
ȘLLHN| A COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 26 
iulie, ședinfa Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Programul 
de măsuri cu privire Ia îmbu
nătățirea activității ideologice și 
politico-educative în rindurile 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii de la orașe și sate.

Comitetul Politic Executiv a 
constatat cu satisfacție că, in 
perioada care a trecut de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iu
nie 1982, s-a desfășurat, in spi
ritul indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o activitate susținută în dome
niul muncii ideologice și politi- 
eo-educative, al dezvoltării con
științei socialiste a maselor, al 
formării omului nou cu înalte 
calități morale și politice.

In același timp, s-a apreciat 
că actualul stadiu de dezvolta
re economico-socială a patriei, 
mărețele perspective ce se des
chid înaintării României spre 
comunism, impun îmbunătăți
rea generală a activității politi
co-educative, de formare a o- 
mului nou, participarea efecti
vă a tuturor celor ce muncesc, 
fără deosebire de naționalitate, 
la înfăptuirea unei noi calități 
a muncii — în industrie, agri
cultură, în celelalte domenii — 
în vederea traducerii exempla
re în viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale, a indicațiilor 
și orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru a se asigura înfăptu
irea unitară a hotăririlor Con
gresului al XII-lea șl Confe
rinței Naționale ale P.C.R., a 
orientărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Comitetul 
Politic Executiv a indicat ca 
organele și organizațiile de 
partid să analizeze, intr-un 
spirit de înaltă exigență, pro
pria lor activitate și să stabi
lească sarcinile șl măsurile ce 
vor fi întreprinse, în vederea 
ridicării nivelului calitativ al 
întregii activități politico-ideo- 
logice și cultural-educative, în 
concordanță cu cerințele și e- 
xigențele actualei etape de 
dezvoltare a societății noastre 
socialiste, ale formării omului 
nou, constructor conștient al 
socialismului si comunismului 
in România.

In continuare, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile privind a- 
niversarea a 65 de ani de la 
făurirea statului național uni
tar român — eveniment care a 
încununat lupta de secole și 
năzuințele tuturor românilor 
de a trăi intr-un stat unitar 
independent, liberi, în pace și 
colaborare cu vecinii, cu toate 
popoarele lumii.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
această glorioasă aniversare se 
va transforma într-un minunat 
prilej de afirmare a unității în
tregului nostru popor in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv

Procesul educativ al sportivilor

0 PROBLEMĂ DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ, CARE 
SE CERE TRATATĂ CU TOATĂ RĂSPUNDEREA

începem aceste rînduri ple- 
cînd de la adevărul incontes
tabil că viața patriei noastre, 
a cetățenilor ei, are un stilp 
moral puternic, de neclintit, 
în educația socialistă a oame
nilor, care constituie o preo
cupare majoră prioritară a 
partidului nostru, exprimată 
în prețioase indicații, orientări 
și hotâriri.

Plecind de la această reali
tate obiectivă, vrem să ajun
gem la sfera vieții sportului 
și sportivilor noștri, la pro
cesul educativ care se desfă
șoară cu el (cu sportivii. cu 
antrenorii, cu spectatorii etc.).

Viața sportului și a sporti
vilor noștri ne oferă, în datele 
ei concrete — sesizabile ade
seori pe mari stadioane. în 
fața unui public larg — do
vezi clare că în acest dome
niu, pe cît de însemnat pe atit 

a discutat și aprobat Raportul 
privind situația economică a 
caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a analizat pro
punerile privind sarcinile . bi* 
rourilor de coordonare a acti
vității de partid și a aprobat 
constituirea birourilor de co- 
ordonare a activității consiliilor 
populare din cadrul consiliilor 
unice agroindustriale de stat 
și cooperatiste.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat Ra
portul cu privire la activitatea 
de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, rcclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii adre
sate conducerii partidului în 
primul semestru al acestui an.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
informare cu privire la vizi
tele oficiale de prietenie efec
tuate împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Etiopia 
Socialistă — la invitația to
varășului Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului 
militar administrativ provizo
riu, președintele Comisiei pen
tru organizarea Partidului oa
menilor muncii din Etiopia, 
comandant suprem al armatei 
revoluționare a Etiopiei Socia
liste: în Republica Zimbabwe 
— la invitația tovarășului Ca
naan Sodindo Banana, pre
ședintele Republicii Zimbabwe, 
și a tovarășului Robert Gabriel 
Mugabe, președintele Uniunii 
Naționale Africane din Zim
babwe, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe; în Republi
ca Populară Mozambic — la 
invitația tovarășului Samora 
Moises Machel, președintele Par
tidului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic: 
în Republica Zambia — Ia in
vitația dr. Kenneth D. Kaun- 
da, președintele Partidului 
Unit al Independenței Naționa
le, președintele Republicii 
Zambia, și în Republica Demo
cratică Somalia — la invitația 
tovarășului Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Par
tidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Republi
cii Democratice Somalia.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere noii so
lii de pace, prietenie și cola
borare pe care conducătorul 
partidului si statului nostru a 
intreprins-o în aceste țări afri
cane, reliefind că ea se inscrie 
ca un moment de cea mai 
mare însemnătate, cu ample și 
profunde semnificații in pla
nul relațiilor bilaterale, al ra
porturilor româno-africane, in 
general, precum și în sfera 
vieții internaționale. Prin în
treaga sa desfășurare, vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în țările africane a constituit 
o puternică manifestare a prie
teniei, colaborării și solidari
tății militante cu aceste țări, 
cu toate țările în curs de dez
voltare în lupta pentru pro
gres economic și social, pentru 
întărirea independentei națio
nale șl dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

de sensibil, s-au făcut pași 
importanți. Procesul formării 
OMULUI NOU — de care are 
atit de mult nevoie societatea 
noastră, pe care-1 reclamă cu 
insistentă înalta moralitate a 
societății noastre — este îm
plinit adeseori cu eficientă și 
în lumea sportului. Din pă
cate, acest proces este uneori 
întîrziat (se pierd luni și chiar 
ani) din cauza formalismului 
într-o muncă foarte importan
tă, din cauza caracterului său

PROCESUL EDUCATIV NU SE FACE MARTI, INTRE 
ORELE 17 Șl 19...

Am auzit la diverse echipe, 
asociații, cluburi formule de 
genul acesta : „Marți (sau 
miercuri, sau vineri) avem 
două ore educative, intre 17 
și 19“. Formule prezentate cu 
o afișată seriozitate! (Formule 
rostite parcă în așteptarea a-
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De mîine, pe lacul Kaukajarvi, a 16-a ediție a campionatelor mondiale

CI) ECHIPAJUL FANION PATZAICHIN - SIMKINOV ÎN FRUNEE, 
„FLI)ÎILA“ CAIACULUI Șl CANOEI PLEACĂ ASTĂZI LA TAMPERE
De miine pină duminică, cei 

mai buni caiaciști si canoiști 
ai noștri. împreună cu așii pa- 
delei din 32 de țări, se vor a- 
linia, pe apele lacului Kauka
jarvi, din orașul finlandez 
Tampere, la cea de-a 16-a e- 
diție a campionatelor mon
diale.

Concursul de pe lacul Kau
kajarvi se anunță, s-o spunem 
din capul locului, mai dificil 
decit orieînd. pentru că prima 
jumătate a sezonului interna
tional 1983 a confirmat ten
dința manifestată în ultimii

Ivan Patzaichin — Toma Simionov, canoea de aur a flotilei 
noastre Foto : Dragoș NEAGU

Cîteva concluzii ta dezbaterea situației actuale și de perspectivă a voleiului nostru feminin

ȘANSELE AFIRMĂRII SE AFLA IN BAZA DE MASĂ A PERFORMANȚEI!
Dezbaterea pe care ziarul 

nostru a organizat-o in rindul 
cîtorva cunoscuți specialiști, 
(Doina Ivânescu, Leonid Sorba- 
lâ, Mareș Gheorghiță, Vasile 
Ghenadi și Sandi Chiriță). în 
legătură cu situația actuală și 
de perspectivă a voleiului fe
minin românesc a pus în evi
dență o serie de aspecte defi
nitorii pentru acest sector. Opi
niile exprimate cu acest prilej 
s-au referit la principalele 
cauze care au determinat pașii 
pe loc din ultimul timp — atit 
în privința concepției de pre
gătire și joc, cît și a perfor
manțelor internaționale — pre- 

citeodată ..de campanie" — 
cind această campanie trebuie 
să fie permanentă ! —. din 
cauza cifrelor (uneori rotun
jite) și a vorbelor (uneori în
frumusețate) care n-au putut 
niciodată, nu pot si nu vor 
putea vreodată să înlocuiască 
faptele.

Rindurile de față, expresia 
unor observații făcute în timp, 
vor să convingă tocmai prin 
argumentul greu de clintit al 
faptelor.

plauzelor... Ca să vezi cum 
ne-am gîndit noi si la această 
problemă...) Cît de puțin poa
te să. însemne o lecție educa-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3) 

ani : afirmarea — alături de 
echipele țărilor cu mare forță 
Si tradiție în caiac-canoe 
(U.R.S.S., R. D. Germană, Un
garia) — a unor sportivi și e- 
chipaje de mare valoare din 
țări cu o forță de ansamblu 
mai redusă. Această realitate 
face ca ediția din acest an să 
nu mai aibă mari favoriti. 
cum se întîmpla pînă de cu- 
rînd. in fiecare probă existînd 
— așa cum s-a văzut la rega
tele internaționale din mai și 
iunie — mai multe ambarca
țiuni cu șanse de victorie.

cum și la căile și mijloacele 
prin care s-ar putea valorifica 
mai complet șansele de afir
mare internă și internațională 
a acestui sport. Sintetizînd, în
cercăm astăzi să subliniem 
principalele concluzii reieșite 
din dezbatere.

