condiția i 
voleibalistele noastre să aeeep 
un adevăr elementar, acela 
este nevoie de muncă mull 
chiar dură. „Delicatețea* în pr 
gâtlre, așa cum doresc mul 
Jucătoare, nu poate duce de: 
ia mediocritate.

Mîine dimineață, pe nlpodr' 
mul din Ploiești se va desfâșui 
„Premiul de consolare*, ta ca 
ne vom reîntîlni cu cel mal bu: 
cal de 4 ani (mai puțin Trift 
recentul laureat al Derbyulu 
Intr-o cursă de semifond. ' 
care Strunga și Sadău. marii ti 
vlnșl, alături de Feteasca. Kraus 
Hipolit și alții, vor încerca să- 
treacă numele în palmaresul : 
ceste! alergări Va fi o tntn 
cere aprig disputată. Program 
mai cuprinde curse echilibrat 
eu particiDări selecte, tatre ca 
Catren, Rural. Roditor, Jurist 
Horoscop, dec: tot ce are turf
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Vă prezentăm noile promovate în Divizia „A“

• Cel mai bun virf de atac la ora actuală • Clasamentul nostru
7. Cămătaru, 2. Nemfeanu, 3. Mircea Sandu, 4-5. Gingu-Vâetuș

DUNAREA C.S.U. GALATI■a
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In prezentarea vîrfurllor 
centrale ale campionatului 
nostru (clasificare relativă, 
știut fiind că echipa noastră 
națională, ca si unele echipe 
de club de la noi Joacă în 
fată cu două vîrfuri). vom în
cepe — firește 
cutatul, 
și mult lăudatul Cămătaru. De 
ce. firește ? Pentru că este, 
fără îndoială, cel mai bun virf 
din țara noastră la ora actua
lă. dacă nu si cel mai bun din 
ultimii 15—20 de ani. el avînd 
în compensație la harul in
contestabil al unui Dumitrache 
sau Ozon (înaintași de 
prin tehnica lor 
teribilă forță de 
asemănătoare cu miților Hrubesch 
Că în această

cu mult dis-
mult controversatul
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vis. 
sclipitoare) o 

pătrundere, 
cea a renu- 
sau Honess. 

comoara tie.
dumneavoastră, stîmati cititori, 
'‘otati eventual pentru amin- 
titii noștri asi ai fentei si ai 
driblingului nu-i nici o supă
rare. și noi i-am iubit și ne 
gîndim la ei ca la adevărate 
culmi în materie. Cert este 
însă faptul că astăzi Cămătaru 
este — de departe — primul. 

Cum știm cu toții, această 
forță a naturii care este Că
mătaru a fost luat la început 
mai în glumă, mai în rîs. Un 
oarecare temei obiectiv pen
tru această atitudine (regreta
bilă) a existat : cam „sărea, 
citeodată, mingea din el", cum 
spun fotbaliștii. Avea, adică, o 
tehnică destul de rudimentară. 
Iată insă că acest băiat foarte 
ambițios a făcut progrese ui
mitoare la capitolul tehnică, 
progrese exprimate cel mal 
grăitor de felul cum lucrează 
astăzi cu piciorul «ting (cel 
slab), cum șutează cu el, cum 
driblează „pe Btîngul*, 
centrează cu stîngul etc.,
nica lui generală fiind astăzi 
bună.

încet și sigur, Cămătaru a 
ajuns un virf complet, extrem 
de periculos, care blochează, 
de regulă, cite doi oameni la 
marcarea lui, care „joacă pen
tru alții", creindu-le culoare 
foarte favorabile, un virf care 
se luptă extraordinar Și în a- 
părare (vezi meciul de ia Li
sabona, ta care a fost cel mal 
bun om de pe teren), și eare 
— esențial I — marchează go
luri extrem de prețioase, go
luri ale victoriei (1—0 pe Ra- 
sunda Stadion din Stockholm, 
2—0 cu două goluri înscrise de 
el în finala Cupei României
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— exemplele cele mai re
cente).

Așadar, Cămătaru — pe ca- 
re-I apreciază azi toți specia
liștii noștri. Cămătaru, pe care 
l-au remarcat multi specialiști 
străini si l-au elogiat o gră
madă de ziare străine — ..Că
mătaru a] nostru" a ajuns o 
valoare în fața căreia și scri
itorul Eugen Barbu, cane glu
mise înainte pe seama lui 
recunoscut, cu fair-play; 
dioane, m-ai învins t“

Ce ar mai fi de spus 7 Nu-i 
ridicăm — azi. aici — lui Că
mătaru un soclu. Este el 
unul dintre cei mai valoroși 
jucători ai noștri din ultimii 
ani. a făcut multe lucruri bu
ne în ultima vreme în fotbalul 
românesc, dar în numele obiec
tivitătii totale vrem să-i a- 
mintim irezistibilului buldozer 
oltean că mai are, uneori, și 
lipsuri (Vorba tai Nicuță Tă- 
nase...). De pildă. în meciul 
retur cu Benfica, de la Craio
va. la 1—0 pentru Universita
tea. Cămătaru a scăpat 
gur-singurel spre poartă 
unghi, este adevărat), iar 
Dumitrache. să zicem, ocazia 
aceea ar fi fost gol sută la su
tă, pe 
a ratat 
2—0 se 
iova în ___ ____
Așa însă...

...Așa însă și „marele nos
tru nr. 1“ mal are destul de 
muncit, 
mai are de luptat, spre binele 
echipei naționale, a] Universi
tății Craiova si al 
tuturor care ținem 
nem atit de mult 
tru că merită eu

După Cămătaru. _  _ ____
iova, Nemțeanu, un adevărat.. 
Cămătaru moldovean, Impetuos, 
„mort după goluri" (a înscris 
19 !). ceea ce e foarte bine, un 
fotbalist apreciat si simpati
zat de toată lumea.

