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Campionatele atletilor, intre Edmonton fi Helsinki

IN REFLUX CADE TREBUIE DEPĂȘIT 
PÎNĂ EA CAMPIONATELE MONDIALE!

Finalele C. N. de box seniori

GHEORGHE SIMION, CEL MAI SIGUR 
FAVORIT AL CATEGORIEI SALE

• La „scmiușoarfi" lupta este citrcm de deschisa
• DraQomir Ilic poate redeveni campion la „ușoara*

Programate cu două săptă- 
mîni înaintea startului primei 
ediții a campionatelor mondiale 
— într-o perioadă atletică de 
vîrf pe continent, cu nume
roase campionate naționale șl 
alte concursuri pregătitoare —, 
întrecerile campionatelor națio
nale de atletism din cadrul fi
nalelor „Daciadei" nc-au ofe

Ion Oltean (in dreapta) și Liviu Giurgian in timpul spectacu
loasei finale de 110 mg Foto : I. MIHÂICA

rit prea puține elemente edi
ficatoare ifitiți performante de 
cea mai înaltă valoare) înain
tea marelui start. La jumăta
tea distanței — în timp — din
tre Edmonton și Helsinki, cele 
două mari obiective ale sezo
nului, atleții noștri fruntași nu 
s-au aflat, aceasta este senza
ția pe care ne-au lăsat-o cele 
trei zile de concurs, la capaci
tatea maximă de exprimare a 
potențialului lor. Deplasarea la 
Universiadă, acomodarea, reve-

Sîmbătă și duminică, la București

BALCANIADA DE JUNIORI LA ATLETISM
La sfînșitul acestei săptă- 

mîni, oe stadionul „23 Au
gust" din București se va des
fășura un nou concurs atletic 
de mare atracție : Jocurile 
Balcanice de juniori. La ediția 
din acest an a competiției, 

nirea si readaptarea la „fusul 
orar" european au lăsat urme 
vizibile In... performanțele ma
jorității fruntașilor atletismului 
nostru. Este semnificativ că 
cele mai bune rezultate ale 
campionatelor țării au fost ob
ținute de atleți care s-au pre
gătit acasă în toată această pe
rioadă — Mihaela Loghin

(20,94 m la aruncarea greută
ții. la 1 centimetru de record), 
Gheorghe Cojocaru (7,97 m la 
lungime, la cel mai bun nivel 
al său din acest an). Ion Ol
tean (13,65 la 110 mg, cu 12 
sutimi sub vechiul record al 
țării al iui Pal Pallfy).

Desigur Universiada trebuie 
onorată cum se cuvine, a și 
fost dealtfel, bilanțul ațleților 
fiind remarcabil. Din păcate 
fondul nostru de performeri de 
clasă internațională este totuși 

care se va desfășura în două 
reuniunii, sîmbătă și duminică 
după-amiază, vor fi prezente 
speranțele atletismului din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România. 

redus, toate obligațiile de re
prezentare căzînd pe umerii a- 
celorași atleți. Important este 
ca pînă la „ora Helsinki" va
lorile noastre, de care nu ne 
îndoim, și care au arătat, de-a 
lungul sezonului, că stat ca
pabile de rezultate de cel mal 
înalt nivel mondial (Doina Me- 
linte, Niculina Vasile, Florența 
Crăciunescu, Vali Ionescu etc.) 
să revină la forma lor maximă, 
la nivelul celor mai bune per
formante individuale din acest 
an. Este o problemă care tine 
de atletl și de antrenorii lor, 
dar și — în ceea ce privește 
recuperarea — de medicii lo
tului.

Dincolo de acest aspect la ni
velul elitei — care trebuie ur-

Vlodimi.- MORARU

(Continuare în pag 2-3)

Finalele „Daciadei" la tenis

FL SEGĂRCEANU Șl LUCIA ROMANOV 
FAVORIȚII Nr. 1 Al COMPETIȚIEI
Pc. afișul primei zile:

B8LAȘOV, 25 (prin telefon). 
Frumoasa arenă de tenis a 
clubului Dinamo, din orașul de 
la poalele Tîmpei, este gazda 
ediției din acest an a turneu
lui final al „Daciadei" de per
formanță pentru seniori. Com
petiția reunește la start pe cei 
mai buni tenismani, astfel că 
se așteaptă ca ta zilele care 
urmează să asistăm la partide 
atractive, atît în întrecerea bă
ieților, cit și în cea a fetelor.

Luni dimineață au început 
meciurile de pe tablourile pre
liminare, pe care figurează 64 
de concurenți și 32 de concu
rente, fetele avînd la dispozi
ție 5 terenuri ale asociației 
Olimpia. în cursul zilei de 
miercuri, cind vor începe, și 
întrecerile de pe „tabloul ma
re", este programată și festivi
tatea de deschidere, care se va 
desfășura pe stadionul central 
de tenis, cu aproape 3000 de 
locuri în tribune. Pînă atunci

Azi ne vom ocu
pa de șansele bo
xerilor de la cate
goriile semiușoară, 
ușoară, semimijlo- 
cie și mijlocie mi
că în apropiatele 
finale ale campio
natului național al 
seniorilor.

La „semiușoară", 
campionul de anul 
trecut, Vlorel Ioa
na, se află în ace
eași situație cu 
Dumitru Șchiopu 
(semimuscă) șl Du
mitru Cipere (co
coș) —adică sus
pendat din activi
tatea competiționa- 
lă oficială pînă 
la sfîrșitul anului, 
pentru abateri de 
la programul de 
pregătire a lotului 
reprezentativ. In a- 
ceastă situație, lup
ta pentru titlul de 
campion o vor du
ce cei 8 calificați 
la ,.zone“. Ia care 
se adaugă dinamo- 
vistul Ion Stan (a-
flat la Dinamoviada din Unga
ria în timpul „zonelor). Dar, ia
tă numele combatanților : Ni- 
colae Brînzei (Nicolina), Tudor 
Titl (Prahova), Gigei Didiță 
(Voința Iași), Eugen Preda 
(Metalul Rm. Vîloea), Ion Nea- 
gu (Progresul Brăila), Petrică

partidele preliminarii
au fost desemnați capii de 
serie. La masculin sint : Florin 
Segărceanu, Laurențiu Bucur 
(Dinamo București), Cristinel 
Ștefănescu (Steaua), Andrei 
Dîrzu (Dinamo București), Mi
hai Șovar, Răzvan Constanti- 
nescu (Steaua), Bogdan Toma, 
Octavian Vîlcioiu (Dinamo Bra
șov), Acestora li se vor adăuga 
pentru disputele finale încă 8 
jucători calificați direct ca ur
mare a rezultatelor bune rea
lizate în sezonul trecut — 
loan Florin (Dinamo Bucu
rești), Dumitru Hărădău, A- 
drian Marcu (Steaua), Florin 
Chim (Politehnica București), 
Ovidiu Pavel (Steaua). Bebe 
Almăjan (Constructorul fero
viar București), Dorian Anto
nescu (Progresul). Traian 
Marcu (Dinamo Brașov) —

Ion GAVRILESCU
(Continuare in pag 2-3)

Dragomir Ilie, favoritul categoriei „ușoară“

Stoiu (CFR Craiova), Haralam- 
bie Sultan și Tiberiu Cuca 
(Steaua). După cum se vede, o 
listă din care este foarte greu 
să alegi un favorit. Este, după 
opinia noastră, categoria cu cel 
mai mare număr de „probabili" 
cîștigători. Va învinge forța Iul 
Didiță sau Preda, tehnica lui 
Sultan, Cucu sau Stan, ori ru
tina unui Titi, Stoiu sau Nea- 
gu 7

Și la „ușoară", deocamdată, 
nu este trecut pe lista de start 
campionul Mircea Fulger (acci
dentat la turneul lotului națio
nal în Spania), dar care a pri
mit aprobarea federației de a-și 
apăra titlul pe ringul constăn- 
țean. Urmează să vedem dacă 
prezența campionului se con
firmă. Oiicum iată-i pe ceilalți 
pugiliști ai categoriei : Petrică 
Vasile (Voința Măcin), Flore» 
Zamfir (Voința Buc.), Nicolao 
Radian (Muscelul), Mihai Gru- 
iescu (Timpuri noi Buc.), Ion 
Corneinn (Farul), Costel Gheor
ghe și Gelu Hudișteanu 
(Steaua), Florian Tîrcomnicu șl 
Dragomir Ilie (Dinamo) — ul
timul recent cîștigător al Dina- 
moviadei din Ungaria. Aici fa
vorit ni se pare Dragomir Ilie, 
care a mai deținut titlul cu ani 
ta urmă, iar în ultima perioa
dă a manifestat o poftă de lup
tă remarcabilă, care-i permite

Paul lOVAN

((Continuare In oaț) 2-3)

ECHIPA DE HANDBAL 
A FRANȚEI, IN TURNEU

in plinâ vacanfâ de varâ
*----------- •---------------------------------- ii .....................      r

COPIII IAU CU ASALT
DLOCSTARTURILE!...