De primă importanță ni se 
pare opinia că voleiul nostru 
feminin ar avea resurse sufi
ciente pentru o creștere sensi
bilă a valorii sale și, implicit, 
a competitivității internaționa
le. Pentru aceasta trebuie însă 
slăbite anumite frîne și activa
te unele pîrghii stimulatoare, 
identificate de interlocutorii 
noștri. Incepînd, firește, cu ba
za performanței, unde se des
lușește de fapt cauza cauzelor 
în neajunsurile cu care se 
confruntă voleiul în general. 
In primul rind, baza de masă (Continuare fn pag. 2-3)

Finalele la tenis

DOUĂ JUNIOARE AU FOST 
PERFORMERELE ZILEI!

BRAȘOV, 26 (prin telefon). 
Dimineața, în răstimpurile 
cînd rafalele de ploaie se mai 
opreau, am purtat scurte dis
cuții cu cîțiva dintre compe
titorii acestei ediții a .,Da- 
ciadei" la tenis. Abia „de
barcat" la Brașov. Florin Se- 
gărceanu ne mărturisea că 
speră să reintre în posesia 
titlului de campion național, a- 
poi — văzînd că Dumitru Hă- 
rădău ne arată un ziar lon
donez care-1 elogiază — ad
mite șl el că a jucat bine la 
Wimbledon. în meciul cu 
John McEnroe. La rindul său. 
fostul multiplu campion al 

Nici măcar renumiții Rudiger 
Helm sau Vladimir ParfinovicL 
pentru a alege două nume ce
lebre. considerați de neînvins 
pînă mal ieri, nu mai pot fi 
siguri de victqrie în orice 
cursă...

La fel de adevărat este însă 
c6 sl echipajele românești 
care vor fi aliniate sînt con
siderate de adversarii lor can
didate Ia pozițiile fruntașe. 
Palmaresul campionatelor lu
mii sau al Jocurilor Olimpice 
este elocvent...

Pe cine ne vom bizui la 
Tampere ?

După perioada de concursuri 
Încheiată de regata Snagov. 
în iunie, și după stagiul 
de pregătire de la Vidraru, 
federația noastră a hotărît să 
înscrie echipaje în 16 din cele 
18 probe ale campionatelor 
(nu vom avea reprezentanți la 
caiac simplu 1 000 m — întru- 
cît cei mai buni specialiști. 
Ion Geantă și Ion Bîrlădeanu. 
formează ambarcațiunea de 
dublu — și la caiac simplu 
fond). Iată titularii : C 1 — 
500 și 1 000 m : Costică Olaru; 
K 2 1 000 m : Ion Bîrlădeanu 
— Ion Geantă ; K 1 F : Maria 
Ștefan ; K 2 F : Agafia Bu- 
haeva — Tecla Borcănea : K 
4 500 și 1 000 m : Angelin Ve
le» — Ionel Letcaie — Ionel 
Constantin — Nicolae Fedoseî: 
C 2 — 1 000 m : Ivan Patzai-

(Continuare In na a a l ai

a performanței se cere extinsă 
din punct de vedere calitativ. 
Fiindcă, intr-adevăr, din numă
rul existent de secții de juni
oare (în frunte cu cele ale 
C.S.Ș.) numai cîteva pot trece 
examenul calității. Situația își 
găsește explicațiile în : 1. tra
tarea nediferențiată a cadrelor 
tehnice care muncesc cu ade
vărat pentru performanță (cele 
care depistează și instruiesc 
elemente cu calități) în raport 
cu cele care minează perfor
manța, precum și cu profesorii 
de educație fizică fără preocu- 
pă-i în acest sens ; 2. selecția 
neștiințifică, la întîmplare — 
în majoritatea secțiilor — a 
elementelor, supralicitîndu-se în

Aurelian BREBEANU

tării ne spune că s-a pregătit 
in mod special. în tentativa 
sa de a recuceri cununa pier
dută chiar aici, pe teren bra
șovean. în 1979, în fata mai 
tînărului său adversar. Deo
camdată. așadar, duel de cu
lise Segărceanu — Hărădău...

în fata fileului. s-au în
cheiat și ultimele meciuri de 
calificare, astfel că se cunosc 
toti cei 32 concurenți pe ta
bloul final de simplu mascu
lin și cele 16 concurente ne

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)



La baza hipică din Sibiu „GONGUL CETĂȚII ARRUBIUM
O COMPETIȚIE PUG1LISTICA DE SUCCES

DE C1LĂRIE FERIM JUNIOR!
Inceplnd d- astăzi, la baza hi

pică din Sibiu se desfășoară e- 
tapa a II-a a campionatului re
publican de dresai și obstacole, 
pentru juniori și fete, la care 
partlclnă sportivi de la Steaua, 
Dinamo. Agricola Lugoj. Agrono
mia Timisoara. C.S.M. Sibiu. 
C.S.M. Iași. C.S.M. Craiova s.a. 
Primele două zile stnt rezervate 
probelor pentru juniorii începă
tori. urmînd ca vineri să intre în 
concurs si .consacratii". întrece
rea constituie o bună verificare 
a tinerilor inortivl în vederea 
apropiatelor Campionate Balca
nice din Iugoslavia.

nune. Încep la tonstanfa

CAMPIOMIilt 0! HUIIBE
De joi și pînă duminică se vor 

desfășura la Constanța — In In
cinta noului Complex sportiv — 
campionatele naționale de hal
tere rezervate seniorilor, din ca
dru! finalelor „Daciadei".

Această mare competiție din 
calendarul intern are in acest an 
mal multe semnificații. In primul 
rind, ea se desfășoară sub egida 
celei mal importante întreceri 
naționale, „Daciada". Apoi, dis
putele au loc în perioada în oare 
vor avea loo — exact peste un 
an — Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. In fine. întrecerile 
vor reuni un număr reoord de 
partlcipanțl : peste 150, de Îs 
care așteptăm rezultate la înăl
țimea evenimentului.

Firește, anul 1983 a fost pentru 
halterofilii noștri deosebit de 
fructuos, dovadă fiind cele 40 de 
recorduri naționale șl unele suc
cese pe plan european sau chiar 
mondial. Iată de ce la aceste 
Întreceri se scontează pe unele 
performanțe superioare, compe
titive pe plan Internațional.

Lupta pentru titluri se anunță 
deosebit de palpitantă la unele 
categorii De pildă, la „pană*  
vom putea urmări disputa între 
M. Tull, C. Chiru, Gh.. Bening, 
în timp ce la „cocoș*  întrecerile 
se scontează a fi extrem de 
strtnse Intre V. Cocioran, Gh. 
Mattel, Dorel Mateeș, Ion Bălaș.

Dar șl prezența altor record
mani. ca de exemplu Gelu Radu, 
V Groapă, Ștefan Tașnadi, Ilie 

Vasile vor fi în centrul atenției.

Competiția pugilistică „Gon
gul cetății Arrublum", deveni
tă tradițională", se înscrie cu 
cinste între manifestările spor
tive ale „Daciadei", aflîndu-se 
la confluența activității de ma
să cu cea de performanță. O 
dovedește și faptul că a reunit 
pe ringul din arena de box a 
orașului Macin 121 de concu- 
renți din 17 localități ale țării, 
adică mai mulți decît la o 
„zonă" a campionatului națio
nal. Explicația principală se 
află, desigur, in continuitatea 
organizării ei, ceea ce 
sibilitatea celor dornici 
ticipe să și-o prevadă 
lendar, cu certitudinea 
sesc de fiecare dată 
optime de concurs, inimoșii ac
tiviști sportivi al asociației Vo
ința a cooperativei meșteșugă
rești „Unirea*  Măcin dovedind 
competență și o experiență în
delungată în materie. Dar ori- 
cîte posibilități ar avea asocia
ția, oricit de mare ar fi (și 
este) sprijinul organelor locale 
și al iubitorilor sportului din 
oraș, succesul nu ar putea fi 
asigurat fără marea dragoste a 
localnicilor pentru box, care asi
gură deopotrivă reușita, și pe 
planul sportiv, și pe cel mate
rial. Fiindcă la cele trei gale 
preliminare au participat cile 
două mii și ceva de spectatori, 
iar la finale aproape trei mii. 
Și nu e vorba numai de o 
participare numerică — impor
tantă prin ea însăși, firește —, 
ci și de una — să-i spunem — 
calitativă. Spre deosebire de 
multe alte arene de box, la 
Măcin spectatorii aplaudă nu
mai ce este de aplaudat, indi
ferent cine se află ta ring. 
Propriii boxeri au fost apostro
fați cînd nu au corespuns, după 
cum deciziile nedrepte (și, vai, 
au fost cîteva I) au fost deza
probate, chiar dacă s-a tatîm- 
plat ca ele să favorizeze bo
xeri locali. Competența și spi
ritul de dreptate al spectatori
lor s-au văzut și cînd arbitri 
cu mai slabă pricepere au 
greșit ta ring. Acest public mi
nunat, în care femeile au o 
pondere apreciabilă, constituie, 
credem, principalul izvor al 
realizărilor lăudabile ale secției 
de box de la Voința Măcin.