Mircea Sandu, un capitol 
aparte. Are cea mal frumoasă 
(sl mai eficace) săritură la 
cap din Romftnla. Cind vrea 
să lupte sl se află in bună 
dispoziție, ae joacă. aproape, 
cu orice apărare și marchează 
goluri de mare spectacol. Atlet

tind Rodion al nostru 
ca un copil... Or. la 
califica, probabil. Cra- 
finala Cunei U.E.F.A.

mai are de lnvătat.

nostru al 
cu el si ti- 
la el. pen- 
prisosintâ.
de la Cra

A REVENIT SPECTACULOS,
DAR GREUL ACUM ÎNCEPE...

însă, 
impresia 

ghete

supei b, 
dindu-ti uneori 
nui... balerin In 
erampoane.

Glngu-Văetuș. 
seamnă <0—50 la sută din forța 
de atac vilceană. al doilea a- 
duce teribil de mult cu Flori
ei Voinea. fostul internațional 
de la Steaua. Ratează foarte 
mult (ceea ce este un defect), 
dar își Și creează, prin țlșniri 
și aparitii-surpriză în fata 
porții, foarte multe ocazii (ceea 
ce este o calitate). Amindoi 
șlnt susceptibili de mari pro
grese.

Primul

cu
ln-

Marius FOPESCU

il- 
ro- 
ițat 

la 
'.A. 
l.A.

I
ng-

Și 
fi- 
tl- 
se

I țlIRI • MECIURI LMICUI

I
I

• AZI, IN CAPITALA este pro
gramat un meci amical Intre for
mația egipteană Național Spor
ting Club Cairo șl Automatica 
București. Partida va avea loo 
pe stadionu.1 Automatica (str. B. 
Văcărescu) de la ora 17,30.

I
• DELTA TULCEA (JUNIORI) 

— CHANG AALBORG (DANE
MARCA) 0-1 (0—1). Unicul gol 
a fost marcat de Cristensen 
(m!n. 31). <p. COMȘA, coreep.).

EȚ1E, PRIN CICLOTURISM!

iți in 
tiuia 
■rs). 

sta- 
efan 
rana 
prin
plnâ 
ve- 

brle.

La locul de soci re inițiatorii ac
țiunii (In speță, comisia munldpa
lă de cicloturism) vor organiza 
jocuri de plajă șl diferite alte 
activități sportiv-recreative. Ac
țiunea este deschisă tuturor po
sesorilor de biciclete, tnceptnd 
cu copil tn vtrstă de M ani.

Această a treia acțiune ciclo
turistică de masă (după cele spre 
pădurea Băneaaa șl comuna Bu
da — Argeș: promite să Însem
ne o nouă reușită, la ea Insert- 
!ndu-se șl numeroși părinți În
soțiți de copii

Retrogradată din Divizia „A“ 
la finele campionatului 1980/81. 
F.C.M. Siderurgistul Galați (ul
terior Dunărea C.S.U.) și-a 
propus să revină cit mai re
pede posibil în primul eșalon 
divizionar.

Intrată pe miinile bune ale 
noului antrenor Leonida An- 
tohi — tehnician priceput și 
serios —. echipa de la Dunăre, 
chiar dacă nu si-a atins o- 
biectivul în primul an de după 
retrogradare, rodajul în ..B“ 
i-a fost blin de învățăminte 
pentru ediția următoare de 
campionat. Atunci, după re
trogradare. s-a plasat abia pe 
locul 7 în clasamentul seriei 
I. dar primul an petrecut in 
eșalonul secund a fost un pri
lej pentru antrenori si jucă
tori să învețe din greșelile co
mise si să pornească din nou 
la drum cu mai multă rimă 
ji ambiție.

Mai bine organizată pe toa
te planurile, cu un lot rema
niat și întinerit (inspirată, fu
zionarea cu C.S.U. Galati In 
vara anului trecut), strfngîn- 
du-și rîndurile. muncind ln- 
tr-o atmosferă de 
coeziune sufletească.
CLS.U. Galați 
denumire — 
plecare 
den tele 
tari de 
8aeeava 
bordind_____ ____ ____
de metronom. Dunărea C.S.U.

perfectă
Dunărea

— sub noua ei 
«-a înscris din 

ca una dintre preten- 
la șefia seriei I. ală-
G Ier iz Buzău. C.S.M. 
si Gloria Bistrița. A- 
fiecare etapă în ritm

DUNAUA G.S.U. GAlAp

Galați si-a continuat cu suc
ces marșul revenirii în Divizia 
„A". Dealtfel. după primele 
trei etape a si preluat... tri
coul galben, pe _ 
mai cedat, încheind 
etape cu 6 puncte 
de Gloria Buzău, 
locul 2.

„Consider, 
nă Leonida 
principal al 
sul nostru se datorează în pri
mul rind jucătorilor, care au 
înțeles că fără o muncă sus
ținută la antrenamente nu ne 
putem atinge telul propus, dar, 
in același timp, si sprijinului 
permanent primit din partea 
organelor locale, a centrului u- 
niversitar si a conducerii clu
bului. din partea unor oameni 
entuziaști care au fost trup si 
suflet alături de noi. receptivi 
Ia absolut toate nroblemele le
gate de bunul mers a! echipei".

Desigur, la Dunărea C.S.U. 
Galați s-au făcut 
planul procesului 
educativ, eforturi 
răsplătite. Rămîne 
tuziasmul renăscut 
să se păstreze nealterat In a- 
cest mare centru muncitoresc 
ți universitar. Numai așa. Du
nărea C.S.U. Galati, simțindu-i 
alături oe toți iubitorii fotba
lului de la 
să pășească 
noua ediție

care nu l-a 
cele 34 de 
avans fată 
plasată oe

să ne spu- 
antrenorul

JI 21 I 7

a ținut 
Antobi. 
echipei, că succe-

eforturi în 
instructiv- 

pe deplin 
insă ca en- 
la Galați

Dunăre. va putea 
cu.„ dreptul în 

de campionat.
Gheorghe NERTEA

73-20 a
• Anui WHnț&rU: 1770 • Froședtatale de onocr* of clubului: 