Raidul nostru prin Capitală, în căutarea

„delfinilor44 anului ’83
Zilele toride ale acestei veri reprezintă pentru mii de 

copii și tineri un excelent prilej de a lua cu asalt bloc- 
starturlle bazinelor de înot. Cei mai mulți, pentru a se 
iniția, o parte căutînd să se perfecționeze într-un anu
mit stil, astfel ca într-o etapă superioară să poată as
pira la afirmare în sportul numărul 1 al sezonului 
estival. Raidul nostru. prin cîteva ștranduri bucu- 
reștene, și-a propus să constate în ce măsură există 
diții (și preocupare) pentru cuprinderea unul număr cît 
mare de copii la inițiere și, paralel, pentru selecționarea
mai dotați dintre ei în secțiile de natație ale unor cluburi de 
performanță.
ȘTRANDUL TINERETULUI, MAI PRIMITOR CA ORICÎNDI

Principalul bazin al natației 
estivale, Ștrandul tineretului, 
oferă tinerilor oaspeți condiții 
deosebite. Două bazine le sint 
Puse la dispoziție, cu sectoa
re de plajă adecvate și cu in
structori temeinic aleși pentru 
o activitate care implică nu 
numai competență, ci și o mare 
dragoste fată de copii, un simt

Primele lecții de 
ne demonstrează

con- 
mai 

celor

pedagogic desăvîrșit. Firesc, 
pentru că nu este la îndemîna 
oricui 
de la 
teama 
zător.
retului' 
ceastă 
excepție, în pofida faptului 
între cei care activează aici

să-l facă pe copii (tacă 
3 ani !) să-și înfrîngă 
de apă, să
Instructorii

i“ se arată
privință,

devină cute- 
de la ,Tine- 
a fi, în 
pedagogi

a- 
de 
că 
de

inițiere a „delfinilor" încep pe uscat, ășa cum 
și această secvență de la Ștrandul tineretului...

Foto : D. NEAGU
Pe acest fond de lucru, 

ștrandul de la „Șosea" partici
pă, săptămînal, 
copii șl elevi, 
tere, acum, în 
rul coordonator 
inițiere, apreciatul .. ____
Th. Angelescu, se declară sa
tisfăcut de fluxul copiilor dor
nici să învețe înotul, caută so
luții pentru 
instructorilor 
dacă, la fel

aproape un 
Pleșca, Adrian
Galeriu, Adriana Bartoș) și în
drumătorii aflați în stadiul de 
începători (Aurel Breja, Olga 
Crișan etc.) există o aprecia
bilă diferență de experiență. 
Cei tineri se străduiesc (și reu
șesc !) să învețe de la cei mai 
în vîrstă, diferențele stat inse
sizabile, copiii îi stimează pe 
toți deopotrivă, la fel ca și pă
rinții și bunicii, care îi înso
țesc și le urmăresc (dintr-o 
zonă special amenajată pentru 
ei) felul cum avansează către 
brevetul de înotător.

deceniu (Virgil 
Adam, Mihai

la
peste 350 de 

cifră in creș- 
iulie. Directo- 
al centrului de 

antrenor

a spori numărul 
și s-ar bucura 

ca in alți ani. o
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

LA BUCUREȘTI
9

în programul internațional 
non-stop al handbalului nostru, 
în acest sezon se integrează și 
turneul reprezentativei mascu
line de tineret a Franței. Re
prezentanții „cocoșului galic" 
vor susține în această săptămî- 
nă 5 partide în sala Rapid, în- 
tîlniri ta care se vor confrun
ta cu selecționatele de tineret 
și juniori ale Bucureștiului, de 
fapt reprezentativele țării la a- 
ceste categorii. Programul este 
următorul : 9 Astăzi, de la ora 
17,45 Franța-tineret — Bucu- 
rești-juniori ’ ® Miercuri, de la 
ora 19, Franța-tineret — Bucu- 
rești-tineret ; © Vineri, de la
ora 17,30, Franța-tineret — 
București-tineret ; • Sîmbătă, 
de la ora 17,30, Franța-tineret 
— București-juniori; 0 Dumi
nică, de la ora 17,30, Franța-ti
neret — București-tineret.

Este un nou prilej de a ve
dea la lucru „generațiile care 
vin", de a constata nivelul pre
gătirii reprezentativei de tine
ret, angajată între 2 și 7 au
gust, tot în sala Rapid din Giu- 
lești, în întrecerile celei de a 
V-a ediții a Campionatului Bal
canic pentru echipe de tineret 
la care și-au anunțat partici
parea selecționatele Iugoslaviei 
(campioană mondială de tine
ret), Bulgariei, Turciei și Gre
ciei.



După campionatul de canotaj viteză Etapă spectaculoasă in campionatul]

SCHIMBARE DE LIDER ÎN PROBA DE SIMPLU...
Campionatul republican de 

canotaj viteză, desfășurat săp- 
tămîna trecută sub egida „Da- 
eiadei". a reunit din nou lu
mea nu prea mare a schitu
lui, elita ramerilor și vîslașilor 
seniori. întrecerile de pe Sna- 
gov au fost anume programate 
la cumpăna acestui sezon nau
tic, cu importante regate inter
naționale, eu marele examen 
preolimpic de la sfîrșitul lunii 
august — campionatele mon
diale de la Duisburg.

Așadar, timp de trei zile, fe
tele din lotul reprezentativ 
și-au reluat locurile în ambar- 
cațiile secțiilor respective, e- 
voluînd sub culorile cluburilor 
lor. Băieții, aflați in teamurile 
care se pregătesc pentru intre- 
oerile de anul viitor de pe la
cul Casitas din California, nu 
și-au „desfăcut bărcile", concu
rând sub numele de Iotul e~ 
limpic. Cum se aștepta, ei — 
schifiștii aparținind duhurilor 
Dinamo și Steaua — au învins 
în toate probele la care an 
luat startul.

Interes sporit, deci, pentru 
finalele canotoarelor. fiecare 
acum regrupate In ambițioasele 
echipaje ale duhurilor respec
tive Valorile astfel repartiza
te au echilibrat forțele cele 
șase titluri de campioane fiind 
cucerite de tot atitea cluburi: 
Dinamo (la 4+1 rame). Meta
lul (cu talentatele, cu silitoa
rele Mariana Trașcă, Titie Ță
ran. la 2 vîsle). Steaua (la 2 
rame). Dierna Orșova da sim
plu). Viitorul București Ga 
4+1 vîsle) și C.S. A.S.E. (la 
8+1), Olimpia, mereu în ulti
ma vreme cu

cîștigătoare — Ia simplu 
concursului Prietenia, 
Iureca), ocupind locul 

Marioara Ciobanu 
Dierna Orșova a adus 
șui nou de la Dunăre 
visat, pînă anul acesta 
păstrat de U.T. Arad,

a
Năstaca 
secund.

Marioara Ciobanu a preluat 
„tricoul galben" b» cursa de 

simplu.

București (la

_ — titluri de cam
pioane, a fost „marea învinsă* 
a acestei Regate, 
proba de 2 vîsle 
Elisabeta

fetele din 
(puternica 

Oleniue și recenta

„DACIADA" /

LA TENIS

Valeria 
pe locul 
gint la _______ __ _ ___
pionetelor mondiale de Ia Lu
cerna a înfruntat mai anevoie 
valurile stârnite de un vint po
trivnic. tăios. Schitul condus 
de Marioara Ciobanu. însă, a 
călcat mai bine unda zbuciu
mată. ajutat de forța, de ga
baritul acestei tinere campioa
ne care, in etapa de pe Sna- 
gov. a preluat „tricoul galben".

Sigur. în lumea lacului, pă
rerile sint împărțite : a fost

Racilă, acjm clasată 
2- Medaliata cu ar- 

ultima ediție a nam-

ori nu • surpriză această 
sehimbarc de lider in proba 
de simplu ? Răspunsul îl va 
da judecătorul dintotdeauna al 
lucrurilor — timpul. Deocam
dată. se pare că el trudește in 
favoarea 
vechi 
nostru 
tinere 
piate.

Am 
cursă,_ ________ __
Valeria Racilă. Prima 
ricită : 
pentru izbinda asupra marii 
performere. Vali Răcilă. la pri
ma vedere, părea asemenea u- 
nei fetițe căreia i se smulsese 
păpușa din brațe. în cazuri 
similare, bătrinul Snagov vă
zuse multe lacrimi. Fosta 
pioană, însă, a rezistat 
tației". dind dovadă de 
stăpinire de sine, de un 
vârât fair-play. Sigur, de 
e sportul au existat mari fa- 
vorițL mari campioni învinși. 
A existat și cite o zi nefastă 
in canotaj, dar numai cine a 
avut puterea să ocolească bali
za resemnării a biruit apoi.

Finalele băieților au arătat 
Încă o dată că Steaua și Di
namo rămin cele mai puterni
ce secții nautice din țară. Cind 
Iși unesc insă eforturile, cînd 
sportiva celor două cluburi e- 
voluează in aceleași ambarca- 
ții. echipajele devin competi
tive pe clan internațional : ca
zul srftifuhri de 4 fără cirmari, 
medaliat eu bronz anul trecut 
la campionatele mondiale din 
Hveția. în finala de pe Sna
gov a acestei probe. băieții 
care s-au distins vara trecută 
in țara cantoanelor 
Tema. Voieulescu. 
impresionat plăcut nu 
vansul substantial fată 
cipalii urmăritori, ei 
gurantă. prin aplomb, 
crederea tor că la apropiatele 
C.M. de la Duisburg vor cu
ceri o medalie calitativ supe
rioară bronzului de Ia l ucerna.