dă po- 
să par- 
in ca- 
că gă- 

condiții

Iată și rezultatele galei fina
le, care a stabilit laureații ce
lei de a X-a ediții a „Gongului 
cetății Arrubium" :

Juniori miei, eat. hirtie: Mar
cel Tudoriu (Voința Brăila)
b. p. Ion Grigoriciuc (Voința Plo
iești) ; muscă: Ivan Lavrente I 
(Voința Măcin) b.ab.2 Velu Sta- 
mate (Rapid Buc.) ; ușoară : 
Gabriel Ciupercă (Voința Brăi
la) b.p. Gheorghe Stan (Oțelul 
Tîrgoviște) ; juniori mari, cat. 
cocoș : Costică Roman (B. C. 
Galați) b.ab.2 Constantin Agapi 
(Nicolina Iași) ; seniori, cat. se- 
ml-muscă : Ion Bălan (Prahova 
Ploiești) b.p. Marian Gtadac 
(Voința Măcin) ; muscă: Gheor
ghe Iana (CFR Craiova) c. ne- 
prez. Marin Vișan (Oțelul Tir- 
goviște) ; cocoș : Stelică Ena- 
che (Voința Măcin) b.ab.l Con
stantin Manea (CFR Craiova); 
pană : Ion Sandu (Prahova 
Ploiești) b.p. Mustafa Calu 
(CSȘ Medgidia) ; semiașoară : 
Petrică Stoiu (CFR Craiova)
c. neprez. Titi Tudor (Praho
va Ploiești) ; ușoară : Petrică 
Vasile (Voința Măcin) b.ab.3 
Alexandru Peticilă (Prahova 
Ploiești) ; semimijlocie : Leon- 
tin Sandu (Prahova Ploiești) 
b.ab.3 Ivan Grigore (Voința 
Măcin) ; mijlocie mică : Nico- 
lae Motrogan (Rapid Buc.) 
b.ab.2 Silvestru Onu (ASA Bu
zău) ; mijlocie : Ion Moroiță 
(Prahova Ploiești) b.p. Viorel 
Neagu (B. C. Brăila) ; 
grea : Alexandru Mircea 
Brăila) b.ab.2 Eduard 
(CFR Craiova) ; grea : 
Bornescu (Mecanică fină 
b.ab.2 Gbeorghe Ciobanu 
hova Ploiești).

Mircea COSTEA

semi- 
(B.C. 

Glavă 
Petre 
Buc.) 
(Pra-

RECORDURILE REPUBLICANE LA SENIORI
CAT. MUSCA : 222,5 kg — total — Dorel Mateeș 

«muls — Vasile Cocioran ; 130 kg — aruncat
CAT. COCOȘ : 260 kg — total — Gh. Maltei

— Constantin Chiru ; 147.5 kg — aruncat —
CAT. PANA : 290 kg — total — 127 j kg —

— aruncat — toate îi aparțin iui Gelu Radu.
CAT. UȘOARA : 215 kg — total — Virgil Dociu ; 

smuls — Virgil Dociu ; 175.5 kg — aruncat — Gelu
CAT. SEMIMIJLOCIE : 350 kg — total — 153,5 kg — smuls — 

197,5 kg — aruncat — toate aparțin lu! Dragomir cioroslan.
CAT. MIJLOCIE : 360 kg — total — 156.5 kg — smtgs — 202,5 

kg — aruncat — toate aparțin lui Petre Becheru.
CAT.SEMIGREA : 370 kg — total — 165 kg — smuls — 207,5 

kg — aruncat — toate aparțin lui Vasile Groapă.
CAT. GREA-UȘOARA : 372.5 kg — total — Vasile Groapă ; 

175 kg — smuls — nie Vasile ; 212.5 kg — aruncat — Vasile 
Groapă.

CAT. GREA : 3*0  kg — total — 170 kg — suie — 213 kg — 
aruncat — toate aparțin lui ștefan Tasnadi.

CAT. SUPERGREA : 375 kg — total — 175 kg — smi’s — 216 
kg — aruncat — toate aparțin Iul ștefan Tasnadi.

IM,5 kg — 
— Dorel Mateeș. 
; 116 kg — smtLs 
Gb. Maltei.
snrXs — 162,5 kg

140-5 kg - 
Radu.

LA REȘIȚA, DOUĂ FRUMOASE

FINALELE LA TENIS
(Urmare din pag 1) 4.

cel feminin. De remarcat că. 
atit la băieți cît și la fete, 
reprezentanții tinerei generații 
si-au cîștigat dreptul de a 
concura mai departe, alături 
de seniori.

în primele partide din con
cursul masculin, rezultatele au 
fost cele scontate. Patru din
tre acestea s-au încheiat în 
numai trei seturi si anume :
L. Ursuleanu (Progresul) — Ș.
Nisiparu (Politehnica București) 
8—6. 6—0. 6—4 ; O. Vilcioiu
(Dinamo Brașov) — P. Bozdog 
(Progresul) 6—4, 6—1, 6—0 :
M. Comănescu (Progresul) —
Al. Szabo (Dinamo București) 
6—0, 6—4, 6—4 ; R. Constanti- 
nescu (Steaua) — FI. Nițâ 
(Constructorul feroviar Bucu
rești) 6—2. 6—2, 6—4.
schimb, după ce a lăsat 
singur ghem adversarului 
R. Hărnuț (Politehnica 
Napoca), stelistul O, Pavel

în 
un 

său. 
Cluj- 

a 
trebuit să facă eforturi susți
nute pentru a cîștiga pînă la 
urmă cu 6—1, 6—0, 7—9, 7—5.

La feminin, două mari sur
prize au oferit junioarele 
Cristina Tăios (14 ani) șl Mo
nica Radu (16 ani), ambele de 
la Dinamo București. Prima a

eliminat pe favorita nr. 
Nadia Becherescu (Electrica Ti
mișoara). la scorul de 6—4. 6—4, 
iar cealaltă a dispus de 
Florența Mihai (Progresul), ta 
vizibilă eclipsă de formă. cu 
2—6. 6—1, 6—4. în alte parti
de : Lucia Romanov (Politeh
nica Buc.) — Alice Dănilă (Di
namo Buc.) 6—1. 4 - 6. 6—1 ;
Maria 
Buc.) — 
(Dinamo 
mina 
Buc.) — 
ua) 6—2, 
(Steaua)
(Politehnica Buc.) 6—0. 6—3.

Iată și ultimele rezultate în
registrate la simplu masculin 
(turul I) : A. Dîrzu (Dinamo 
Buc.) — R. Șoneru (Constr. fe
roviar Buc.) 6—1. 6—1. 6—2 ; 
D. Hărădău (Steaua) 
Miret (Politehnica Buc.) 
6—1, 6—3 ; B. “ 
Brașov) — N. 
sul) 6—0. 6—1, 
(Steaua) — O.
tehnica Cluj-Napoca) 6—4. 6—1. 
6—0 ; L. Bucur (Dinamo Buc.) 
— D. Pop (Steaua) 6—3, 2—6,
6—3, 3—6, 6—3.

6—1. 4—6.
Romanov (Politehnica

Claudia Niculescu 
Buc.) 6—2. 6—1 i Cos- 
Popescu (Politehnica 
Daniela Preeup (Stea- 
6—1 ; Daniela Moise 
— Luminița Sălăjan

I.
6—1.

Toma (Dinamo 
Iatan (Progre- 

6—0 ; M. Șovar 
Biciușca (Poli-

Miercuri, programul continuă 
cu partide de simplu (ora 8,30) 
Si dublu (14,30).

CONCURSURI AUTOMOBILISTICE

SPORTIVILOR
Pen- 
for- 
for- 

si

la rind. Și 
se clădește, 
cu migală, 

competentă, 
cu pasiune.

marii 
vineri sl

Județul Caraș Severin a găz
duit două importante competiții 
automobilistice contind ca etape 
In campionatele republicane de 
viteză in coastă și viteză pe cir
cuit. Șl, așa cum ne informa T. 
Bucătaru, die cadrul federației 
de specialitate, din nou organi
zarea a fost foarte bună, Reșița 
fiind la ora actuală „o mare prie
tenă a automobilismului din țara 
noastră". Merite în această direc
ție revin, firește, organelor lo
cale, cît și organizatorilor di- 
recți : Filiala Județeană A.C.R., 
C.J.E.F.S. Caraș Severin, C.S.M. 
Reșița șl Auto-Progresul Reșița.

* ae ynezi [H coasta
ieșirea din Reșița, 
duce la Anina), pe 
km a unei șosele 
mare viteză, cea

In concursul 
(desfășurat la 
pe drumul ce 
distanța de 4 
cu viraje de _ _____ __
mal spectaculoasă luptă s-a dat 
la categoria „C‘ (mașinile cele 
mal puternice) între N. Grigoraș 
(I. A. Dacia) și W. Hirschvogel 
(C.S.M. Reșița). In ambele manșe 
a învins Grigoraș, cu 7, respectiv 
9 zecimi de secundă dar, avlnd 
un start greșit, a fost penalizat 
și a ocupat locul n. Acest fapt 
a fost determinant șl In ceea ce 
privește clasamentul pe echipe, 
victoria revenind localnicilor de 
la C.S.M., un club cu o secție 
din ce în ce mai puternică, spri
jinită mult de către organele lo-

cale. Rezultate : grupa Începători
— 1. Gh. Preoteasa, 2. C. Bibiri 
(ambii I.D.M.S Buc.), 3. P. Io- 
van (C.S.M. Reșița) ; gr. „A" — 
1. A. Tutuianu (Minerul Moldova 
Nouă), 2. V. Obrejan, 3. C. Clucă 
(ambii Dacia Pitești) ; gr. „A 2“
— 1. C. Zărnescu, 2. V. Nicoară, 
5. șt. Iancovld (toți la Dacia 
Pitești) ; gr. „C“ — I. W. Hirsch
vogel, 2. N. Grigoraș, 3. I. Spo
rea (I.D.M.S.) ; gr. „B 8“ — 
C. Gherghel, 2. E. Peteanu, 3. 
Gedeon (toți C.S.M. Reșița) ; 
chipe : 1. C.SJW. Reșița, 2. I. 
Dacia, 3. I.D.M.S. București.