F’roroo Oproo - rectorul IWvoaHățn din Golețl • Proședinte 
butt; inț. Grișore Buhoocâ • Președintele tecțfel de fotbol:

prof, 
rotii- 

____ ___  ________„ ___,_______ ___ _ ’"V- 
h>bcn $a»ioo««cu • Antrenori: Leonide Antobi |i Adrion Neegu • 
Medic: Corel Pope • Motor: Mihol Aprofirol • lotul de jucători 
Molift: Oond (30 de jocuri) șl lordâchetcu (4) - portari; Htiu (32). 
Anohetlnel (54). BoroM (31), KBrted |I Comjo - cite 14. Tooder (7) 
șl Neooișa (4) - fundoșl; Bejenero (34). Boleben (33). khlm (31). 
Aetcu (1«). Moțoc (15) șl Sondu (1) - mijlocojt; Dtoconeseu (32). 
Honghluc (31). Strofe (30). tarorocho (24) șl Chlvu (6) - Inolntașl 
• Golgeteri: Dioconeteu (14). Boiebon «I Honghlue - cite 11, Be- 
lenoni (10). Strole (7). Tororoche *1 Angheltnel - cile 4. Boroll. Ichlm 
șl KBrtetf - cfte 2. Potcu. Motoc. loader șt Comșo - cite 1 șl un 
outogol (Gă’-on do Io Dloonc Unlreo Focșani).

CEL MAI BUN TEST AL ARBITRILOR ESTE... PRACTICA!
In campionatul 

cbelat, golul lăsat 
activității de către 
măr de arbitri de 
billril unor vini șl 
din ediția 1981—«2 a Diviziei „A" a 
produs multe dificultăți in pro
gramări. dar. plnâ in cele din 
urmă, .valul tlnăr" a reușit să 
facă fată satisfăcător unor pro
movări curajoase datorate mo
mentului critic de atunci. Re
marcăm pe arbitrii Dan Petres
cu, Florin Popescu, Mircea Ne- 
șu. Ion Crăciunescu, Ion Velea, 
A. Gheorghe, care au reușit să se 
impună In a 65-a ediție a cam
pionatului, alături de dțiva con
ducători de joc cu mari state 
de serviciu. Subliniind acțiu
nile Întreprinse de Colegiul cen
tral pentru umplerea „golului", 
relevtnd bunele Intenții, nu pu
tem omite Insă ți anumite me
tode rigide, rutiniere, care amină 
încă găsirea celor mal bune so
luții.

Spre exemplificare, să notăm 
că recent s-a ținut un nou con
curs pentru completarea lotului 
„A* de arbitri. Neținind aeama 
de noile cerințe, de condițiile 
speciale in care se află lotul de 
bază al cavalerilor fluierului (18 
arbitri pentru... ( meciuri care 
reclamă 37 de arbitri I), recentul 
concurs s-a ținut tot după ve
chiul sistem. Rezultatul 7 Din 12 
candidați pentru... 17 locuri au 
reușit... 4 I Doi au foot respinși 
la probele fizice (asupra cărora 
vom reveni) alțl șase n-au reu
șit la testarea scrisă, nota 1, cum 
cere concursul I ȘL, așa, o sin
gură notă peste 8, trei hi jurul

UN NOU
care s-a În

de părăsirea 
un mare nu- 
pe urma sta- 
unor acuzații

PREMIUL DE CONSOLARE44
cu 

Co
»va,

ipă-
4-a 

:on- 
itînd 

a- 
ecut 
înză 
zilei 
irglc 
eor- 
i a- 
r.ilel. 
it șl 
iriu.

un 2 am excelent, șl Heroglit, 
care a test frumos condus de 
tînăru) F. iile. Ogor și Dorobanț 
șl-au împărțit victoria tn „Pre
miul Lacul Sărat”, termlnlnd 
deat-heat. iar Sutghiol, minat cu 
multă pricepere de antrenorul 
V Gheorghe. nu a dat nici o 
speranță adversarilor.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1 Verigariu (Tănase) 1:42,2, 2. 
Inarlța. Cota: dșt. 2,26, ord. 12. 
Cursa a II-a: 1 Korida (Mari
nescu) 1:50,9 2. Tuflec. Cota:
cîșt 12, ord 7. ev 25. Cursa a 
in-a: l Sonel (A. Vaslle) 1:33,3, 
2. Oșana, 3. Vioara. Cota: cîșt. 11, 
ord. 15. ev. 50. ord. triplă 500.

Cursa a IV-a: 1. Frecvența, 1. 
Retuș, 3. Vigu. Cota: cîșt. 5. ord. 
Închisă, ev. 132, ord. triplă 2560. 
Cursa a V-a 
cu) 1:31,7 
Cota: cîșt 
triplă 151. 
roglit
3. Sufix, 
ev 36. oi 
2—4—6 924

1. talia (Marines- 
2. Simbria, 3. Silicon. 
6 ord ÎS, ev. 13. ord. 
Cursa a Vl-a: 1. He- 
Ble) 1:31,8. 2. Grăbit 

Cota: dșt. 5, ord. 36 
ird. triplă 1133. triplu 
14 Cursa a vn-a: 1. O- 

gor-Dorobanț. Cota: cîșt. 3 și în
chis. ord Închisă și 46. ev. 17 șl 
72. Cursa a VUl-at 1. Sutghioi 
(V. Gheorghe) 1:33,6, 3. Laura. 
Cota: cîșt. 3. ord. 42, ev. 7 și 77.

(F

A. MOSCU

notei 8 (acordindu-se... bonifica
ție !) și numai patru reușiți (D. 
Buciumau — Timișoara, M. SU- 
aefcu — Iași, S. Pantellmonescu 
— Ploiești și L Târcan — Re
ghin).

Apreciind seriozitatea comisie! 
de examinare, care nu a accep
tat oompromisurUe (mal puțin.„ 
bonificațiile !). ne Întrebăm, Insă, 
dacă nu cumva au fost lisați In 
afara lotului arbitri recomandați 
nu atit de lucrările teoretice sau 
de performanțele atletice, cit de 
prestații, cavaleri al fluierului 
capabili, cu personalitate In te
ren. La ora aceasta nu ne tre
buie nici doctori tn teoria ar
bitrajului, nid recordmani la 
probele fizice. Ne sint necesari 
ARBITRI-ARBITRI, care pot fi 
„perfecționați” și teoretic și fizic, 
dacă au valoare practică, tn te
ren. Tocmai de aceea ne per
mitem un punct de vedere.