Vasile TOFAN

împlioirii unei mal 
dorințe a canotajului 

feminin : cit mai 
de valori certe,

multe 
apro-
dupăstat de vorbă,

cu_ Marioara Ciobanu și 
era fe- 

pentru titlul cucerit 
izbinda

eam- 
,ten- 
mare 
ade- 
cind

(Airoaei. 
Iosnb) au 

orin a- 
de prin- 
nrin si- 
Prin in-

(Urmare din pag. 1)

ASALTUL GENERAȚIE
Organizatorii etapei a treia a 

campionatului de motocros 
(Clubul sportiv Steagul roșu 
din localitate), desfășurată du
minică la Brașov, au ales un 
nou traseu pe Valea Răcădău- 
lui (în locui celui dezafectat 
dip cauza unor lucrări edilitare 
In această zonă) cu un accen
tuat profil de îndemînare, care 
a supus la un dificil examen 
cei peste 
Ia cele 4

Cursele 
seniori și 
fost 
12 000 de spectatori. Seniorii și 
mai tinerii lor parteneri au luat 
startul în comun, reușind să 
furnizeze un agreabil spectacol 
de motociclism, ai cărui prin
cipali animatori au fost cam
pionul tării la seniori. E. Miil- 
ner, și reprezentanții 
generații. — 
duminică, 
luție mai _ ___ _
doua, cind a pornit ultimul și 
in final a sosit primul la o 
diferență apreciabilă. El a a- 
vut ca principali adversari pe

TO de concurent! 
clase din program, 
la clasele 250 cmc 
125 cmc — tineret 

apreciate de cei

pe 
de

au 
peste

tinerei
E. Mulner a oferit 

o frumoasă evo- 
ales in manșa a

tinerii steliști AL Ilieș și L. 
Tomoșvari (pregătiți de maes
trul emerit al sportului, Gh. Io- 
niță), primul alergător conducînd 
plutonul mai multe ture cu o 
motocicletă avînd o capacitate 
inferioară. Acești doi talentați 
motocrosiști și mai tinerii lor 
colegi în vîrstă de 16 ani, P. 
Schmidt (antrenor — maestrul 
sportului Șt. Chițu) si FI. Pop 
(condus 
angajați 
sionant 
treia a 
înaintea
pilotat mașini cu 10 „cai putere' 
în plus. Din păcate, marea ma
joritate a seniorilor nu au re
surse fizice și tehnice pentru 
a putea dezvolta puterea maxi
mă a motoarelor respective, 
ceea ce denotă că in uneje sec
ții moto nu se respectă progra
mul de antrenament indicat de 
către federația de resort și de 
nenumărate ori reamintit teh
nicienilor respectivi.

întrecerile juniorilor, cele mai 
populate au fost atit de spectacu
loase. incit maestrul emerit al

de tatăl său. D- Pop) — 
din start intr-un pa- 

duel pentru poziția a 
podiumului au sosit 
multor seniori care au .«

precum și cei 16 care se vor 
califica din preliminarii. La fe
minin (tablou de 16 jucătoare) 
au fost stabilite ca favorite t 
Lucia Romanov (Politehnica 
București), Daniela Moise 
(Steaua), Maria Romanov (Po
litehnica București) și Nadia 
Bechereseu (Electrica Timișoa
ra) , alături de ele. calificate 
direct, Alice Dănili (Dinamo 
“■ ~ Mihai

Totoraa 
Dorina 

-------- precum și 
rale 8 sportive care vor veni 
In urma preliminariilor.

Dintre partidele ord minări: 
Pînă acum reținem : Vrsulea- 
nn — Dumitrescu 6—1. S—0

I — Râd ucu 6—0. 4—S
Comănescu — Car ița ti 

6—3, Țigănuș — Oprean 
6—2, Nisiparu — Haragul 
6—3, Bozdoe — Mag 8—2.
Monica Radu — Anca

FINALELE C. N DE BOX SENIORI
(Inner* din pag I)

București), Florența 
(Progresul). Manueia 
(Dinamo București). 
Brăștin (U.T.A).

Dini cu
6—3.
6—2, 
6—3, 
fr—3.

niumca i,aau — 
Galamboș 6—3, 6—1.

în avanpremiera „Da-iadei* 
s-a disputat „Cupa Dinamo 
Brașov", pentru seniori, com
petiție din cadrai circuitului 
divizionar A.. Intr-o frumoasă 
rmală. brașoveanul Oetaviis 
Vîlcioîu a dispus cu 6-1, 7-4 
de campionul national Laureu- 
fiu Bucur. Finala de dubiu a 
fost cîștigată de perechea 
loan Florin, Alexandru Szabo, 
care a întrecut cu 7—6, 7—6 cu
plul Bebe Almăjan, Robert 
Soneru.

Pune herul Mihai Clubotara 
(AEM Timișoara) — eampivnal 

te și el intens pentru finale— 
Dar și eeOatti candidați de la 
«ceastă categorie. care au tre
cut prin purgatoriul „zonrior* 
firi probleme. In afara timi
șoreanului vor mai <-»«v++» la 
titlu Florin Stan (Dtnamnl, Mi
hai Niealeseu (Steaua), Ion Po
pa (Ni colina). Roman Tihna 
(CSM Sibiu). Gteeorjbe Bacri» 
(Crft Craiova). Mihai Cm li* 
tin (Farul) și Leoetin Sanda 
(Prahova). Dintre aceștia pot 
încurca socotelile eanțâno- 
lui - FI Stan. V Niculescu și 
L. Sandu, ultimul abatidonlnd 
categoria ușoară in speranța că 
va realiza mai mult la -Km.— 
mijlocie*. Ră—.ir.e să vedem ce 
se va intimpla la C -c

Campionul „mijlociilor miei*. 
Nicolae Motroșaa (Rapid), a fost 
eliminat la ^one*. oferind ast
fel prima surpriză. O are, insă, 
scuza îmbolnăvirii înaintea fa-

CITIȚI NUMĂRUL 7 (iulie) '
AL REVISTEI ILUSTRATE

Din sumar :
• Reportaj de la Edmonton : 27 de no!

sportului universitar românesc
• „Lunile de foc- ale Înotului
“ Canotajul feminin fi tradiția medaliilor

Sportul luptelor în perspectiva mondialelor
De 3. ••®t°P-caâru" : AdrUn Popescu (fotbal). Rudei 
Obreja (box), Marian Gheorghe (pentatlon)
La curse, în ziua derbyului 
Daciada, în acțiune !

FOTBAL
Dlnamo, la al 11-leâ titlu de campioană a țării
Cupa României, a patra oară la Craiova
Laureați ai anului : Corvinul Hunedoara da juniori). Uni
versitatea Craiova (tlnenet-speranțe), arbitrul Nicolae Ral- 
nea, goi «eterul Petre Grosu.
Prezentarea noii divizionare „A* Dunărea C.S.U. Galați 
Adversarele noastre in Cupele europene• ________________________ ___
rubricile : orizont extern, Pe meridianele sportului, Calei

doscop fotbalistic. Magazin sportiv (două pagini de fotografii 
din sportul internațional). Cutia eu scrisori.

UN NUMĂR IN 24 DE PAGINI, BOGAT ILUSTRAT

mai bun 
de anul

CAMPIONATELE ATLETILOR
vă parcimonie. Or 
pentru cei mai 
mulți dintre ei, 
calificările unui 
campionat mondial 
nu vor fi in nici 
un caz o joacă !

Revenind la re
zultate, se cuvine 
să subliniem as
censiunea unor a- 
tleți situați pînă 
acum în planul 
secund. Ne gindim, 
de pildă, la ie- 
șeanca Gabriela 
Mihaicea (19 ani), 
surprinzătoare cam
pioană la săritura 
în înălțime cu 1,89 
m (cei 
rezultat 
trecut : 1.T1 m ! !), 
Ia dinamovistul Li
vio Giurgian, cla
sat al doliea la 110 
mg intr-un timp, 
13,73, care egala 
vechiul record, du
pă ce l-a cohdus trei sferturi din 
distanță pe Oltean, la semifon- 
distul timișorean Costel Ene 
(1:4T)95 la 800 m), la alergă- 
toarea din Vaslui Iulia Radu 
(clasată a treia la 200 m și 400 
m) etc. Sint performeri noi, ve
dete în devenire, de care atletis
mul nostru are nevoie mai ales 
acum, cînd o serie de nume cu
noscute se apropie de crepus
culul carierei.»

• In întrecerea săritorilor cu 
prăiina? încheiată duminică 
seara tîrziu, au fost consemnate 
următoarele rezultate : 1- Răz- 
van Stănescu (steaua) 5,00 m —

(Urmare din pag 1)

mărit cu atenție in perspectiva 
apropiată a campionatelor lu
mii —, întrecerile de pe stadio
nul JZ3 August" ne-au oferit 
câteva constatări pozitive. în- 
cepind cu organizarea, irepro
șabilă. care a dat concursului 
aljra unui miting important 
Salutăm si o inițiativă de ul
timă oră : renunțarea la hare
murile pentru acordarea titlu
rilor de campion al țării. Sin- 
tem de acord cu fixarea unor 
haremuri de partiepiare la o 
competiție sau alta — pentru 
a-i asigura a priori nivelul ca
litativ —. cu norme de selec
ția pentru un lot, care pot fi 
stimulative, sau cu haremurile 
de calificare in concurs. Meni
rea unui campionat este, insă, 
aceea de a desemna pe cel mai 
bun dintre participant^, indife
rent de valoarea sa vizavi de o 
cifră. fixată după criterii mai 
mult sau mai puțin obiective. 
O limită prohibitivă nu se poa
te constitui. in acest caz. nici 
in stimulent pentru competitor, 
nici — așa cum a fost gindit 
rindva — Intr-o măsură de ri
dicare a nivelului atletic gene
ral.