La viteză pe circuit, pe stră
zile Reșitel (21 ture X 2,4 km): 
gr. Începători — 1. G. Preoteasa, 
2. C. Bibiri, 3. Elvira Manea 
(I.T.B.) ; gr „A- — 1. V. Obre- 
jan, 2. H. Atironlc (I.T.B.), 3.
N. Zaberca (I.D.M.S.) ; gr. „A 2" 
— 1. V. Nlcoară, 2. B. Ursu 
(INMT BUC.), 3, D. Nirișteanu 
(IPA Sibiu) ; gr. „B 8“ - 1. 
Gherghel, 2. T. Gedeon, 3. 
Barna (ITA Oradea) ; gr. „C“ 
1. N. Grigoraș, 2. W. Hirschvo
gel, 3. C. Motoc (Politehnica 
București), aceștia concurlnd pe 
„Dacia sport 1400", „Alfa Sud", 
respectiv „Mltzubishi Colt". E- 
chipe : 1. I. A. Dacia Pitești, 2. 
C.S.M. Reșița. 3. I.T.A. Argeș. 
(M. FR.)

W. Hirschvogel lutnd startul in cursa de viteză in coastă.
Foto : P. FUCHS-Reșița

PROCESUL EDUCATIV AL
(Urmare din pag 1)

tivă — fie ea si bună, compe
tentă — de numai 2 ore pe 
săptămină aproape că nu mai 
are rost să vorbim. Și totuși, 
vorbim. Sigur că nu o să sus
ținem ideea că sportivilor tre
buie să le faci educația de di
mineața pînă seara. Dar vom 
susține cu toată convingerea 
necesitatea unui proces eduea-

tional continuu in timp, 
tru că OMUL NOU nu-I 
mezi marți in 2 ore, ci-l 
mezi și luni și 
miercuri și joi și 
simbătă și duminică, în săptă- 
mini și luni și ani 
îl formezi — și el 
acest OM NOU — 
eu sensibilitate, cu 
cu rigoare uneori, 
eu dragoste de om.

O PRACTICA VECHE CU (ACELEAȘI) REZULTATE 
MODESTE

Oricit ar crede cineva că se 
obțin ciștiguri notabile în con
știința cetățenească, patriotică 
a sportivilor cu „injecții edu
caționale intensive" în preajma 
confruntărlor. a meciurilor im
portante. se înșeală. Am văzut 
destui sportivi după cite o șe
dință foarte înflăcărată. ta 
care auzeau îndemnuri minu
nate. îndemnuri vibrante. de 
la oameni foarte competenți. 
animați de dorința de a aduce 
la incandescentă filamentul a- 
cela intim din conștiința spor
tivilor. Pe unii, este adevărat, 
i-am văzut emoționați. îmbujo
rați la fată, pătrunși în toată 
flinta lor de cele auzite. Alții, 
in schimb, tratau momentul cu 
o relativă detașare (ca să nu 
spunem nepăsare), ei oferind 
imaginea impasibilă a conști
ințelor de piatră în care vor
bele. oricit de calde, de fru
moase. ricoșau ca mingea...

Firește, vorbitorii nu aveau 
nici o vină, dimpotrivă, inten-

tiile lor se loveau insă — in 
unele cazuri — de „roadele" 
unui vechi „proces educativ" 
(cu totul... needucativ) făcut 
cînd și cînd, la întîmplare. 
fără control, fără urmărirea a- 
tentă a rezultatelor lut

Abia înaintea unui meci 
foarte important, uneori chiar 
ta preziua lui. unor antrenori, 
unor activiști ai federațiilor le 
venea cite o ..idee mare*:  ..Să-1 
invităm pe tovarășul x, un om 
minunat, cu o mare putere de 
convingere. Dacă o 
bească el băieților, i 
ajuta foarte mult", 
ajutat, intr-adevăr, 
nea acțiuni, alteori 
putut ajuta. Pentru 
biectiv - 
sportivii 
ei fiind 
capitolul 
eu zeci 
acest important 
struire.

să le vor- 
asta ne va 
Uneori au 
si aseme- 
însă n-au 

I că — o- 
— nu puteau ajuta 
în cauză, unii dintre 
cu mult în urmă la 
educație.

de ore
aflîndu-se 

neacoperite In 
proces de in

Șl IN PROCESUL EDUCATIV, VIRFURILOR 

O ATENȚIE SPECIALA I
Ne referim, in continuare, la 

o problemă care merită, cre
dem. un spor de atenție. Este 
vorba de importanta pe care 
specialiștii, antrenorii trebuie 
să o acorde procesului eduea-

BALCANIADA DE CICLISM
Intre 21 și 24 Iulie s-au desfă

șurat in Turcia, in localitatea 
Konya, Campionatele balcanice 
de ciclism, întreceri la care țara 
noastră a fost reprezentată de 
cinci rutieri seniori. In proba de 
100 km contratimp pe echipe, 
victoria a revenit formației Iugo
slaviei, care a acoperit distanța 
in 2h 04:55. Echipa noastră (M. 
Romașcanu, I. Gancea, C. Căru-

SPORTIVE -

sportive. Știmtiv al virfurilor
cu toții, sportivii de frunte au 
ajuns.- de frunte si datorită 
structurii lor (superioare) mo
rale. educaționale. E logic să 
fie așa. Ca să te pregătești

DE IA KONYA (Turcia)
țașu, V. Coastantinescu) a ocu
pat locul patru, cu timpul de 
2h 08:06. In proba de „bloc", des
fășurau pe distanța de 150 km, 
a terminat Învingător ciclistul 
grec mas Kelesidis. Cicliștii ro
mâni s-au clasat după cum ur
mează : 4. I. Gancea, 6. V. Con- 
stantlneseu, 10. M. Romașcanu, 
C. Paraschlv șl C. Căruțașu au 
sosit eu plutonul.

extraordinar pentru un 
curs, pentru un meci impor
tant și să lupți pînă la ul
tima picătură de energie pen
tru victorie — pină cazi jos. 
dar nu cedezi ! — trebuie să 
ai un tesut moral de calitate. 
Tocmai un sportiv cu o înaltă 
conștiință civică, cu o înaltă 
conștiință patriotică, poate a- 
junge — și ajunge, adeseori — 
un sportiv fruntaș, un sportiv 
cu care se mîndrește sportul 
românesc. întreaga tară.

Scriem însă aceste rinduri și 
pentru a atrage atenția asupra 
excepțiilor negative. Căci exis
tă si asemenea cazuri, de 
sportivi fruntași cu o educa
ție... discutabilă — ca să nu 
spunem neformată. înapoiată, 
inacceptabilă. Față de acești 
sportivi întîlnim. uneori, chiar 
la educatori, la specialiști, 
antrenori o tolerantă 
loasă. de neadmis. 
odată si așa-zise 
„Băiatul acesta 
toate cursele (sau 
meciurile), pe el 
să-1 dădăcesc...".

Ce mare și regretabilă e- 
roare !

Parcă ne-ar fi indiferent si 
nu ne-ar interesa foarte mult 
CE FEL DE OM este >,băiatul 
eare eiștigă cursele, sau r 
ciorile".

Parcă ne-ar fi indiferent 
nu ne-ar interesa CE FEL DE

ia 
pericu- 

Auzim cîte- 
..motivații" : 
fmi eiștigă 
îmi eiștigă 

nu-i nevoie

CONCLUZII LA DEZBATERE
(Urmare din pag. 1)

ultima vreme talia și negiijin- 
du-se alte calități importante, 
specifice voleiului, precum și 
Începerea lucrului cu copii de 
la vîrste prea ridicate ; 3. pre
gătirea după o concepție țeo- 
retico-metodică învechită (în 
acest sens trebuie studiată cu 
atenție opinia conf. univ, Va- 
sile Ghenadi), pe un fond re
dus de pregătire fizică, sub 
nivel cantitativ și calitativ, fără 
individualizări, Intr-un raport 
antrenament-joc riet defavorabil 
jocului, care altfel ar putea fi si 
stimulativ dar si util prin 
autoinstruirea pe care o îngă
duie etc., consecințele cele mai 
grave constînd în instruire in
completă, uneori defectuoasă, 
în lipsa unor calități acrobatice 
(de unde și deficiențele în apă
rare), întîrzierea alarmantă a 
afirmării jucătoarelor, a consa-
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Dialoguri cu antrenori divizionari „A“

SINT CONVINS CA STEAUA
SA NU NE JUCĂM DE-A TRANSFERĂRILE!

I VA REALIZA SALTUL CALITATIV AȘTEPTAT
I — Așadar. Emerich Jenei, să 

începem cu trecutul, cu 
ce a fost...