Acum, dnd criza de efectiv este 
evidentă, !ar necesitățile strin
gente, propunem ea federația să 
alcătuiască un „Iot de încercare* 
eu arbitri văzuțl la lucru de 
membri ai biroului federal (oa
meni cu experiență, unii foști 
cavaleri al fluierului). Din acest 
lot ar putea face parte, după o- 
plnla noastră foștii fotbaliști M. 
Constantlnescu, J. Grama, L. 
Clucu șl I. Vaslle (București), 
Ad. Porumboiu (Vaslui). Gh. 
Constantin (Rm. VUcea) șl C. 
Gheorehită (Brăila), experimen
tați! M Ludoșan (Sibiu), T. Che
ta (Giurgiu) șl C. Volcu (Bticu- 
resth, ma! tinerii V. Tlterov 
(Drobeta Tr Severin). L. Sălă- 
jan (Satu Mare). Ad. Nlce’eșcu 
(Pitești). C. Gheorghe (Suceava), 
I. Ghereheli (Bala Mare). 6. Ma- 
cavei (Deva) N. Goeoașe (Bu
zău), L. Pantea. V. Anehelota sl 
En>. Pătrascu (București), arbi
trii pe care !-am văzut tn te
ren. unde au dovedit reale ca
lități. Mal sint, probabil, și alți 
cîțiva arbitri care ar putea Intra

eventual In acest Jot de sta
giari*. cavaleri al Cuierului care 
ar urma, opinăm ool, să fie În
cercați In prima divizie, practi
ca reprezentlnd cel mal serios 
test. Din acest Iot de 26—25 de 
oameni, cu siguranță că vor ră- 
mtne, după „proba de foc" a 
campionatului, să zicem 10 ar
bitri (arbitri-arbltri !), ceea ce ar 
reprezenta un clștlg oricum mai 
mare decît... 4 cavaleri al Cuie
rului recrutați mal ales după 
proba scrisă, la care, de pildă, 
excelentul A. Bentu n-a strălucit 
niciodată la vremea Iul. Șl pen
tru a nu rămtne doar la .Aspec
tul teoretic” al festelor, să rea
mintim că actualele haremuri, 
la proba fizică, cu mult mal se
vere decît cele ale forului Inter
național. tac mal mult rău decît 
bine, eile păcătuind șl prin Înăs
prirea Invers proporțională în 
raport cu vtrsta 1 Pentru că dacă 
la 48—50 de ani ești obligat să 
alergi 400 m tn 68 (!) de secun
de, la 80 de an! ți se cer... 75 de 
secunde (baremul F.T.F.A.), ceea 
ce. să recunoaștem n-are nlc! o 
logică. Cum mai multi arbitri 
ne-au solicitat revenirea la tes
tele F.I.F.A. (2400 m tn lî mi
nute șl 400 m tn 75 secunde), so
licităm șl no! acelor persoane 
competente d!n Colegiul central 
al arbitrilor să rezolve această 
problemă tn avantajul fotbalu
lui nostru trectndu-se. uneori, 
perie unele ambiții personale.

Cum tot tn Interesul fotbalului 
credem că se va desfășura $1 
cursul de Instruire a arbitrilor 
divizionari ..A” (18 la care se 
vor adânca sl 36 de Invitat! din... 
lotul ..””1 care va începe Tun! la 
Rn> Vtteea. Arbitratul nostru a 
doveott c5 are resurse pentru a 
ijmnV voiul actuali. S3 ! le va
lorificăm cu responsabilitate ș! 
încredere !

Mircea M. IONESCU

AUMINISTRATIA Of SW 1910 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTAZI — ULTIMA ZI DE 

PARTICIPARE ! j De la agenți
ile Loto-Pronosport se mai pot 
procura numai astăzi bilete cu 
numerele alei* de dv. pentru 
tragerea Loto 2 de duminică 24 
iulie a.c. (Tragerea se va des
fășura tneepîud de la ora 16 In 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovid

ar 42; numerele extrase vor fi 
transmise la televiziune și radio 
În cursul serii) a De asemenea, 
numai astăzi mai pot fi depuse 
buletinele de participare la a- 
tractivul concurs Pronosport de 
mîine, care cuprinde meciuri din 
cadrul competiției fotbalistice 
„Cupa de vară” Așadar, M1INE 
VA PUTEȚI NUMĂRĂ ȘI DV.

PRILEJ DE

FRUMOASE

SATISFACȚII!

s>

duminică 
tragere 

IO!O£
Cu 
lei

suma de numai 10 
oricine poate cițtiga: 
AUTOTURISME „Da
cia 1300*
MARI 

BANI,
fixe, in frunte cu 
de 50 000 lei

astAzi -

PREMII 
variabile

ULTIMA ZI

IN

DE PARTICIPARE ! ,

PRINTRE MARII CIȘTIGATORt 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT bineînțeles cu condiția de 
a juca...
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 22 IULIE 
1983. Extragerea I: 34 75 72 85 46
61 65 66 33; Extragerea a n-a:
62 25 19 29 49 1 36 86 23. Fond 
total de cîștlgurl: 905.886 lei, din 
care 133.638 lei report la cate
goria 1.