Ni se pare lăudabilă si sta
bilirea unor concursuri de cali
ficare In probele tehnice. în 
dorința de a modela concursul 
după tipicul competițiilor de 
anvergură. Din păcate, cu foar
te puține excepții, atleții n-au 
privit ci) seriozitate calificările, 
drămuindu-si efortul — atunci 
dad au putut cu o excesi-

Gheorghe Co
8 metn

f

COPIII IAU CU ASALT BLOCSTARTURILE!
ft r—c-« ere

LA .DINAMO* - PRIMII BREVETAȚI

prins ceva, dar față de con
dițiile existente (trei bazine) 
s-ar putea realiza 
mult De pildă, 
de pe platforma 
fi afectat, în 
pentru inițiere 
sportivă, celălalt _
ștrand pentru public. în acest 
fel ar 
secției 
greșul, 
n-ar mai... bate drumul 
la „Tineretului", ca acum, nu 
s-ar mai ..pierde" copii și ti
neri care, din cauza deplasă
rii. renunță să mai practice 
natacia. O analiză la obiect a 
acestei propuneri poate că ar 
găsi — cu puțină înțelegere și 
colaborare — soluțiile care se 
impun. In această privință și 
CM.E.F.S. București ar putea 
avea un cuvînt de spus 1

mult mai 
dacă bazinul 
superioară ar 
exclusivitate, 

și pregătire 
rămînînd ca

fi stimulată activitatea 
de natație de la Pro- 
sportivii acestui club 

pînă

4BMISIS13AIIA Of SUI
TRAGEREA EXTRAORDINARA 

LOTO A VERII !

INTRE CEEA CE ESTE ȘL CEEA CE AR PUTEA Fl I

In imediata vecinătate a par
cului sportiv Progresul din 
str. dr. Staîccvici se află im 
ștrand dintre cele mai cunos
cute, fostul „Izvor", acum a- 
parținind dar cfndva
aî „Progresului". Nu avem

intenția să analizăm eficiența 
acestui transfer. Ne manifes
tăm, In schimb, regretul că la 
acest ștrani nu există — cum 
«-ar cuveni — un „vad", cum 
a fost, al „delfinilor" din sec
torul 5. I.C.A.B.-ul a intre-

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă din pâr vinzarea biletelor 
pentru tragerea extraordinară 
Lou. a verii, care va avea loo 
duminică SI iulie 1933. Ca și la 
prtoe’e dovâ trageri similare din 
acest an (a Revelionului șl a 
Mărțișorului) cînd s-au atribuit 
sute de mii de cîștigurl, se vor 
efectua extrageri cu un total 
de 120 numere. Partlcipanților 11 
se oferă șanse multiple de a 
obține autoturisme „Dada 1300", 
mari sume de bani variabile șl B8
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Pe teme actuale

Clasamentul pe posturi și cîteva dintre semnificațiile lui SĂ NU UITĂM DEFICIENTELE!
I 
I 
I 
I
I
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PE 11 POSTURI, 8 (chiar 9) CRAIOVTNI PE IOCUE I!
Ce concluzii se desprind 

așadar, la sfîrșitul serialului 
nostru CAMPIONATUL DIVI
ZIEI „A" (ediția 1982—83) ȘI 
FONDUL DE JUCĂTORI 1

Prima : reunindu-i totr-o 
formație oe laureații fiecărui 
post în parte (aleși, firește, 
după criteriul valoare), ajun
gem, cu o excepție, la formula 
„ll“-lui reprezentativ : LUNG 
— REDNIC (NEGRILĂ), IOR- 
GULESCU, ȘTEFĂNESCU, UN- 
GUREANU — ȚICLEANU, 
BOLONI, BĂLĂCI - GEOL- 
GĂU, CĂMĂTARU, CÎRȚU.

O formulă de echipă „para
fată" de prestațiile componen- 
ților el în campionat, precum 
și — mai ales — In prelimi
nariile campionatului european, 
competiție în care, de-a lun
gul sezonului 1982—’83, trico
lorii au avut, cum se știe, o 
comportare remarcabilă.

Excepția de care vorbeam, 
Cîrțu în locul lui Klein, se 
datorează și așezării in teren 
(1—4—3—3) folosită, !n conti
nuare, cu predilecție de majo
ritatea divizionarelor „A" din 
conservatorism sau din lipsă 
de jucători polivalenți, capa
bili să facă față mai moder
nului și pretențiosului 1-4-4-2.

Apoi : nu mai puțin de 8 ju
cători — chiar 9, cu Negrilă 
la egalitate cu Rednic în cla
samentul fundașilor dreapta — 
din 11 aparțin Universității 
Craiova. echipa eu cea mai 
frumoasă comportare din Isto
ria fotbalului nostru, la nive
lul cluburilor, echipa care, in 
stagiunea 1982—"83, trecînd de 
A.C. Florentina, Shamrock Ro
vers, Girondins de Bordeaux și 
F.C. Kaiserslautern, s-a califi
cat în semifinalele Cupei 
U.E.F.A.

★
Desigur, succesele obținute, 

în perioada la care ne referim, 
de echipa noastră națională și 
de Universitatea Craiova, osa
tura celei dinții, nu sînt... pa
ralele, ele explicîndu-se și 
prin fructuoasa colaborare din
tre tehnicienii celor două for
mații, care, aflați Intr-un con
tact profesional permanent, 
tind spre opinii asemănătoare

• Mijlocul echipei, un atu care ciștigâ teren
• Mentalitatea de pcrlormcr, o condiție lârâ

de care nu se mai poate!
în materie de pregătire și joc.

Așa se explică și acest 
1—1—4—2 comun echipei națio
nale și Universității Craiova, 
sistemul care în fotbalul mon
dial a cîștigat tot mai mult 
teren în ultimii ani, datorită 
acestui mare atu : întărindu-se 
mijlocul echipei, din eomparti- 
mentul-cheie de boltă pot fi 
sprijinite, printr-o dinamică a- 
decvată, defensiva și ofensiva. 
Echilibrul în joc (cu implica
țiile pe tabela de scor), adus 
de sistem, a tentat pe frunta
șele Diviziei „A" să acorde un 
?>lus de atenție liniei mediane.
n așa fel Incit, de pildă, la 

Dinamo și Sportul studențesc, 
chiar și atunci clnd formula 
liniei I cuprinde ambele aripi 
de meserie (Țălnar — Orac ; 
Florin Grigore — Bucarescn), 
una dintre ele acționează re
trasă ; alternativ, în funcție 
de fază, sau doar una dintre 
aripi, de regulă aceea cu cali
tăți la construcția jocului. Cea
laltă extremă, dotată cu vi
teză, aripa debordantă, cum I 
se mai spune, jucînd rolul u- 
nuia dintre vîrfuri.

★
Clasamentele pe posturi ne 

oferă, desigur, și alte nume 
apreciate în campionatul Di
viziei „A“ : Moraru, Andone, 
Stancu, Munteanu II, Augustin, 
Klein, Balint, Bărbulescu, Mo
vilă, Bagi, Mateuț. Cei mai 
mulți sînt component! ai lo
tului reprezentativ, iar ultimii 
trei, tineri și talentată, bat la 
porțile echipei reprezentative. 
Movilă, de exemplu, a și făcut 
un test reușit, cu prilejul tur
neului de la Paris, adăugind 
Încă un nume demn de luat în 
seamă pe lista lui Mircea Lu
ces cu.

„O listă tot mai cuprinzătoa
re in ultimul timp, dar pe care 
vor rămîne — ținea să ne spu
nă, recent, antrenorul echipe! 
naționale — doar acei jucător! 

care, în afara valorii pur teh
nice, vor dovedi și o MEN
TALITATE DE PERFORMER, 
ințelegind prin aceasta, o per
fectă viață sportivă, dăruire 
exemplară pentru culorile clu
bului și ale echipei naționale, 
disciplină în joc (educațională) 
și de joc (tactică)".

★
Vorbind despre problemele 

jocului propriu-zis, înregistrăm 
cu satisfacție faptul că ele în
cep să-și găsească rezolvarea 
dorită, datorită eforturilor de
puse în această direcție de 
antrenori și de jucători.

ATMOSFERA DE PERFOR
MANȚA, ce se cere creată în 
jurul fotbalului, este însă o 
noțiune mult mai cuprinzătoa
re, in sfera ei intrînd, mai 
ales, atribuțiile conducătorilor 
de secții și cluburi, ale tutu
ror acelora care fac parte din 
activul F.R. Fotbal.

De la acești factori cu res
ponsabilități In fotbal trebuie 
să se pretindă mai mult atunci 
cînd vorbim de întronarea n- 
nei mentalități prielnice per
formanței.

Doar prin eforturile tuturor 
oamenilor de fotbal se va pu
tea realiza o dezvoltare mai 
rapidă și mai armonioasă în 
sportul cu balonul rotund, re
flectată într-un campionat la 
nivelul primului eșalon. La 
sfîrșitul căruia laureații pe 
posturi să nu-ți sară în ochi 
— cum a fost, în genere, ca
zul în trecuta ediție a cam
pionatului — ci să-i selecțio
nezi dintr-un grup cft mai 
mare de contracandidați. Spre 
folosul, firește, al fotbalului 
românesc, al echipei noastre 
reprezentative.