— ...Deși aș fi mai bucuros 
să discutăm despre ceea ce va 
fi (am funcționat ca antrenor 
la Steaua doar din etapa a 
29-a a trecutei întreceri), tre
buie să aruncăm totuși o pri
vire și asupra neîmplinirilor 
care cred eu că au originea in 
faptul că Steaua nu a avut în 
acești ani 0 formulă stabilă de 
echipă. Mereu se schimbau ju
cătorii, chiar și piesele de bază 
primeau alte sarcini, astfel că 
pe teren mai întotdeauna exis
ta o... neorînduială tactică, o 
dezordine care numai la rezul
tate bune nu putea duce. Din 
această cauză — principală, 
după părerea mea, tntrucit con
dițiile de pregătire au fost și 
sint excelente — nici randa
mentul echipei n-a avut conti
nuitate. Ea a realizat doar u- 

Inele jocuri bune. Și, ca un pa
radox, afară juca mai bine,

cumula puncte pe care le ceda 
pe teren propriu. Au mai fost 
și unele deficiente care ne-au 
dus in campionatul trecut la 
cinci cartonașe roșii (Iovan, 
Eduard. Majaru, Turcu, Stoica), 
multe, foarte multe, care au 
impietat tn cele din urmă a- 
supra valorii și randamentului 
echipei. Desigur, s-au luat mă
suri. cei în drept au primit 
sancțiuni și sper' că lucrurile 
vor merge in continuare pe un 
făgaș bun.

— Și ce aveți în vedere pen
tru noul campionat ?

— împreună cu colegul meu 
Victor Stănculescu. încercăm 
să găsim formula cea mai bu
nă. pe care am dori 
schimbăm doar atunci 
vom fi forțați. Lotul 
la ora actuală, începe să fie 
un LOT-CERTITUDINE, nu 
un lot-promisiune, ca pină a- 
cum. Sint convins ci avînd și 
adeziunea totală a jucătorilor

ceea

I
I
I
I
I
I
I

a-

I
I
I
I
I
I
I

să o 
cind 

Stelei,

I

la ideile noastre (alături de o 
pregătire superioară din toate 
punctele de vedere), la care 
participarea lor să fie COM
PLETĂ. vom putea prezenta 
o formație solidă, mai competi
tivă decit pină acum. Sint con
vins că vom face saltul cali
tativ așteptat. Avem un lot 
omogen, alcătuit tn majoritate 
din jucători tineri, dornici să 
învețe și să se afirme, dornici 
să îmbrace și tricoul echipei 
naționale. Concurența pe pos
turi se anunță mare și de a- 
ceea numai cei mai buni vor 
primi „biletul de voie" pentru 
a apărea in fața publicului. Cit 
privește echipa națională, de 
care am amintit, aș dori, fireș
te. daci antrenorii reprezenta
tivei vor reține pe unii dintre 
jucătorii noștri, ca ei să fie 
chemați la lot numai după un 
randament bun, in timp, dat 
la echipa de club.

— Referindu-vă în conti
nuare Ia jucători, care socotiți 
că a făcut cel mai mare salt 
de valoare ?

— Fără îndoială, Belodedici 1 
Pentru prima dată in divizie, 
venind de la Luceafărul, pro
venind de pe la Moldova Nouă, 
s-a încadrat excelent într-un 
post dificil, care cere expe
riență, făcind față peste aștep
tările noastre.

— Balint ?
— Balint este un jucător 

constant. Și el și-a demonstrat 
din plin calitățile, fiind — la 
un moment dat — golgeterul 
echipei, joacă pe aproape ori
ce post, dar registrul său teh
nic nu este in concordanță eu 
capacitatea fizică pe care o 
are.

— Iordache ?
— Refăcut complet după 

accidentul suferit la echipa 
naționali, este In continuare 
un om de bazi al echipei — 
se și afli in momentul de față

în Olanda, cu selecționata di
vizionară — după luni de zile 
de tratament. Iordache are o 
tărie de caracter și un curaj 
demne de admirație tn a în- 

' frunta boala și accidentările.
■ - momen- 

străbate
— Cum 

tul actual 
Steaua ?

— Este 
bil pentru

considerați 
pe care-1

Ne aflăm ia „ora transferărilor". E- 
chipe mari, echipe mici fac liste, alear
gă, propun. Suporterii emit și ei fel și 
fel de ipoteze. E una dintre fațetele 
spectaculoase ale fotbalului. Cine vine, 
cine pleacă? Acestea sint întrebările la 

ordinea zilei. Se vizează întărirea unor echipe. Ceea ce este 
foarte bine. Se urmărește lansarea unor jucători tineri, din 
eșaloanele Inferioare. Ceea ce de asemenea este foarte blue. 
Ceea ce nu-i prea bine însă este că, nu o dată, in această pe
rioadă sint echipe care se zbat să transfere numai și numai 
de dragul transferărilor. Ca să fie cîți mai mulți nou veniți. 
Nu contează dacă jucătorul x sau y este necesar echipei res
pective nu interesează dacă el va deveni din titular rezervă 
dacă zborul tlnărulul va fi frînt. Important este să fie trans
ferat. Șl așa, apar la cîte o echipă trei-patru portari, cinci 
fundași laterali, șase mijlocași, cinci extreme ș.a.m.d. Cui fo
losește o asemenea imobilizare de jucători 1 Nici echipei res
pective, nld jucătorului In cauză. Și, mal ales, prejudiciul este 
al fotbalului nostru. Care fotbal, la numărul redus de jucă
tori valoroși, cere ca JUCĂTORII SA... JOACE !

Cui a folosit că un talentat portar cum a fost Lovaș, titula
rul naționalei de juniori, a făcut tușa doi ani prin București, 
și la Dinamo și la Steaua, el neputînd apăra din moment ce 
titularii se numeau Moraru ș! Iordache, portari de primă na
țională ? Am adus acest caz in prim-planul discuțiilor pentru 
că asemenea exemple mai există. Șl, io primul rfnd, pentru a 
sublinia o dată in plus că, la ora actuală, la această „oră 
a transferărilor**,  se cere t ult discern&mtnt, se cere multă res
ponsabilitate, se cere o Justă evaluare a necesităților unei 
echipe.

Dacă vrem să ajutăm fotbalul nostru, atunci pe lingă efor
turi șl seriozitate tn pregătiri să încercăm transferări adevă
rate, cu perspective reale de joc, de tntărlre a echipelor, a fot
balului nostru. Credem că la ora aotuală se cere șl UN TRANS
FER ESENȚIAL IN MENTALITATEA cu care privim și tratăm 
fotbalul, competiția internă, de la... transferări, la instruire șl 
jocuri. E timpul să așteptăm transferări practice, reale, nu nu
mai pe hîrtle 1

Mircea M. IONESCU
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favora- 
sfirșit, 

Sint

un 
a 

saltul calitativ așteptat, 
îndeplinite toate condițiile unei 
atmosfere de mare perfor
mantă. Singurul lucru care ne 
dă într-un fel de gîndit este 
timpul scurt pentru omogeni
zarea valorică a echipei. To
tuși, vom încerca in această 
perioadă nu numai să asigurăm 
o pregătire la parametrii cei 
mai buni, dar să și scăpăm de 
nenumăratele ratări care 
de puține ori au făcut 
Steaua id părăsească terenul 
cu mai puține goluri decit a- 
vusese posibilitatea si înscrie. 
Ceea ce ne-a costat I

moment 
face, în

nu 
ca

Mircea TUDORAN

la zi CE FAC DIVIZIONARELE „A“?
DINAMO BUCUREȘTI. Efectu

ează un turneu' de antrenamen
te și jocuri in R.F. Germania 
și Belgia.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
De la 27 iulie pină la 2 august, 
antrenamente și jocuri la Poiana 
Brașov. Intre 5 și 16 august, 
are In proiect un turneu in 
Olanda.

SPORTUL STUDENȚESC. De 
la 26 iulie pină la 5 august, are 
un program de antrenamente și 
jocuri pe Valea Prahovei. In 
proiect, un turneu peste hotare.

F.C. ARGEȘ. Pină la 25 iulie 
a efectuat programul de pregă
tire la Pitești. De atunci și pină 
la 5 august Iși continuă pregăti
rile la Bușteni, urmlnd să sus
țină și o serie de jocuri ami
cale.

STEAUA. A fost invitată, pen
tru o serie de antrenamente și 
jocuri, la Suceava. Va organiza, 
în zilele de 5 $1 7 august, a 
doua ediție a „Cupei Steaua", 
Ia care au fost invitate forma
ția spaniolă Celts Vlgo, F.C. Ar
geș și tacă » echipă românească 
ce urmează să fl desemnată.

CORVINUL. Și-a reluat antre- 
n ament ele la 24 iulie, Iar de la 
28 iulie pină la M august va 
efectua antrenamente 
la Herculane și în 
Învecinate.

F.C. OLT. întregul

și jocuri
localitățile

____.__lot s-a 
reunit de simbătă trecută, efec- 
tuînd primele antrenamente. De 
ieri, F.C. Olt iși continuă pre-

gătirlle si va susține o serie de 
partide amicale la Bușteni si în 
alte localități de pe Valea Pra
hovei.