FLORETISTELE AURORA DAN $1 ROZALIA OROS 
IN ELIMINĂRILE DIRECTE LA C.M. DE SCRI dA
Vineri au intrat în compett- 

tie, la campionatele mondiale de 
scrimă, flore ths tele, pentru pro
ba individuală. Toate cele 5 re
prezentante ale noastre, Aurora 
Dan, Rozalia Oros, EULsabeta 
Guzganu, Csila Ruparcsics si 
Monica Veber au trecut în turul 
2, unde rămăseseră 72 de con
curente din cele 98 înscrise în 
concurs. în această fază, mezi
na echipei, Monica Veber, șl 
Csila Ruparcsics au capotat în 
seriile respective, în timp ce 
Rozalia Oros, Aurora Dan și E- 
lisabeta Guzganu au promovat în 
turul următor al preliminariilor, 
cel care avea să desemneze cele 
32 de floretiste calificate în faza 
eliminărilor directe și recalifi
cărilor. Acest tur 3 preliminar a- 
vea să furnizeze, însă, și ceibe 
mai mari surprize ale zilei, prin
tre concurentele eliminate aflîn- 
du-se și campioana mondială de 
la Roma 1982, sovietica Giliazova, 
care n-a înregistrat diecît o vic
torie, din grupa sa califLcîin- 
du-se Veber (R.F.G.) cu 5 v., 
Rozalia Oros (România) — 4 v, 
Pallet (Franța.) și Krolikowska 
(Polonia) — cu 2 v. Alte surprin
zătoare eliminări s-au Înregis
trat în grupa cîș-tigată de Goetze 
(R.D.G.), cu 5 v, Soboleva

In concursul international de călărie de la Sibiu

SIBIU, 22 (prin telefon). Deți
neri, baza hipică a C.S.M. din 
localitate găzduiește un atractiv 
concurs de călărie-obs ta cole, la 
startul căruia sînt prezenți spor
tivi din Bulgaria, R.D. Germană 
și România. In prima probă, 
„Premiul de deschidere", s-au 
aliniat la start 26 de concurenți. 
Dintre ei doar 4 au terminat par. 
cursul cu 0 p penalizare. Prin
tre aceștia Alexandru Bozan cu 
Matroz și Mircea Neagu cu Ecou. 
Cei patru au intrat într-o probă 
de baraj.

Clasament : 1. M. NEAGU (Ro
mânia) cu Ecou 1/2 p — 53,7, * 
F. Siegling (R.D. Germană) cu 
Grolle Dick 4 p — 47,4, 3. Alex. 
Bozan (România) cu Matroz 12 p 
— 51,0, 4. Amelia Anghelova
(Bulgaria) cu Molnar 0 p - 85,5

2.

SPARTACHIADA

POPOARELOR U.R.S.S.
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — 

La Moscova au început între
cerile concursului de gimnasti
că ritmică din cadrul finalelor 
celei de-a opta ediții a Spar- 
ta-chiadei de vară a popoarelor 
U.R.S.S. La individual com
pus victoria a revenit Daliei 
Kutkaiie. cu 39,45 Duncte. ur
mată de Irina Devină — 39,00 
puncte. Galina Beloglazova si 
Venera Zarilova — cu cite 38,95 
puncte.

(U.R.S.S.) și Elisabeta Guzganu 
(România), cu cite 1 v, nereu
șind să treacă de această fază. 
A doua reprezentantă a floretei 
noastre feminine calificată in 
eliminările directe a fost Aurora 
Dan, cu 2 v, în grupa de unde 
au mers mai departe și Cicco- 
nettl (Italia) — 5 v, Bischoff 
(R.F.G.) și Thurley (Marea Bri
tanic) — ou cite 3 v. Faza eli
minărilor directe și recalificări
lor, precum și finala probei In
dividuale feminine de floretă 
se desfășoară sâmbătă, odată cu 
preliminariile probei indiividuale 
de sabie.

Floretistul român Petru Kuk! 
n-a reușit să ajungă în finala 
de 8 a probei, pierzând în pri
mul tur al eliminărilor directe 
la Favier (Cuba) cu 10—8, și 
apoi, în recalificări, la italia
nul Scuri, eternul său rival, cu 
același scor.

Pentru finală s-au calificat : 
M. Gey, H. Hein, M. Behr (toți 
R.F.G.), M. Numa și S. Ceriotini 
(ambii Italia), A. Romankov 
(UJt.S.S.), M. Sypniewski .(Po
lonia), Ph. Omnes (Franța). Tro
feul a revenit din nou lui A- 
leksandr Romankov, urmat de 

Mathias Gey și Marian Sypniew- 
skL

(nu s-a prezentat la start pentru 
baraj), 5. I. Țtacu (România) cu 
Balans 3 p — 90,3, 6. Mariana
Moisei (România) cu Volpone 4 p 
— 86,1.

In proba dotată cu „Premiul 
C.SJW. Sibiu" au luat startul 9 
concurenți. Clasament : 1. D. VE- 
LEA (România) cu Jan 1 000 p, 
2. M. Neagu (România) cu Licu
rici 880 p, 3. FI. Stoica (România) 
cu Ficus 810 
(România) cu 
Dania Popescu 
nor 750 p, 6. 
(Bulgaria) cu 
Concursul se
seara. (Iile IONESCU — coresp.).

p, 4. O. Fablch 
Bai cal 770 p, 5. 
(România) cu So- 

Amelia Anghelova 
Neomolim 740 p. 
încheie duminică

ACTUALITATEA IN TENIS
Ziirich. Ziua a patra a com

petiției internaționale feminine 
de tenis dotată cu „Cupa Fe
derației", a prilejuit meciul 
din sferturile de finală : R.F. 
Germania — Anglia 2—1 
(Claudia Kohde — Virginia 
Wade &—3, 6—0, Bettina Bun
ge — Jo Durrie 6—3. 6—4, 
Bunge. Eva Pfaff — Durie. 
Anne Hobbs 3—6, 6—1, 8—-10;
în primul tur al competifel 
de „consolare" : Coreea de
Sud — Franța 2—1 ! !, Olanda
— Jamaica 3—0, Canada — 
Taiwan 3—0, Austria — Bel
gia 2—1, Israel — Danemarca
2—1. U.R.S.S. — Bulgaria 2—1, 
Spania — Portugalia 3—0, Peru
— Grecia 3—0.

fa uh șpert fa

CICLIȘTII DE LA C.S.$. 2 

ÎNVINCĂI03I LA COTTBUS
Tinerii cicliști de la Clubul 

sportiv școlar nr 2 București 
(antrenor prof. Nico ae Grigore) 
au evoluat cu succes în întrece
rea Internațională desfășurată 
zilele trecute pe velodromul din 
Cottbus (R.D Germană).