Gheorghe NICOLAESCU

Vă prezentăm noile promovate In Divizia „A“

între un sezon competițional și altul, urmărind mereu 
perfecționarea muncii de instruire. încercind neîncetat să 
pună în fața tuturor celor ce lucrează nemijlocit în do
meniul fotbalului obligația de a face toate eforturile pen
tru creșterea calitativă a acestui ătît de iubit sport, ziarul 
nostru a prezentat o serie de convorbiri cu antrenorii prin
cipali ai fruntașelor recent încheiatului campionat Tehni
cieni valoroși, apreciați pentru buna comportare a echi
pelor de care s-ao ocupat în „stagiunea" eompetitională 
1982'83, ei au înfățișat cititorilor ziarului nostru aspecte aie 
muncii lor, accentuind asupra acelor mijloace si căi care 
au contribuit la reușitele cluburilor respective.

Nu trebuie să uităm insă nici un moment, chiar dacă este 
vorba de echipe fruntașe (sau poate tocmai de aceea !) și 
aspectele negative, ceie care grevează asupra randamen
tului în joc al acestora. Iată — ca o primă urgentă a re
medierilor — problema ordinii și disciplinei în absolut 
toate sectoarele de viață ale unui club. începind cu desfă
șurarea întregului proces de pregătire și încheind cu com
portarea în teren și în afara lui. în numeroase rînduri, 
ziarul nostru s-a ocupat de cazurile de indisciplină, de 
apariția unor nepermis de multe abateri de la atitudinea 
de corectitudine și sportivitate ce trebuie să domnească 
pe un teren, mai cu seamă pe un teren unde evoluează 
formații din cel mai înalt eșalon competitional al tării. 
Numărul foarte mare de cartonașe galbene înregistrat 
(726). de asemenea, de cartonașe roșii (35) este dovada 
cea mai clară a carențelor semnalate in domeniul educa
ției, al imprimării unei perfecte discipline, capitol la care 
antrenorii au principala responsabilitate, alături de condu
cerile cluburilor și asociațiilor. îmbunătățirea substanțială 
a disciplinei se impune în primul rînd echipelor care ne 
vor reprezenta în competițiile internaționale oficiale unde, 
așa cum am văzut și în trecutul sezon competițional. exi
gența arbitrilor se prezintă la un nivel foarte ridicat. Săp- 
tămînile de pregătire care au mai rămas pînă la startul 
în noua stagiune competițională pot și trebuie să fie uti
lizate în scopul eliminării gravelor deficiente manifestate 
la capitolul ordine și disciplină.

Nu poate exista mulțumire, o atitudine de suficiență nici 
în privința gradului de pregătire, al nivelului tehnico-taclic 
atins. Și pentru cluburile care s-au plasat în zona frun
tașă a clasamentului, dar cu atit mai mult pentru celelalte 
concurente care au terminat pe poziții deloc mulțumitoare, 
perfecționarea procesului de instruire rămîne principalul 
obiectiv. în această privință, neîncetata îmbunătățire a 
pregătirii profesionale a antrenorilor, permanenta lor pre
ocupare de a ști și a aplica cele mai moderne principii ale 
antrenamentului, de a fi la curent cu noutățile jocului, cu 
atit de rapida evoluție a tacticii fotbalului, sînt singurele 
modalități de a asigura progresul calitativ al fruntașelor 
soccerului nostru.

Spre a fi la înălțimea misiunii lor. spre a realiza, prin 
munca și strădania lor. îmbunătățirile pe care performanța 
le cere astăzi, este Imperios necesar ca tehnicienii aflați 
în fruntea echipelor din primul eșalon, si nn numai aceș
tia, să constituie, prin exemplul, prin atitudinea lor de 
flecare zi. imbolduri pentru elevii lor. Fotbalul românesc 
ișl pune toate speranțele In tehnicienii lui. așteaptă de
pășirea altor trepte ale înaltei performanțe, odată cu noua 
ediție a competițiilor Interne și internaționale care se 
apropie.

Eftimie IONESCU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• OLIMPIA SATU MARK — care oaspeții au deachis «corul

( Rzseszowia RZSESZOW (Polo- prin Cizeck (mln. 57), Bolba rea-
nla) 1—1 (0—0). Meci frumos la tablllnd egalitatea so de minute 

mal ttrzlu. (Z. COVACI — co- 
----------------------------------------------- -— resp.).

CU UN FINIȘ IREZISTIBIL, F. C. BAIA MARE 
A REVENIT PE PRIMA SCENĂ

PREMIUL DE CONSOLARE"
r HIPISM.__ ___ ■___ *____ -

I i 1. Laminor (N. Sandu) 1:42,3,
2. Hălmaș. Cota : cîșt. 3 ord. în
chisă. Cursa a n-a : 1. Inișor. 
(Costică) 1:41.S, 2. Anemona. Cota: 
cîșt. 2, ord. 16, ev. 9. Cursa a 
in-a : 1. Sudor (N. me) 1:30,6, 
2. Vinga, 3. Sugiuc. Cota : cîșt. 
4, ord. 74. ev. 32, ord. triplă 1350. 
Cursa a IV-a : 1. Daniela (Po
pescu) 1.31,5. 2. Kozara, 3. Fon- 
dista. Cota : cîșt. 2,60 ord., 35, 
ev. 14, ord. triplă 570. Cursa a 
V-a : 1 Krauss (Costică) 1:27,9,
2. Feteasca. 3. Sadău. Cota : cîșt.
3, ord. 32, ev. 16. Cursa a Vl-a :
1. Catren (Florea) 1:24,7. 2. Ma- 
nuc, 3. Horis, cota : cist. 63. ord. 
61. ev. 146. ord. triplă 1604. triplu 
2—4—6 870. Cursa a Vil-a : 
1. Frenetica (Oană) 1:26.8. 2.
Hot , 3. Vidin. Cota : cîșt. 1,60, 
ord. 50. ev. 216. ord. triplă 
308. Cursa a VHI-a 1. So
rin (D. Arsene) 1:31,2. 1.
Crater, 3. Siderala. Cota : 
cîst. 6, ord. 9. ev. 26, ord. 
triplă 131. Cursa a IX-a : 1. Ro
man (M. Dumitru) 1:32,9, 2. O- 
deon. 3. Sativa Cota : cîșt. 2,80, 
ord. 30, ev. 13 ord triplă S44, 
triplu 5—7—9 1678. Cursa a X-a s 
1 Trudln (C. Iorga) 1:31,1, 2. Co
chet. Cota : cîșt. 1.40, ord. 30. 
ev. 4.

A. MOSCU

variante a 1.874 lei ; eat 4 : 88,75 
variante a 723 Iei ; eat. I » 217 
variante a 296 lei ; eat. • s 
7.979.25 variante a 40 lei ; eat. 7: 
254,75 variante a 200 lei ; eat. 8: 
4.219,50 variante a 40 lei. Report 
la categoria 1 : 380.357 lei. Au
toturismul „Dacia 1300* de la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 2S%. a revenit participan
tului Benes Silviu din București

LOZmPLIC
autoturism^

• AUTOMATICA BUCUREȘTI
— NATIONAL CLUB CAIRO 
(Egipt) 4—8 (4—8). Divizionara
,,B“, pregătită in actualul sezon 
de Petre Grigore, a jucat foarte 
bine fiind superioară adversaru
lui chiar la acest scor. Au mar
cat : Pestița (mln. 16 și 25), 
Fetcu (mln. 40) și Ioneseu (mln. 
43). (Oct. GUȚU — conesp.).
• F.C. CONSTANȚA — F.C.

MAGDEBURG 1—5 (1—3). CÎȘti-
gătoarea Cupei R.D. Germane a 
prestat un joc frumos si a obținut 
o victorie la scor prin golurile 
marcate de Cebulla (min. 9 și 
85), Halata (mln. 11 și 75, ulti
mul din penalty) șl DSbbelin 
(min. 37), respectiv Drogeanu 
(min. 23 din penalty). (G. DRAGAN — coresp.). .
• A.S.A. TG. MUREȘ — AVTN- 

TUL REGHIN 3—2 (1—0). Meciul 
s-a disputat la Sovata. Au mar
cat : Biro I 2, Sorin Dumi
trescu. respectiv Feketics 2. 
(C.-ALBU — co resp.).

CU.. RANGA PE TERENUL DE FOTBAL!
După cum era ș! de aștep

tat echipele participante la 
meciurile de baraj pentru ca
lificare in Divizia C, au intrat 
pe teren decise să lupte cu 
toată ardoarea, să obțină a- 
cest drept prin cele două me
ciuri de baraj, unul disputat 
pe teren propriu, iar celălalt 
pe terenul adversarului.

In general, cu toate că for
mațiile s-au angajat cu toate 
forțele lor fizice jl morale in 
această luptă, nu s-a_ sărit 
peste cal, climatul disciplinar 
fiind satisfăcător.