A.S.A. TG. MUREȘ. Fotbaliștii 
tirg-mureșeni au susținut pri
mele antrenamente șl jocuri încă 
de săptămlna trecuta, frt zilele 
următoare, A.S.A. Tg. Mures va 
efectua un turneu tn Cehoslova
cia, Ia invitația clubului Dukla 
Banska Bistrica. Va participa la 
un puternic turneu alături de 
cunoscutele echipe Dukla Prag*,  
Ț.S.K.A. Sofia si Lokomotiv 
Kosice.

JIUL. A început mal devreme 
pregătirile, la 20 iulie, deoarece, 
de la 23 iulie. efectuează antre
namente șl jocuri amicale In 
Polonia, la invitația clubului 
Szombierkl By tom. La Înapoiere 
va susține, la I august, la O- 
radea, un med cu F.C. Bihor.

POLITEHNICA IAȘI. A etec- 
tuat, intre 5 și ÎS Iulie, un tur
neu in Franța. A susținut 5 
partide : 8—1 cu Selecționata ar
matei franceze, 1—1 eu „En a- 
vant“ Gulngamp, 0—1 ou forma
ția de primă Hgă din Polonia 
Sosnowiec, 0—0 cu o selecționată 
a Bretanid, 2—1 cu Stade 
Quinperals". Simbătă va întCnl 
la Iași formația spaniolă Celts 
Vigo, iar la I august va evolua 
la Oradea, in compania forma
ției locale F.C. Bihor. In zilele 
de 12, 13 și 14 august va fi pre
zență la „Cupa Minerul", orga
nizată de F.C. Bala Mare.

I DE PERSPECTIVĂ A VOLEIULUI NOSTRU FEMININ
calitățile lor) și la echipe in 
care să joace efectiv ca titu
lare. Totodată s-a apreciat — 
pe bună dreptate — că și Ia 
eșaloanele superioare se lucrea
ză puțin, necalitativ, in salturi; 
că precumpănește pauza com- 
petițională ; că nu există pre
ocupări suficiente pentru schim
bul de mîine, nici la nivelul 
echipelor de club, nici la cel al 
echipelor naționale ; că în pre
gătirea reprezentativelor a in
tervenit întotdeauna cite ceva 
care le-a împiedicat să se afir
me pe măsura posibilităților lor 
(atmosferă tensionată în lot, es
chivări de la participarea la 
convocări, menținerea sub sem
nul întrebării a participării e- 
chipei la competiții pentru ca
re se pregătea etc.) ț în fine, 
că s-a cam pierdut contactul 
cu voleiul mondial de clasă...

Toți interlocutorii concordă 
însă în gîndul optimist că vo
leiului nostru feminin i se des-

chid perspective mari pe pian 
european si mondial prin actu
ala echipă de tineret Sint, in
tr-adevăr, aici mai multe jucă
toare cu calități fizice certe și 
cu posibilități tehnico-tactice 
apreciabile. Depinde de calita
tea pregătirii lor în continuare, 
de felul în care va fi înțeleasă 
promovarea lor la timpul po
trivit și nu pe banca rezerve
lor în echipele primului eșa
lon pentru ca valoarea Diviziei 
„A“ și performanțele interna
ționale ale voleiului nostru fe
minin să cunoască o sensibilă 
ascensiune.

Așteptăm aceste confirmări 
și afirmări, dar mai ales noi și 
mai numeroase apariții valo
roase în continuare, într-un 
flux permanent, fără „goluri de 
generații". Acestea nu se pot 
asigura — credem — fără in
tervenții grabnice în baza de 
masă a performanței, în sensul 
arătat de interlocutorii noștri.

F.C. BIHOR. Efectuează, de la 
22 iulie, antrenamente și jocuri 
la Stina de Vale, Beluș șl in 
alte localități. La Începutul lunii 
august revine la Oradea pentru 
o sultă de Jocuri de verificare.

PETROLUL. S-a reunit, la În
ceputul săptăminil, la Ploiești 
unde a fost programată si o vi
zită medicală. In continuare, 
antrenamentele șl jocurile vor 
avea loc la Ploiești, la Sinaia 
și tn alte localități de pe Valea 
Prahovei.

S.C. BACĂU. Lotul a fost con
vocat de luni la Bacău, urmlnd 
ca astăzi să plece la Slănic Mol
dova pentru antrenamente și 
jocuri de verificare. Pregătirile 
se desfășoară sub conducerea 
antrenorului C. Rădulescu. După 
11 august, băcăuanii vor parti
cipa la un turneu organizat de 
F.c.M. Progresul Brăila.

C.S. TÎRGOVIȘTE. Primele an
trenamente au fost programate 
de luni șl ele se efectuează sub 
conducerea antrenorului L Cir
ciumă,rescu. Pregătirile vor avea 
Ioc, In continuare, la Tîrgoviște 
șl Snagov.

CHIMIA RM. VtLCEA. După o 
serie de antrenamente la Rm. 
Vil cea. fotbaliștii de la Chimia 
vor efectua pregătiri șl jocuri 
amicale in orașul de reședință 
și in localități de pe Valea Ol
tului.

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI. De 
duminica trecută. Întregul lot 
participă, pină la 8 august, la 
antrenamente si jocuri pe Valea 
Prahovei

RAPID BUCUREȘTI. Efectuea
ză antrenamente in Capitală și 
la baza sportivă de la Tincă- 
bești. - A perfectat o serie de 
jocuri amicale. Astfel, la 2 au
gust. va IntQnă In Capitală pe 
Universitatea Craiova.

F.C. BAIA MARE. A reluat 
antrenamentele încă de la 20 
iulie. Are în program o serie 
de partide de verificare, precum 
șl organizarea „Cupei Minerul" 
(12—14 august) cu participarea 
echipelor Politehnica Iași F.C. 
Bihor șl A.SA. Tg. Mureș.

trecutâ.

MARE.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 24 IU
LIE. Cat 1 (13 rezultate) : 8 va
riante 25% a 6.531 lei ; cat. 2 (12 
rezultate) : 22 variante 100% a 822 
lei și 217 variante 25% a 206 lei;„ ... ...... variante

variante
cat. 3 (11 rezultate) : 235 
100% a 112 lei și 2.416 
25% a 28 lei.
• PRONOSTICURI... 

participanții la atractivul 
cure Pronosport de la sfîrșitul 
acestei săptămîni redăm — ca 
sursă suplimentară de inspirație 
— pronosticurile cunoscutului ar
tist liric Giuni Dimitriu, fost

Pentru 
con-

VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE

CHIMIA FĂLTICENI 
(seria I)

• Asociația a fost Înființată in 
anul 1924 șl activează pe Ungă 
Întreprinderea Chimia • Echipa 
a fost In Divizia „B“ in edițiile 
1957—1973 șl tn Divizia „C" In 
edițiile 1954—1957 șl 1973—1M3 • 
Președintele asociației : I. Cio
ban u ; președintele secției de fot
bal : G. Opariuo ; antrenor : Ma
rin Alex. Țăndărescu • Are sta
dion propriu ; capacitatea tribu
nelor : 12 ooo ’ocuri • LOTUL : 
portari : Sasu Parpalea ; fun
dași : Antoniu, Buzdea, Vătafu, 
Sacas, Butnaru Crainicluo, Dru
gă ; mijlocași : Corbu, Saghin, 
Pană, Mironeasa ; înaintași : Io- 
niță, Gagiu, Croitorii, Gheorgalis, 
Fleraru, Cozmaciuo, Andrei • 
Golgeterul echipei : Croitoru — 
21 goluri • Media de virată : 23 
ani și 8 luni • Majoritatea ju
cătorilor sint localnici și din co
munele apropiate. Echipă dornică 
de afirmare care, în finalul cam
pionatului, a reușit să se des
prindă de adversare.

IN DIVIZIA ,
PARTIZANUL BACĂU 

(seria a ll-a)
• Asociația a fost înființată în 

anul 1956 și este tutelată de în
treprinderea de încălțăminte 
„Partizanul*  • A activat in Di
vizia „B“ în ediția 1957—1958 șl 
in Divizia „C" in edițiile 1973— 
1983 • Președintele asociației : 
lancu Valerian : președintele sec
ției de fotbal : Vasile Huluba ; 
antrenor : I. Munteanu • Are 
stadion propriu ; capacitatea tri
bunelor : 4000 locuri • LOTUL : 
portari : David, Metanie ; fun
dași : Rusu, Ursu, Pitică, Rachie- 
ru, Margasoiu, Zălog, Marchitan; 
mijlocași : Andreescu, Ghica, 
Cioancă, Usturoi ; înaintași : 
Perju, Tocilă, Tănase, Moraru • 
Golgeterul echipei : Moraru — 
13 goluri • Media de virstă : 25 
ani • Echipa a avut o evoluție 
constantă de-a lungul campiona
tului. Jucătorii au respectat indi
cațiile antrenorului, practicînd 
un joc ofensiv. De altfel, compar
timentul „forte" s-a dovedit a fi 
linia de Înaintare, care a marcat 
69 de goluri

U

NOILE PROMOVATE IN CAMPIONATUL DIVIZIEI
Pentru ediția 1983—1984 a cam

pionatului Diviziei ,,C“ au pro
movat următoarele 24 de echipe, 
campioane județene : Avintul Că- 
lănești (jud. Suceava), Proletarul 
Bacău, Victoria T.C. Galați, Trac
torul Vizlru (jud. Brăila), Vic
toria Lehllu (jud. Călărași), 
TUPS Chltlla (Sectorul agricol 
Mov), Petrolul Berea (jud. Bu
zău), Celuloza Zărnești (jud. 
Brașov), Textila Roșiorii de Vede 
(jud. Teleorman), Metalul Oțelu 
Roșu (jud. Caraș-Severin), Me
canica Orăștie (jud. Hunedoara), 
Minerul Șuncuiuș (jud. Bihor), 
Unirea Dej, Electromureș Tg. 
Mureș, Unio Satu Mare, Știința 
Drăgănești Olt (jud. Olt), Pro
gresul Băilești (jud. Dolj). Aceste

echipe au promovat în urma 
jocurilor de baraj (tur-retur). 
Fără baraj au promovat forma
țiile campioane ale acelor jude
țe care au cel mult două e- 
chipe in campionatul Diviziei 
„C“ : Unirea Săveni (jud. Boto
șani). Metalul Tg. Secuiesc (jud. 
Covasna). Inter Vaslui, Unirea 
Ocna Sibiului, Chimia Zalău, 
Progresul „30 Decembrie" (jud. 
Giurgiu) și Recolta Mihăești 
(jud! Vtlcea).
• Aflăm cu deosebită tristețe 

de încetarea din viață a fostului 
internațional FLORIAN MARI
NESCU, cu ani tn urmă fundaș 
stingă la echipele bucurestene 
Unirea Tricolor si JuVentus.