In proba de urmărire pe echi
pe (2 000 m), formația alcătuită 
din C. Dumitrescu, FI. Beraru, 
D. Toma și M. stan a ocupat 
primul loc cu timpul de 2:37,50. 
Ea a fost urmată de echipele 
A.S.K. Frankfurt pe Oder, S.C. 
Cottbus șa (au luat parte 11 
selecționate de cluburi). In cursa 
cu adițiune de puncte, desfășura
tă de-a lungul a 40 de ture de 
velodrom (cu sprint la fiecare 5 
ture), la care au luat parte 35 
de concurenți. primul loc a re
venit ciclistului Nautsch (A.S.K. 
Frankfurt pe Oder) cu 9 puncte 
și un tur avans Pe locurile 5 
și 6, cu cile 2 puncte, s-au cla
sat Florin Beraru și Daniel To
ma. Performanțele realizate la 
Cottbus atestă și ele bogata ac
tivitate si calitatea pregătirilor ce 
se desfășoară la C.S.Ș. 2 Bucu
rești.

Turul Franței (20): ÎN AȘTEPTAREA ULTIMELOR SPRINTURI...
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C. M. DE BASCHET FEMININ '
Intre 24 iulie și 6 august se desfășoară, în trei orașe din 

Brazilia (Brasilia, Rio de Janeiro și Porto Alegre), întrecerile 
ediției a 9-a a campionatului mondial de baschet feminin. La 
competiție iau parte următoarele reprezentative: S.U.A. (deți
nătoarea titlului), U.R.S.S., Bulgaria, Iugoslavia, Polonia, Ca
nada, Cuba, R.P. Chineză, Coreea de Sud, Japonia, Zair, Peru, 
Australia și Brazilia.

Clasamentele edițiilor precedente:
1955 (Brazilia): 1. S.U.A., 2. Chile, 3. Franța, 4. Brazilia. 5. 

Paraguay, 6. Argentina, 7. Peru, 8, Mexic, 9. Elveția, 10. Cuba.
1957 (Brazilia): 1. S.U.A.,. 2. U.R.S.S, 3. Cehoslovacia, 4. Bra

zilia* 5. Ungaria, 6. Paraguay, 7. Chile 8. Mexic, 9. Argentina, 
10. Australia, 11. Peru, 12. Cuba.

1959 (U.R.S.S.): 1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 3. Cehoslovacia, 4. 
Iugoslavia, 5. Polonia, 6. România, 7. Ungaria.

1964 (Peru): 1. U.R.S.S, 2. Cehoslovacia, 3. Bulgaria, 4. S.U.A, 
5. Brazilia, 6. Iugoslavia, 7. Peru.

1967 (Cehoslovacia): 1. U.R.S.S, 2. Coreea de Sud, 3. Ceho
slovacia, 4. R.D. Germană, 5. Japonia, 8. Iugoslavia, 7. Bulgaria,
8. Brazilia, 9. Italia, 10. Australia, li. S.U.A.

1971 (Brazilia): 1. U.R.S.S, 2. Cehoslovacia, 3. Brazilia, 4. 
Coreea de Sud, 5. Japonia, 6. Franța, 7. Cuba, 8. Australia, 9. 
S.U.A., 10. Canada, 11. Argentina, 12. Ecuador, 13. Republica 
Malgașă.

1975 (Columbia) î 1. U.RrS.S., 2. Japonia, 3. Cehoslovacia, 4. 
Coreea de Sud, 5. Mexic, 6. Columbia, 7. S.U.A., 8. Ungaria,
9. Australia, 10. Canada, 11. Brazilia, 12. Senegal.

1979 (Coreea de Sud): 1. S.U.A., 2. Coreea de Sud, 3. Ca
nada, 4. Australia, 5. Italia, 6. Japonia, 7. Franța, 8. Olanda, 
9. Brazilia, 10. Bolivia, 11. Malaezia, 12. Senegal.
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kilometrul 109 al etapei. Deși pe 
o căldură toridă, un vînt foarte 
puternic a facilitat, în bună 
parte, atacul lui Leleu, care și-a 
mărit avansul pînă la 17 rt>3 mi
nute, profitînd și de indecizia 
unul pluton, în care fruntașii 
întrecerii se supravegheau cu 
strictețe. Abia cu 5 km înainte 
de sosire, dnd rezerva de mi
nute a fugarului se redusese a- 
proape la jumătate, pleacă în ur
mărirea sa Jean-Louis Gauthier, 
fără a mai putea insă decît să-și 
asigure un loc secund în clasa
mentul etapei. Timpul înregis
trat de Philippe Leleu — 7h 22:56 
pe 291 km, medie orară 39,419 
km. Al doilea a fost Jean-Louls 
Gauthier la 9:17, iar apoi întreg 
plutonul, la 9:21. Pe locul trei 
s-a clasat irlandezul Sean Kelly, 
în timp ce liderul, Laurent Fig
non, este înregistrat al 9-lea.

In clasamentul general, pe pri
mele 10 locuri se află acum, în 
ordine, Laurent Fignon (Franța),

6—1, 6—2. La dublu, in ,,sfer
turi", Slozil, Fibak — Vilas, 
Leconte 7—6, 7—6.

Hilversum. Un alt concurs 
din seria „Marelui Premiu 
Volvo" : Andreas Maurer — 
Heinz Gunthardt 6—4, 7—6 (!), 
Tomas Smid — Christoph Zipf 
6—1, 6—2, in sferturi.

Washington. In cadrul opti
milor de finală ale turneului 
masculin din capitala S.U.A., 
tinărul jucător american Eric 
Korita (20 de ani), neclasat!, 
a realizat o mare surpriză eli- 
minîndu-1 pe spaniolul Fer
nando Luna cu 6—3. 4—6, 7—5. 
Alte rezultate : Mel Purcell — 
Diego Perez 2—6, 6—4, 6—4,
Jimmy Arias — John Mattke 

—(S.U.A.) 6—2, 6—4, Francesco 
Cancelotti — Charles Strode 
6—1, 4—6, 7—6, Derek Tarr — 
Terry Moor 6—3, 6—3, Juan 
Aguilera — Hans Gildemeister 
4—0 (ab.). Jose Luis Clerc — 
Eddie Dibbs 6—2, 6—2.

ou un timp total de Sh 25:18, ur
mat de Peter Winnen (Olanda) 
la 2:59, Lucien van Impe (Bel
gia) 3:08, Angel Arroyo (Spania) 
3:29, Robert Alban (Franța) 4:35, 
Jean-Benă Bernaudeau (Franța) 
5:16, Sean Kelly (Irlanda) 10:11, 
Marc Mediot (Franța) 11:34, Jo
nathan Boyer (S.U.A.) 15:21,
Philip Anderson (Australia) 15:43.