Au fost Înregistrate insă și 
unele abateri, dintre care cea 
mal gravă — incredibil, am 
putea spune — s-a produs la 
meciul Voința Lețeanl șl A- 
vîutul Călăneși, disputat pe 
terenul primei echipe. Unul 
dintre jucătorii echipei gazdă. 
V. Râpceanu, „apucat de fu
rii* la sfîrșitul lntîlnlrii, s-a 
năpustit asupra unui adver
sar. LOVINDU-L CU PUMNUL 
ÎN PLINA FAȚA. După aceea, 
a sărit ,CU PICIOARELE IN 
PIEPTUL UNUI ALT ADVER
SAR, provocîndu-i acestuia o

De cîteva săptămîni, cortina 
a căzut peste anul competițio
nal 1982—1983. De atunci frun
țile maramureșenilor, nu nu
mai ale băimărenilor. s-au 
descrețit, deoarece echipa lor 
favorită, F.C. Baia Mare, după 
un „stagiu" de doi ani în „B“, 
s-a înapoiat în primul eșalon 
fotbalistic al tării. A devenit 
realitate visul făurit chiar in 
acea vară amară a retrogradă
rii, înfăptuirea sa însemnînd 
sute și sute de ore de muncă 
încordată, de căutări pentru 
găsirea celei mai bune formu
le de echipă, dar și depășirea 
mai ales In această primăvară 
(care s-a dovedit a fi deosebit 
de fierbinte) unor obstacole 
dificile, acestea numindu-se 
U.T. Arad, „U“ Cluj-Napoca 
și Olimpia Satu Mare.

Anul revenirii In ..A* se 
caracterizează prin două com-

plagă. A urmat șl un al trei
lea episod, șl mal „tare*, 
clnd numitul Râpceanu a a- 
lergat CU O RANGA după 
a’ți jucători ai oaspeților, tn- 
cercind să-l lovească 1

Huliganul nu s-a prezentat 
In fața Comisiei de disciplină 
a F.R.F. Șl a fost mai bine 
așa. Dacă venea cu ranga, 
așa cum s-a obișnuit ? I 7 Ori
cum. Comisia i-a... barat dru
mul pe terenul de fotbal pen
tru DOI ANI (puțin totuși I) 
timp tn care Răpceanu va 
avea timp să reflecteze că 
ranga este o unealtă utilă in 
alte activități căreia și el 
trebuie să-l dea alte între
buințări decît aceea pe care 
i-a dat-o tn meciul eu prici
na Asta. în' cazul etnd mai 
vrea să joace, vreodată, fot
bal...

jack BERARIU

------------------------- F.C. BAIA MARE 34 21 5 8 83-29 47 --------------------

< Anul înființării: 1975 • Președinte de onoare: dr. :ng Vaier Gabrian; 
președintele dubuhji: Ing. Gabriel Ghiroltean; vicepreședinte retribuit: luliu 
Friod • Antrenori: Paul Popescu — principal șl Dorel Cupșa — secund: 
• Medic: Teodor Brozdău • Mosor : Vosile Wa:s Lotul de jucători 
folosiți : portari : Feher (13 meciuri), Vosile Moldovon (12), Pemeș 
(71) ; fundași : Buzgău (22), Szepi (26). Ignat (26) Tătăran (32), 
Koller (29), Roț (8). Hotico (7) Boa (6) ; mijlocași : Bălan (34), Sa 

bău (34), Rus (24), Bonte (7), Dragomirescu (30) Radu Pamfil (11) : 
înaintași : Roznai (31), Tulba (32), Dinu Moldovan (18), Ene (15) O 
Galgeteri : Roznai — 17 goluri, Tulba — 16. Dragomirescu — 14, _ Kol
ler — 6, Bălan — 5, Sabău, Tătăran, Dinu Moldovan și Rus — ctîe 4, 
Buzgău șl Ene — cite 2, Bonte șl Szepi cite 1

portari distincte. Prima — in 
tur : comportarea a fost osci
lantă, determinată mai ales de 
participarea in „Cupa cupe
lor", asupra căreia s-a îndrep
tat toată atenția, ceea ce a 
dăumt obținerii unor rezulta
te favorabile in campionat. A 
doua a Început spre sfîrșitul 
turului, cînd băimărenii au re
făcut din handicap, terminînd 
sezonul de toamnă la un punct 
față de U.T.A. și „U“ Cluj- 
Napoca. Tot în această peri
oadă cîțiva tineri (Ignat, Tul
ba. Rus, Dinu Moldovan — 
crescuți în centrul de juniori 
al clubului) au luat locul u- 
nor jucători mai vîrstnici. în 
perioada de iarnă s-a lucrat 
intens, jucătorii comportîn- 
du-se disciplinat. Și a venit 
returul, eu o primăvară deo
sebit de fierbinte ; acumulările 
din iarnă și-au spus cuvtnitul. 
„Ne-a avantajat puțin și pro
gramul returului — ne-a spus 
Paul Popescu, antrenorul prin
cipal al lui F.C. Baia Mare, 
în această perioadă am susți
nut 9 partide acasă și 8 în 
deplasare, iar luna mai a fost 
hotărîtoare. Din 2 mai, adică 
dună etaoa a 25-a, am trecut 
pe primul loc. Echipa s-a dez
lănțuit, am jucat 5 meciuri pe 
care le-am cîștigat, acumulind 
maximum de puncte — 10 I 
De atunci ne-am menținut pe 
locui iutii !“

Tn disputa cu celelalte pre
tendente la șefie și deci la 
promovare. F.C. Baia Marc a 

arătat că este mai matură, că 
știe să depășească momentele 
critice. De exemplu, după 
„runda" cu nr. 12 U.T.A. avea 
16 puncte. ,.U“ Cluj-Napoca — 
15, iar F.C. Baia Mare numai 
12, pentru ca, la sfîrșitul tu
rului, diferența dintre F.C. 
Baia Mare și U.T.A. și „U“ 
Cluj-Napoca să se reducă la 
un punct ! Refacerea handica
pului a reprezentat o fortifi
care a moralului jucătorilor, 
antrenorilor și conducerii clu
bului. S-a instaurat o discipli
nă fermă, acordîndu-se încre
dere deplină elementelor pro
movate din propria pepinieră. 
Măsurile luate au dat roade. 
Băimărenii au practicat un joc 
frumos, combinativ, ofensiv și 
realist. în acest sens, grăitor 
este golaverajul cu care a în
cheiat întrecerea, cel care, în 
fapt, înseamnă încă un punct 
față de concurentele directe.

F.C. Baia Mare merită feli
citări pentru reușita sa, pentru 
revenirea în „A“. Le merită și 
antrenorul Paul Popescu și 
mai tînărul său coleg — Dârei 
Cupșa. Acum, drumul va fi 
mult mai greu, deoarece men
ținerea în primul eșalon pre
supune o muncă și mai stă
ruitoare pentru îmbunătățirea 
și consolidarea jocului, singura 
garanție într-o competiție su
perioară cu o triere mult mal 
severă.

Pompiliu VINÎILĂ



„MONDIALELE" DE SCRIMĂ 
SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE

VICTORI! OBJIhlUîf Bt KHIPfLT ROMANEI 
IA C. t. Ot IWS Of MÂSĂ-JUMOHI

Fără doar și poate, se poata 
spune acum, la jumătatea ac
tualei ediții a campionatelor 
mondiale de scrimă, că la 
Ștadt-Halle din Viena se Înre
gistrează cele mai mari sur
prize din ultimii ani. Astfel, 
în proba individuală de sabie, 
frații gemeni Vasil si Hrlsto E- 
tropolski, din Bulgaria, au ur
cat pe podium, primul pe cea 
mai înaltă treaptă (fiind mai 
mare cu cîteva minute 0, ce
lălalt pe cea de „bronz1*. 81 
chiar dacă V. Etropolski a fost 
cel mai constant sabrer al a- 
cestui an, terminînd învingător 
și în Cupa mondială, prezenta 
lui si a fratelui său pe aceste 
poziții fruntașe, în disputa cu 
sabrerii italieni, a surprins. De 
subliniat că pentru prima dată 
în ultimele două decenii pe po
dium nu urcă reprezentanții 
reputatelor școli de sabie din 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Iată rezultatele din finala de 
8 a sabrerilor : H. Etropolski 
(Bulgaria) — G. Scalzo (Italia)

10—8, V. Etropolski (Bul
garia) — J. Bierkowski (Po
lonia) 10—5, G. Dalia Barba 
(Italia) — M. Burțev (U.R.S.S.) 
10—8, F. Meglio (Italia) — J.F. 
Lamour (Franța) 10—8 ; în se
mifinale ; V. Etropolski — H. 
Etropolski 10—7, Dalia Barba — 
Meglio 10—8 ; pentru locurile 
3—4 : H. Etropolski — Meglio 
10—3 ; pentru locurile 1—2 : V. 
Etropolski — Dalia Barba 10—8.

Mari surprize și in întrece
rea echipelor masculine de flo
retă. în optimile de finală: 
Franța — Belgia 9—1. Cuba — 
Japonia 9—5, Italia — Israel 
9—2. U.R.S.S. — R.P. Chineză 
9—2, R.D.G. — Austria 9—3, 
Ungaria — Marea Britanie 
9—1: în sferturile de finală : 
R.F.G. — Franța 9—7, Cuba — 
Italia 9—6 (!!), R.D.G. —
U.R.S.S. 9-7 (!!), Ungaria—Po
lonia 9—-7; în semifinale: R.F.G. 
— Cuba 8—6, R.D.G. — Unga
ria 9—5. In finală, R, F. Ger
mania — R. D. Germană 9—4, 
în timp ce medaliile de bronz

au revenit reprezentativei Cu
bei, cîștigătoarele „argintului" 
și „bronzului" apărînd pentru 
prima dată într-o ase nenea 
postură onorantă. Pe următoa
rele locuri : Ungaria, Italia, Po
lonia, U.R.S.S. și Franța.