TUL ȘI PROCURAȚI DIN
CONSULTAȚI PROSPEC-

O «Ut <U1

TRAGEREA EXTRAORDINARA
120 numere!

MULTIPLE DE A 
: • autoturisme
1300“ • mari clștl-
bani • excursii pes-

12 extrageri 
ȘANSE 
OBȚINE 
„Dada 
guri in
te hotare. BILETELE DE 25 
LEI VAR.ANTA AU DREPT 
DE C1ȘTIGURI LA TOATE 
EXTRAGERILE ! Ultima zi de 
participare : simbătă 30 iulie

TIMP BILETELE !

sportiv de performanță la clubul 
Steaua : I. Portul C-ța — Voința 
C-ța 1. x. 2 ; H. Met. Mangalia
— I.M.U.M. 1 • m. Cimentul Med.
— Rapid Fetești 1 ; IV. Olimpia 
Rm. S. — Met. Buzău 1 ; V. Glo
ria Fcș. — Chimia Buzău 1 ; VI. 
Carpați Sin. — Met. Plopeni 1, 
X ; VD. Prahova Pi. — A.S.A. ■ 
Mizil X ; Vin. sp. mc. Caracal
— Unirea Al l.X ; IX. Prog. Co
rabia — ROVA Roșiori 1 ; X. 
Chimia or Vict — Tractorul X, 
2 ; XI. Mobila Codlea — Nitramo- 
nia X, 2 ; XII. Precizia Sc. — 
Torpedo Zm. 1 ; XIH. C.I.L. Sl- 
ghet — Bradul Viseu 1.

e TRAGEREA OBIȘNUITA
PRONOEXPRES de astăzi, 27 iu
lie 1933, se televizează In direct 
Incepînd de la Ora 16,30.

lozîxriic
IA LOT IN PI IC < 
CONTINUA 
sm
MAmio/f, *5  
cismu/tiÎN
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C. E. de tenis de 

masă pentru juniori

La Malmoe (Suedia) au conti
nuat întrecerile cam floristelor 
europene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți.
în concursul rezervat cadetelor 

(jucătoare pînă la 15 ani), echi
pa României, alcătuită din Anca 
Cheler șl Otilia Bâdescu, a cu
cerit medalia de bronz, cîști^nd 
cu 3—0 meciul pentru locurile

€.1* *1. Dt DASUIET «NINlA

C01*” ’•» P f î * *•’ centrata 1171.71 și 11.50 M, eotfte eetetp I1.41.SI : Menirtan <37 | teles 10 SM Homte t F.
*ru nrafnotate i abonamente ortn ILEXIM • departamentul etporl import oretâ F.O. Boi 134-137, tetei îl 224, București tir. 13 Decembrie nr. S. ft. I. L S, 4 II

In ziua a do-ua a fazei elimi
natorii a campionatului mondial 
de baschet feminin care se des
fășoară in Brazilia, au fost În
registrate următoarele rezultate : 
grupa A (Brasilia) : Bulgaria — 
Cuba 76—60 (3»—32), Coreea de
Sud — Peru 89—49 (40—25) ; gru
pa B (Rio de Janeiro) : Polonia 
— iugoslavia 58—50 (35—20), Aus
tralia — Japonia 84—58 (42—33) ; 
grupa C (Porto Alegre) : R. P. 
Chineză — Zair 90—47 (48—21),
U.R.S.S. — canada 85-62 (*»-«).

Echipele U.RS.S., R. p. Chine
ze, Poloniei, Bulgariei și Coreei 
de Sud s-au calificat pentru tur
neul final. Ultima calificată va fi 
decisă de meciul Iugoslavia — 
Australia.

MICII ATLEII ROMANI PE PODIUM ÎN UNGARIA

O frumoasă comportare a 
micilor noștri atleti, purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor : 
luînd parte la cea de a 27-a 
ediție a concursului pionieresc 
Tetratlonul atletic internatio
nal „Prietenia", ei s-au clasat 
pe locul 2 la fete (2 057 p) și 
la băieți (2 018 p) și pe locul 
3 în clasamentul pe națiuni 
(4 075 p), după reprezentativele 
Cubei (4 414 p) și Ungariei 
(4 202 p). La această tradițio
nală întrecere atletică rezerva
tă copiilor au luat parte, de 
asemenea, cei mai mici atleti 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Mon
golia și Uniunea Sovietică.

întrecerea, care s-a desfă
șurat în orașul Veszprem, din 
Ungaria, a demonstrat o bună 
pregătire a foarte tinerilor 
noștri atleti. care au realizat 
recorduri personale în toate 
cele patru probe ale concursu
lui. O notă de excepție pentru

C. M. DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

chin — Toma Simionov ; K 1 
— 500 m : Bîrlâdeanu ; K 2 — 
500 m : Gheorghe Nițu — Vic
tor Ignat ; C 2 — 500 m : Du
mitru Bețiu — Feodor Gurei ; 
K 4 F : Buhaev — Borcănea — 
Ștefan — Nastasia Ionescu ; 
în probele de fond (10 000 m) : 
C 1 : Gheorghe Titu ; K 2 : 
Birlădeanu — Geantă j C 2: 
Patzaichin — Simionov ; K 4: 
Anghel Coman — Petrică Di- 
mofte — Ion Jigarov — Florin 
Marinescu.

Acestea sînt soluțiile pentru 
care au optat tehnicienii lo
tului (antrenat principal Ma- 
noilă Milicin) după ultimele 
piste11 de verificare. Lotul cu

prinde, într-adevăr, tot ce a- 
vem mai bun la această oră. 
începînd cu „echipajul fanion", 
campion olimpic si mondial. 
Ivan Patzaichin — Toma Si
mionov, pînă la tineri debu- 
tanti aflati în plină ascen
siune. Nădăjduim ca sîmbătă' 
Si duminică, dnd vor avea loc 
finalele, să avem vești bune 
de la Tampere.

Mîine., în prima reuniune a 
campionatelor, dimineața, vor 
avea loc seriile probelor de 
1 000 m, după-amiaza fiind re
zervată recalificărilor.

MEDALIE DE BRONZ PENTRU
ECHIPA DE CADETE A ROMÂNIEI

in lugo^vin, JOCURILE BALCANICE
PENTRU SENIORI LA ÎNOT Șl SĂRITURI

3—1 disputat în compania forma
ției Cehoslovaciei. Titlul a re
venit echipei Ungariei, 3—0 in 
finala cu U.R.S.S. în turneul fi
nal al competiției de junioare, 
selecționata României a învins 
cu 3—0 formația Italiei și a pier
dut cu 1—3 intîlnlrea cu repre
zentativa Angliei. Alte rezultate : 
Suedia — Olanda 3—2 ; U.R.S.S.

TINERII HANDBALIȘTI BUCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN FATA CELOR FRANCEZI
Selecționata masculină de hand

bal (tineret) a Franței și-a în
ceput turneul în țara noastră, 
lntflnind, ieri în sala Ciulești, 
reprezentativa de juniori (II ani) 
a orașului București. La capătul 
unul med foarte alert, cu faze 
rapide, dar și abuztnd în inexac
tități de ordin tehnic, victoria 
a revenit tinerilor har.dbailștl 
bucureștenl cu 28—19 (10—18).
Partida a fost foarte echilibrată, 
In prima parte jucătorii români 
conducted mal mult, dar fiind 
egalați în final, după care oaspe
ții, pe fondul unul joc mal ac
tiv în apărare șl profittad de 
faptul că juniorii noștri au ratat

Concurînd la cea 
de a 27-a ediție 
a Tetratlonului in
ternațional „Prie
tenia", ei s-au si
tuat pe locul III in 
clasamentul pe na*  
țiuni

Cornel Mihai (locul 
2) și Samoilă Marian 
(locul 3), împreună 
cu cubanezul Modesto 
Cadogan Jimenez, pe 
podiumul probei de 
800 m a Tetratlonului 
atletic international 

„Prietenia11

Foto : C. DIACONU

Cătălina Gheorghiu, clasată pe 
locul I la 500 m (cu timpul de 
1:18,9), urmată de colega ei 
Angela Grigore (1:19,4). De re
marcat, de asemenea, rezulta
tele înregistrate de Samoilă 
Marian, cti 7,2 sec la 60 m și 
Ionica Domniteanu, cu 7,9 sec 
la aceeași probă. Cătălina 
Gheorghiu cu 1,66 m la înăl
țime, Cornel Mihai cu 2:06,6 
la 800 m, toți situați pe locu
rile secunde în aceste probe. 
Luminița Marcu cu 1.64 m la 
înălțime (locul 3) si Samoilă 
Marian cu 2:07,4 la 800 m 
(același loc).