Azi se aleargă etapa a 21-a, 
50 km contracronometru Indivi
dual, în jurul orașului Dijon, iar 
duminică, a 22-a etapă și ultima, 
Alfortville — Paris, 195 km.

• TELEX •
LUPTE 8 Ieri au plecat la 

Moscova in vederea participării 
la întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei popoarelor U.R.S.S. 
luptătorii români de greco-roma- 
ne Nicolae Zamfir (cat. 57 kg). 
Ion Dralca (82 kg) și Vasile An
drei (100 kg).

PENTATLON MODERN 8 Pro
ba de călărie din cadrul campio
natelor internaționale ale Fran
ței, la Moulins, a fost ciștigată 
de Guylaine Berger (Franța) 
1100 p. Pe echipe a cîștigat R.F. 
Germania cu 3158 D.

șah 8 Din cauza unor pro
bleme organizatorice, semifina
lele turneului candldațiior la ti
tlul mondial, ce urmau să în
ceapă la Efirșitul lui Iulie, au 
fost aminate pentru 6 august, a 
anunțat secretariatul F.I.D.E. în 
prima semifinală Garri Kasparov 
îl intilnește pe Viktor I< orcinol. 
Iar In a doua Vasili Smîslov pe 
Zoltan Rlbli.

TENIS DE MASA 8 Ciștlgăto- 
rii turneului de la Phenian: e- 
chipe femei: R.P. Chineză; echi
pe bărbați: R.P.D. Coreeană)' 
simplu (f): Xlang Tongy (R.P. 
Chineză) ; simplu (b) : Cho Jong 
(R.P.D. Coreeană); dublu (b): 
frații Broda (Cehoslovacia).

YACHTING 8 Titlul mondial 
la clasa Soling, la San Francis
co, a fost câștigat de americanul 
Robbie Haines. O După două re
gate, In C.M. la clasa Optimist, 
la Rio de Janeiro, conduc Jean- 
Pierre Becquet (Franța) și Jorge 
Calafat • (Spania) cu cîte 0 p.

INAUGURAREA BAZINULUI 
OUMPIC

In prezența a pes:e >306 de 
spectatori a fost inaugurată, 
recent, la Campusul Univer
sității California de Sud din 
Los Angeles, piscina care va 
găzdui întrecerile de inot din 
cadrul Jocurilor Olimpice de 
anul viitor. Stadionul nautic 
„McDonald’s6*, in ale cărui 
tribune pot lua loc 13 «N de 
spectatori, este foarte rapid. 
Bazinul pentru Înot măsoară 
50 de metri lungime șl 2LM 
m lățime, iar cei pentru să
rituri are 22.86X22.86 m. Tem
peratura ape! va fi. constan
tă, între £3—25 grade Ce-sius. 
iar adincimea variază de la 
1,8 m la 3,9 m.

Zilele trecute, viitoarea gaz
dă a Înotătorilor olimpici a 
primit, în cadrul unul mare 
concurs, peste 350 de Înotă
tori din 21 de țări din toate 
colțurile lumii. Rezultatele a- 
cestui test preolimpic au fost 
mal mult decât promițătoare.

A OPTA EDIȚIE A C.M. 
DE... TABLE

La Mante Carlo a avut loc 
recent finala unui mare cam
pionat mondial, în care ame
ricanul Bill Robertie șl-a în
trecut adversarul, tsraeHanul 
Simon Natal, cu 25—22. Am 
uitat însă să vă spunem că 
este vorba de finala odei de 
a opta ediții a campionatului 
mondial de... table. Da, da, 
de table. Da, da, de table, 
căci, lată-, există și la acest 
..sport" un campion al lumii. 
Noul campion este expert în 
ordinatoare la Boston și este 

maestru la șah. în palmare
sul său sportiv figurează vic
torii In marile competiții de 
table de la Boston. în 1979, 
și Las Vegas, ia 1M6.

La „mondialele- din acest 
an, de la Monte Carto. au 
luat parte, timp de cinci zile, 
2®t de Jucători din 31 de țări.

CONVALESCENTA 
LUI SCHUMACHER

Portarul lui F.C. Koln și al 
reprezentativei vest-germane. 
Harald „Toni- Schumacher, a 
fost recent operat de menise 
și acum se ană in convales
cență. Se speră că. nu peste 
multă vreme, el va fi apt să 
reimbraoe ecrepamentui clu
bului său și să participe U 
antrenamentele in vederea vi
itorului sezon. După cum se 
știe, F.C. K61n este câștigătoa
rea Cupei R F. Germania si 
va juca, -a 14 septembrie, ta 
Cupa cupelor, în deplasare, 
cu S.S.W. din Innsbruck.

CANDIDAȚI PENTRU 
FINALELE COMPETIȚIILOR 

EUROPENE DE FOTBAL

Nici n-au început jocurile 
din noua ediție a cupelor eu
ropene tater-duburl la fot
bal șl iată că s-au și găsit 
ofertau ți să găzduiască cele 
două finale. Este vorba, pre
cum se știe, de finalele Cupe1 * 
campdonilor europeni și Cupei 
câștigătorilor de cupe, deoare
ce în „Cupa U.E.F.A." au loc 
două meciuri, tursretur, în o. 
rașele reședință ale celor două 
finaliste.

Cu două etape înainte de finiș, 
Turul Franței prezintă poziții 
neschimbate pe podiumul clasa
mentului general. Francezul Lau
rent Fignon păstrează tricoul
galben și după etapa de ieri — 
a 20-a — adăugîndu-și chiar ci
te va secunde bonificație, ceea ce 
face ca avansul său față de al 
doilea clasat, olandezul Peter 
Winnen, să fie acum de aproape
3 minute. Vor fi suficiente ele 
pentru ca duminică, la sosirea 
pe bulevardul Champs-Elysees 
din Paris, francezii să aplaude 
victoria unui compatriot în cea 
mai spectaculoasă probă a ciclis. 
mului rutier ? Râmine de văzut.