Repartizate în 4 grupe eli
minatorii, cele 16 reprezenta
tive feminine de floretă și-au 
disputat lună șansele califică
rii în sferturi. Echipa Româ
niei, aflată in grupa întîi. a 
fost învinsă de Italia (9—6) și 
Polonia (9—2 ! !), întrecînd Ve
nezuela cu 9—1, dar a fost e- 
liminată din competiție. în ur
ma preliminariilor, sferturile 
se prezintă astfel : Italia — 
R.P. Chineză, Franța — 
U.R.S.S., Ungaria — R.D.G. și 
Polonia — R.F.G.

STOCKHOLM, 25 (Agerprcs). 
— Campionatele europene de 
tenis de masă pentru juniori 
au continuat în orașul suedez 
Malmoe cu disputarea prime
lor intîlniri din cadrul turnee
lor semifinale. în concursul fe
minin, echipa României (Olga 
Nemeș, Carmen Găgeatu) a în
vins ou 3—0 reprezentativa 
Austriei, iar în competiția 
masculină selecționata română 
(Vasile Florea, Cristian Tiu- 
gan, Ferdinand Ferenczi) a

întrecut cu 5—2 formația Ceho
slovaciei. Alte rezultate : fe
minin : U.R.S.S. — R.F. Ger
mania 3—1 ; Olanda — Polonia 
3—0 ; Cehoslovacia — Iugosla
via 3—1 ; masculin : Ungaria 
— Anglia 5—1 ; Franța — Aus
tria 5—0 ; Iugoslavia — Ceho
slovacia 5—3 ; U.R.S.S. — El
veția 5—0, în turneul rezervat 
cadeților, echipa României 
(Anca Cheler, Otilia Bădescu) 
a obținut două victorii : 3—1 
cu Olanda și 3—0 cu Franța.

SPARTACHIADA POPOARELOR U.R.S.S.
Luptătorul Ion Draicu învingător In primul tur

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
HANDBALISTI1 DE LA CONSTRUCTORUL ORADEA AU PĂȘIT 

CU DREPTUL IN NOUL SEZON

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
Turneul internațional feminin de 

șah de la Nalenchowe (Polonia) 
a fost dștigat de Bojena Sikora 
(Polonia), care a totalizat 6.5 p 
din 9 posibile, urmată de com
patrioata sa Bana Erenska — 
6 p. Maestrele românce Marga
reta Teodorescu și Margareta 
Perevoznlc s-au clasat pe locurile 
cinci 4,5 p și, respectiv, șase 
— 4 p.

MOSCOVA, 25 (Agerprcs). — 
La Moscova au început între
cerile competiției de lupte 
greco-romane din cadrul fina
lelor Spartachiadei de vară a 
popoarelor U.R.S.S., concurs 
cu participare internațională la 
care sînt prezenți 300 de spor
tivi din 11 țări, printre care 
România, Bulgaria, Polonia, 
Ungaria, Cehoslovacia și Sue
dia. La categoria 90 kg, în 
primul tur, luptătorul român 
Ion Draica l-a învins la punc

te pe sportivul sovietic Vladi
mir Popov.

La haltere la cat. pană (60 
kg), victoria a revenit lui 
Iurik Sarkisian (U.R.S.S.), cu 
300 kg, urmat de Nikolai Za
harov — 297,5 kg și Umăr 
Edelhanov — 287,5 kg.

în competiția de judo, spor
tivul sovietic Malhaz Beruaș- 
vili a terminat învingător la 
categoria „open“, fiind urmat 
de compatrioții săi Habil Bik- 
tașev și Vladimir Sobodirev.

Timp de trei zile în sala Spor
turilor din Oradea s-a disputat 
un interesant turneu internatio
nal de handbal masculin la care 
au participat formațiile Dosza 
Debrețin (Ungaria), H.C. Minaur 
Baia Mare, Constructorul Arad 
Si organizatoarea întrecerii. 
Constructorul Oradea.

învingătoare a fost Construc
torul Oradea, care — in raport 
cu valoarea Individuală a com- 
ponențllor echipei — s-a autode- 
păsit. Handbalistii orădeni au 
respectat întocmai disciplina tac

tică indicată de antrenorul Gh. 
Ionescu. Pe locul secund s-a 
clasat H.C. Minaur Baia Mare, 
fruntașă a handbalului românesc, 
din care au absentat însă Bo
ros, M. Voinea șl Covaciu (a- 
flați la lot). Vasilache (Construc
torul Arad), cu 22 de goluri 
marcate, a cucerit cupa golgete- 
rului.

Iată rezultatele înregistrate de 
.cistigâtoarea competiției : 22—17
cu Constructorul Arad ; 26—24 cu 
Dosza : 28—27 cu H.C. Minaur.

Ilie GHISA — coresp.

MECIURI INTERNAȚIONALE

ÎNTRECEREA DE GIMNASTICA DE LA REȘIȚA

Devenit tradițional, meciul de 
gimnastică dintre echipele mas
culine secunde ale României șl 
R.D. Germane s-a desfășurat în 
acest an în sala sporturilor din 
Reșița — cu exerciții impuse șl 
liber alese — și s-a încheiat cu 
victoria, atit pe echipe cit și La in
dividual, a sportivilor oaspeți.

Iată rezultatele tehnice : echipe 
— R.D. Germană B 560,6® p, 
România B 554,15 p ; individual 
compus : Holger Zelg 113,80’ p. 
Bernd Jensch 112,85 p, Valentin 
Grecu 112,35 p, Ralph Quast 
111,20 p, Silvio Schneider 110,85 
p, Romulus Bucuroiu 110,45 p.

A ÎNCEPUT c.m. de baschet feminin
In prima zi a campionatului 

mondial de baschet feminin care 
se desfășoară în mai multe orașe 
din Brazilia (Rio de Janeiro, Bra, 
silia și Porto Allegre), au fost 
înregistrate următoarele rezultate: 
Grupa A : Bulgaria — Peru 90—44 
(44—22), Coreea de Sud — Cuba 

77—67 (38—39) ; grupa B : Polo
nia — Australia 73—66 (35—25), 
Iugoslavia — Japonia 90—58

(48—24) ; grupa C : R.P. Chineză
— Canada 72—66 (33—38), U.R.S.S.
— Zair 117—40 (59—24).

La Tiibingen (R.F. Germania), 
In finala campionatului european 
de cădeți, reprezentativa Iugosla
viei a întrecut cu 89—86 (35—30), 
după două prelungiri (70—70, 
78—78), selecționata Spaniei. In 
meci pentru locul 3 : R.F. Ger
mania — Grecia 72—69 (40—26).

BRUXELLES, 25 (Agerpres). 
— In orașul belgian Liege, s-a 
disputat meciul amical inter
național de fotbal dintre forma
țiile F. C. Liege și Dinamo 
București- Partida s-a încheiat 
cu victoria gazdelor, cu scorul 
de 2—1.

• In ultimele zile, echipa 
statului Chile a susținut două 
meciuri amicale. După ce a 
învins la Lima, cu 1—0 re
prezentativa Perului (gol mar
cat de Soto), a fost învinsă la 
Asuncion de Paraguay cu 1—0, 
prin punctul înscris de Rok 
(min. 26).
• Formația mexicană F.C. 

America a dispus de reprezen
tativa Poloniei cu 2—0 (2—0), 
prin golurile marcate de ar
gentinianul Brailovsky șl 
Trejo.
• Rezultate înregistrate in 

„Cupa de vară" : Baltik Gdy
nia — I.F.K. Goteborg 0—0 ; 
Pogon Szczecin — St. Gali 
(Elveția) 1—1 ; Botev Vrata — 
Hammarby (Suedia) 1—2 ; Sla-

via Sofia — Young Boys Ber
na 0—1 ; Trakia Plovdiv — 
Eintrachit Braunschweig 0—1.
• La Lome, în meci retur

contînd pentru preliminariile 
turneului olimpic (zona afri
cană), selecționatele Togo și 
Nigeriei au terminat la egali
tate : 1—1. învingătoare cu
2—1 în primul joc, echipa Ni
geriei s-a calificat pentru tu
rul următor.

CAMPIONATUL FINLANDEI
• In etapa a 15-a a cam

pionatului Finlandei, echipa

Kuusysi Lahti, viitoarea ad
versară a formației Dinamo 
București în C.C.E., a termi
nai la egalitate : 2—2 pe teren 
propriu cu echipa H.J.K. Alta 
rezultate : Haka — Kups 1—1 1 
Koparit — Reipas 1—1 ; K.T.P. 
— Ilves, 1—5 ; K.P.V. — T.P.S. 
1—1.

în clasament conduce Ilves, 
cu 22 p, urmată de T.P.S. — 
22 p (golaveraj inferior) și 
Haka — 21 p. Echipa Kuusysl 
Lahti ocupă locul cinci, cu 
19 p.
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SOFIA. Rezultatele triun
ghiularului masculin și feminin 
Bulgaria — Polonia — Ungaria: 
masculin : Polonia — Bulgaria 
108—93, Polonia — Ungaria 
111,5—89,5, Bulgaria — Unga'ria 
112—89 ; feminin : Bulgaria — 
Polonia 98—58. Bulgaria — Un
garia 90—66, Ungaria — Polo
nia 83—74. în ultima zi de con
curs : masculin : 400 mg : To- 
mov (Bulgaria) 49,36, Sparak 
(Polonia) 49,50 ; înălțime : Bi- 
cisko (Polonia) 2,27 m ; 4X400 
m : Polonia 3:04,73, Bulgaria 
3:05,51 ; feminin: 200 m: Are- 
lia Nuneva (Bulgaria) 22,58 ; 
400 njg : Nadeida Asenova 
(Bulgaria) 56,30, 4X400 m : 
Bulgaria 3:25,81, Polonia 3:30,08.

FRAGA. în ultima zi a cam
pionatelor Cehoslovaciei. Eva 
Murkova a cîștigat săritura în 
lungime cu 6,86 m. iar Zdenka 
Silhava a aruncat 67,90 m la 
disc. La greutate (bărbați) Re- 
migius Machura a realizat 
21.35 m.

LONDRA. După înfrîngerea 
luj Sebastian Coe în proba de 
o milă, o nouă surpriză în con
cursul de la Crystal Palace : 
Steve Ovett a abandonat în 
proba de 800 m cîștigată de W. 
Wuke (Venezuela) în 1:45,44 
înaintea lui P. Eliott 1:45,64. 
Alte rezultate : masculin : înăl
țime : L. Williams și J. Ho
ward (ambii SUA) 2,29 m ; 400 
m : Clarke (Australia) 45,05, 
Carey (SUA) 45,52, McCoy 
(SUA) 45,56 ; lungime: M. Con
ley (S.U.A.) 7,82 m; greutate: 
M. Carter (SUA) 20.80 m. 1 500 
m : S. Cramm 3:41,69, E. Mar
tin (ambii Anglia) 3:44,03.

Vest-germanul Jurgen Hingsen (in centru), recordmanul mon
dial la decatlon, este principalul favorit al „probei-probelor" la 
campionatele mondiale de la Helsinki, mai. ales după ce ma
rele său rival, englezul Daley Thompson (campion european la 
Atena și fost recordman al lumii), multă vreme accidentat, nu 

este in prezent in cea mai bună formă

BORDEAUX. în cadrul cam
pionatelor Franței, Rose-Aimâ 
Bacoul a stabilit un nou record 
național la 200 m cu 22,59. 
Pierre Quinon a câștigat proba 
de săritura cu prăjina cu 5,65 
m, Invingindu-1 pe Thierry 
Vțgneron.

BRUXELLES. Belgia va fi 
reprezentată de 9 atleți șl 4 
atlete la apropiatele campiona
te mondiale de la Helsinki, a 
anunțat federația de specialita
te din această tară. în fruntea 
delegației se află săritorul în 
înălțime Eddy Annys (2,34 m 
recent) șl maratonistul Armand 
Parmentier (2h09:57 în acest se
zon).

TELEX • TELEX © TELEX
BOX • La Ordizia (Spania), 

spaniolul Carlos Hernandez, cam
pion european la categoria su- 
per-pană, și-a apărat titlul, ter- 
mlnlnd la egalitate meciul cu șa- 
langerul său Amelio Galan.

HOCHEI PE GHEAȚA • In tur
neu tn Franța, echipa ceho
slovacă Dukla Pardubice a Învins 
la Villard de Lans cu 17—3 for
mația locală.

MOTOCICLISM • La Imatra 
(Finlanda), ta campionatul euro
pean de motodcllsm viteză : cla
sa 125 cmc : 1. Jonny Wlc-
kstrSm (Finlanda), 2. Paul Bor
des (Franța) 3. Jussi Hautanieml 
(Finlanda) : clasa 250 cmc : 1.
Stephane Mertens (Belgia). 2 Ga
briel Grabla (Franța), 3. Jarmo

• In cadrul J.O. de la Los Angeles (a 23-a Olimpiada modernă) ! 
se va disputa cel de al 15-lea turneu oficial de fotbal (primele doua 
ediții, în 1900 și 1904, care nici nu au intrat în calcul, au fost neofi
ciale, fiind disputate la nivelul unor echipe de club).
• Campioanele olimpice de pînă acum •. Marea Britanie - 1906, și 

1918 ; Belgia — 1920, Uruguay — 1924 și 1928 ; Italia — 1936, Suedia - 
1948 ; Ungaria - 1952, 1964 și 1968 j U.R.S.S. - 1956 ; Polonia - 1972;
R. D. Germană — 1976 ; Cehoslovacia — 1980.
• Reprezentativa României a luat parte la turneele finale din 1924 

(J.O. de la Paris), 1952 (J.O. de ta Helsinki), 1964 (J.O. de la Tokio ; 1 
în final locul V, cel mai bun din întreaga noastră participare).
• Data de disputare a turneului de ia Los Angeles : 29 iulie — 11 

august 1984.
© Cine poate participa : „Asociațiile naționale din Europa și din ! 

America de Sud nu pot alinia in echipele lor olimpice — 1984 jucători ! 
care au disputat meciuri în cadrul Cupei Mondiale (competiția preli- 1 
minară sau finala)**. Statutul de „competitor olimpic** trebuie certificat ( 
de fiecare comitet național olimpic interesat și contrasemnat de fie- i 
care federație.

9 La actuala ediție a preliminariilor iau parte 100 de echipe (re-J 
cord I), repartizate astfel : Africa — 30, Asia * ...................... ....
Centrală și Bazinul Caraibilor — 16, America 
22, Oceania — 2).

@ Meciurile competiției preliminare trebuie 
1984, prevăzindu-se și un răstimp de 15 zile 
de baraj.

© Echipele calificate din preliminarii vor fi :
4 din Europa, 2 din America de Sud, 2 din ______  __ ____, ___
trală șl Bazinul Caraibi-lor. Acestora li se adaugă deținătoarea medaliei 
de aur de la J.O. 1980, Cehoslovacia, și echipa țării organizatoare,
S. U.A. în total 16 reprezentative olimpice.

© Modul de disputare a turneului final. Cele 16 calificate vor fi îm
părțite în 4 grupe a cîte 4 echipe ; se va juca sistem turneu, fiecare 
cu fiecare. Primele două clasate în fiecare grupă se califică în sfer
turi de finală, unde meciurile au caracter eliminatoriu. Cîștigătoarele 
sferturilor de finală vor disputa semifinalele. Finala o vor juca for
mațiile învingătoare din semifinale, învinsele urmînd să-și dispute locu
rile 3—4.

© Comitetul de organizare a Jocurilor a propus ca turneul de fotbal 
să aibă loc pe următoarele stadioane : „Rose Bowl* din Pasadena 
(California) cu 104 696 locuri, stadionul Universității din Stanford cu 
84 892 locuri, stadionul Universității Harvard (complet refăcut în 1982) 
cu 37 289 locuri șl cei al Corpului de Marină din Annapolis (statul 
Maryland) cu 30 000 locuri. Dacă primele două se găsesc pe coasta de 
vest a S.U.A., celelalte se află pe coasta de est a țării, deci la o 
distanță de mii de kilometri I Toate stadioanele au gazon natural, iar 
dimensiunile terenurilor de joc au fost unificate : 105 X W m.

© Organizatorii au propus federației Internationale ca meciurile din 
,,sferturi* și din semifinale sa aibă loc pe stadioanele din Stanford și 
Pasadena, iar finala și partida pentru ’ocurile 3 și 4 pe cel din Pa

— 22, America de Nord, 
de Sud — 8, Europa —

încheiate la 30 aprilie 
pentru eventuale meciuri

3 din Atrica, 3 din Asia, 
America de Nord, Cen-
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ll I sadena.
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Llltiae (Finlanda) ; clasa 500 cmc: 
L Lorenzo Ghiselli (Italia), î. Pe
ter Skoeld (Suedia), 3. Timo 
Pil joia (Finlanda). • La A vesta 
(Suedia) s-a desfășurat o probă 
din cadrul C.M. de motocros la 
clasa 125 cmo. Prima manșă a 
fost cîștigată de Maro Velken- 
ners (Belgia), cea de-a doua de 
Eric Geboers (Belgia). Geboers 
conduce ta clasamentul C.M. cu 
237 p, urmat de Michele Rinaldi 
(Italia) 202 p.

PENTATLON MODERN • Con
cursul feminin de la Moulins 
(Franța) a fost cîștigat de Teresa 
Purton (Anglia) ou 5 382 p, ur
mata de Sabine Krapf (R.F.G.) 
5 181 p.

polo • In ultima zi a „Cupei

Prietenia11, Ia Zielona Gora (Po
lonia) ■ Cehoslovacia — România 
7—6 (1——1, 1—3, 0—0, 5—2), Unga
ria — UJB.SJ3. llr-10 (3—2, 3—3. 
1—6. 4—3). Clasament : 1. Unga
ria, L Cehoslovacia, 1. U-R.S-3..' 
4. România, 5. Cuba, 6. Polonia, 
1. Bulgaria.

TENIS • în tur preliminar al 
C.E. de junioare n, la Geneva t 
Cristina Trooan — Sandra Mar
ques (Portugalia) 6—3, 6—1. •
Finală la Kltzbuhel s Vllas — Le- 
conte 7—6, 5—7, 6—4. • Finala 16 
HUversum s Bml-d — Taroczy 6—4, 
6—4, • în semifinalele turneu
lui de la Washington : Jose Luls 
Clero — Mario Martinez 6—3, 
6—2, Jimmy Arias — Eric Ko- 
rite 7—6, 6-3.

16 363