Tot un concurent francez, Phi
lippe Leleu, a fost în prim-pla
nul disputei încheiate ieri după- 
amiază, etapa a 20-a, ducînd ca
ravana cicliștilor de la Morzine 
la Dijon, pe distanța a 291 km. 
El a terminat în câștigător soli
tar, după ce a inițiat și reușit 
o temerară evadare, încă de la

Vichy. în finala competiției 
pentru juniori dotată cu „Cu
pa Galea" se vor lntilni repre
zentativele Franței si Spaniei. 
Prima a dispus de Cehoslova
cia cu 3—2, scor care a fost 
înregistrat si în partida dintre 
Spania și Iugoslavia.

Kitzbuhel. Rezultate din op
timile de finală ale turneului 
din cadrul „Marelui Premiu 
Volvo" : Henri Leconte — Ft 
Segărceanu 6—1, 6—2, Casai — 
Vasselin 7—5, 6—3. Fibak — 
Cano 7—5. 6—2, Allen — Slc- 
zil 6—3, 6—i, Honcevar — 
Meiler 2—6, 6—2, 6-4, Hu- 
harsky — Giammalva 6—0, 
4—6, 6—1, Vilas — Frawley 
6—1, 6—2, Schwaier — Elter

Pentru C.C.E. candidează 
Roma, Munchen și Basel, pen

tru Cupa cupelor s-au oferit 
Belgradul și Baseiul. Urmea
ză ea U.E.F-A. să se pronun
țe in ședința sa din luna sep
tembrie.

PREGĂTIRI PENTRU 
TURNEUL OLIMPIC 

DE BASE BALL
După cum transmite Agen

ția France Presse, la Anvers, 
la Belgia, a avut Ioc, zilele 
trecute. Congresul asociației 
internaționale de base-ball a- 
mator Cu acest prilej s-a 
stabilit ca șase reprezentative 
naționale să participe la tur
neul demonstrativ care va fi 
organizat anul viitor la Los 
Angri.es. co prilejul celei de 
a xxm-a ediții a Jocurilor 
Olimpice le vară. întrecerile 
se vor desfășura pe stadionul 
Dodger, de 70 000 locuri. Intre 
„cel 6- figurează statele Uni
te. câștigătoarea turneului a- 
siatic (august 1913). campioa
na Europei (competiția va a- 
vea loc curind, ta Italia) și 
primele clasate la Jocurile 
Panamericane (de la Caracas. 
1983).

După demonstrația de la 
Los Angeles se speră câ base- 
ball-ul să fie nominalizat ca 
snort olimpic pentru J.O. din 
1988 !

Ș! pentru că veni vorba de 
congresul de la Anvers, vom 
arăta că ta forul internațional 
al base-ba'l-ului s-au afiliat 
trei noi federații naționale: 
Iugoslavia. Ma'ta si Indonezia.

Rubrică realizată de 
Romeo V1LARA

BOXERUL RUDI KOOPMANS - DOPAT !
Federația vest-germană de 

box a anunțat câ rezultatul 
controlului antidoping efectuat 
asupra olandezului Rudi Koop- 
mans, cu prilejul meciului dis
putat la 9 iulie la Munchen in 
compania lui Manfred Jass- 
mann (R.F.G.), este pozitiv! S-a

PREOCUPĂRI PENTRU TINARA 
GENERAȚIE

In scopul atragerii unui număr 
tot mal mare de elevi pentru 
practicarea fotbalului, federația 
de specia.’:tare din Polonia a 
luat o serie de măsuri, cea mai 
importantă dintre acestea fiind 
un acord încheiat cu Ministerul 
tavățâmlntulu:. în acest sens, a- 
nul școlar 1983—84 a fost decla
rat ..anul fotbalului ta școli”. 
Focul polonez al fotbalului șl-a 
luat obligația să asigure un spri
jin important pregătirii și for
mării tinerilor jucători, prin In
termediul antrenorilor și instruc
torilor care vor preda benevol 
fotbalul in școli și se vor stră
dui să-l atragă pe elevi spre 
practicarea acestui joc. In luna 
septembrie, care a primit denu
mirea de .Juna tlnărului fotba
list”, asociațiile regionale de fot
bal vor organiza numeroase com
petiții pentru școlari, precum și 
intSniri ale acestora ou compo
nența echipei naționale de ju
niori. Paralel se vor face con
sfătuiri cu antrenori reputați, ju

stabilit că Rudi Koopmans, ca
re si-a păstrat după acest meci 
centura de campion european 
la categoria semigrea, a folo
sit steroizi anabolizanți. orga
nismul vest-german intentio- 
nînd să facă plîngere la U- 
niunea europeană de box.

cători, loste giora aie totoaiuiul 
polonez.

8 Echipa olimpică de fotbal a 
R.D. Germane a jucat la Oslo cu 
formația locală Valerengen, în 
fața căreia a pierdut cu 1—8 
(1'—9), prin golul marcat de Ja
cobsen.

8 După 20 de etape, în cam
pionatul U.R.S.S. în fruntea cla
samentului se află Cernomoreț 
Odesa șl Dinamo Minsk cu cite 
28 p, urmate de Dnepr cu 25 p. 
Cernomoreț a dispus cu 2—0 de 
Zenit Leningrad, Dinamo Minsk 
a Învins cu 3—1 pe Torpedo Ku
taisi, iar Dnepr a cîștigat cu 
1—0 în fața lui Neftd Baku.

8 In „Cupa de vară": Bohe
mians Praga — S.C. Eisenstadt
3-2  (1-1).

8 Internaționalul francez Alain 
Courlo! (Monaco), In vîrstă de 
24 de ani, a semnat un contract, 
pe un an. cu Paris St. Germain.

8 Olandezul Johnny Rep (31 de 
ani) fost la St. Etienne s-a re
întors in Olanda și va juca la 
P.E.C. Zwolle, alături de un alt 
fost internațional, Schrijvers 
transferat de la Ajax.
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