Concursul a scos în relief 
valoarea deosebită a atleților 
din Cuba si îndeosebi a lui 
Modesto Cadogan Jimenez, 
care a aruncat mingea de oi
nă la 112,74 m — record abso
lut al „Tetratlonului”, și a 
parcurs proba de 800 m în 
timpul de 1:58,6, el avînd o 
contribuție importantă la suc
cesul echipei sale. Prezența 
micilor noștri atleti pe podium, 
alături de asemenea sportivi 
valoroși, scoate și mai mult 
in relief prestația frumoasă, 
plină de ambiție si de dăruire 
de care au dat dovadă.

Constantin DLACONU

DE PE STADIOANE Șl DINCOLO DE ELE...
S Sezonul de vară, foarte activ ț în Franța a început 
campionatul • 6 etape de campionat pînă la startul în 
Cupele europene în Cehoslovacia # Echipe occiden

tale in prag de faliment I
Am mai subliniat faptul că în 

multe țări europene pauza fotba
listică dintre cele două campio
nate a devenit ca șl Inexistentă. 
Desigur, nu ne referim la acele 
țări din nordul continentului, 
unde clima obligă la desfășura
rea campionatului în timpul ve
rii si unde Iarna aspră (din cau
za gerului sau a terenurilor Im
practicabile) impune echipelor o 
pauză mal lungă. Dar sl acest 
interval hibernal este folosit de 
formațiile nordice cu efectuarea 
unor turnee în țări mal calde, 
sau cum este cazul In U.R.3.S., 
in sudul tării, iar fotbalul de 
sală vine să înlocuiască In cele 
mai bune condltiuni activitatea 
fotbalistică din aer liber.

Acum, In timpul verii, timpul 
nu este pierdut de formațiile din 
restul continentului cu... vacan
te. „Cupa de vară" sau cea a 
„Alplior" stat ta plină desfășu
rare, au loc numeroase turnee, 
meciuri amicale.

— Ungaria 3—2 ; Cehoslovacia — 
Austria 3—1 ; Anglia — Ceho
slovacia 3—1 ; Suedia — R.F. 
Germania 3—2 ; Ungaria — O- 
landa 3—2.

Rezultate Înregistrate ta turne
ul juniorilor : Iugoslavia — Ro
mânia 5—3 ; Ungaria — Polonia 
5—0 ; Suedia — Austria 5—0 ; 
U.R.S.S, — Olanda 5—0, 

câteva ocazii mari, au reușit să 
se detașeze, dar numai la un 
gol diferență : 15—14 (mln. 46) 
șl 17—16 (mln. 50). Ultimele 10 
minute ale tatUnirii au aparți
nut echțpel noastre, mal sigură 
pe ea ta atac, pivoțil acționtad 
cu precizie, astfel că sportivii 
bucureștenl au ajuns să conducă 
cu 20—17 (mta. 57) șl să termine 
învingători, cu toată revenirea 
din final a jucătorilor francezi.

Principalii realizatori : Mltroi 8, 
Ștefan 4, Pululeț 2, Diaconeseu 
S (București), Gardent 7, Sga- 
zutd 4. Mahe 1, Phllllpy 2, Allard 
1 (Franța). Au condus bine Tr. 
Popescu și J. Mateescu din Bucu
rești.

Astăzi, de la ora 19, ta sala 
Ciulești, jucătorii francezi vor 
primi replica reprezentativei de 
tineret a orașului București. 
(C. A.).

Stop.cadru IAURENT IIGNON-O NOUĂ STfA?
UN CAMPIUN

Nimeni n-ar fi pariat, la 
plecare, pe șansa Iul. Nici 
el însuși nu visase vreoda. 
tă — așa cum a declarat 
— să ajungă cu „tricoul 
galben" la Paris pe 
Champs Elysăes, la capătul 
supliciului de trei săptă- 
mtal pe două roți numit 
Tour de France.

Nu avea, palmares, nu 
avea experiență, ba era 
chiar debutant. N-a fost 
considerat nici ca amator 
o mare speranță. Cîștl- 
gase câteva curse de mina 
a doua pînă ce s-a hotă- 
rît să semneze, anul tre
cut, contractul de profe
sionist, devenind unul din 
„Intelectualii1* plutonului. 
Nu numai pentru că oche
larii cu ramă aurie îi dau 
un aer studios, ci pen
tru că era chiar student 
înainte de a renunța la 
viitoarea profesiune de 
medic veterinar pentru a- 
oeea de ciclist.

A avut șansa, spune, de a 
fi remarcat de Cyrille Gui
mard, directorul sportiv al 
echipei Renault șl angajat ta 
echipa marelui Bernard Hi
nault, campionul Incontestabil 
șl necontestat al generației. 
Ucenic cuminte, l-a ajutat pe 
,Je grand patron11 să clștlge 
în primăvară Turul Spaniei, 
deși ta perioada în care se 
desfășura la Vuelta Hinault 
nu era. ta cea mal bună con
diție. „N-aș fi cîștigat fără 
Fignon“ a declarat, mărini
mos, marele Bernard.

S-a aliniat la startul Turu
lui — un Tur „desenat" pe 
dimensiunea șl calitățile Iul 
Hinault, dar transformat de 
tendinlta eroului național ta- 
tr-o cunsă fără stăpta —, s-a 
aliniat deci cu ambiția de a 
purta până ta ultima etapă 
„tricoul alb", acordat celui 
mal bun debutant. își cunoș
tea limitele, chiar dacă nou
tatea ta meserie nu-1 putea 
face nici lider nici gregar, 
știa că nu-1 „grimpeur" ca 
Agostinho sau van Impe, nici 
sprinter ca Vanderaerden, nici

Foarte interesant ni se pare 
faptul că ta Franța a fost luat 
startul ta noul campionat, după 
o întrerupere de numai 4 săp- 
tămlnl. Ediția precedentă s-a în
cheiat ta jurul Iul 15 iunie, iar 
noua întrecere a început săptă- 
mîna trecută I Or, după cum se 
știe, echipa Franței este califi
cată direct pentru turneul final 
al C.E, de anul viitor sl nu are 
un program oficial, ta schimb va 
susține numeroase partide ami
cale înaintea acestui eveniment, 
tacheindu-sl cu mult mal devre
me competiția.

în Cehoslovacia, campionatul 
s-a Încheiat la 19 Iunie 
șl no.ua ediție va începe la 
14 august, avlnd progra
mate 6 etape pînă la începerea 
cupelor europene (14, 20, 28, 31 
august, 3 $1 10 septembrie). După 
14 august, urmează o perioadă de 
pregătire pentru meciul cu Sue
dia. din cadrul C.E., programat 
ta deplasare, la 21 septembrie.

După ce la mijlocul acestei 
luni capitala noastră a fost gaz
da Jocurilor Balcanice de natație 
pentru juniori (taot, polo, sări
turi), iată că în ultima parte a 
lui iulie este rtadul orașului iu
goslav Rijeka să-1 primească pe 
înotători, tot pentru Balcaniadă, 
dar la nivel de seniori. Pe bloc- 
starturi vor urca, tatre 28 șl 31 
iulie, șl unii dintre cel mal buni 
înotători M noștri. In fruntea 
lor, Carmen Bunaciu și Anca Pă- 
trășcolu (duelul lor va constitui 
dealtfel unul dintre punctele de 
atracție ale întrecerilor), apoi 
Teodora Hauptricht, Gabriela Baka, 
Eniko Palencsar, Irinel Pănulescu, 
Times Toth, Mariana Mandache, 
Sena Catană, Gyongyl Millltz, 
Adina Schuster, Flavius Vișan, 
Ionuț Mușat, Octavian Mladln, 
Mihai Mandache, Ladlslau Szaka-

LA C.M., SPADASINUL NICOLAE BODOCZI 
ÎN DISPUTĂ PENTRU FAZELE SUPERIOARE
Marți, campionatele mondiale de 

scrimă au continuat cu proba 
feminină de floretă pe echipe șl 
cu preliminariile ultimei probe 
individuale, spada. Echipa Româ_ 
nlel, recent medaliată cu argint 
la Universiada de la Edmonton, 
era creditată cu șanse pentru o 
poziție superioară ta Ierarhia 
finală, dar lat-o, surpriză neplă
cuta, ieșind din competiție tacă

DE CONJUNCTURĂ?

ruleur ea Oosterbosch sau 
Kelly ; știind, ta același timp, 
că este cite puțin din toate, 
fără mari slăbiciuni.

Șl-a făcut cursa liber, fără 
sarcini speciale. A trecut cu 
bine Pirtnell, al doilea ta 
clasamentul general, Iar a- 
b an donul nefericitului Pascal 
Simon l-a adus „tricoul gal
ben". A venit cu el la Paris, 
mărindu-șl, atunci clnd era 
atacat, avansul.

Veți spune, poate, că victo
ria lui LAURENT FIGNON este 
norocoasă. Vom spune că Tu
rul Franței nu se clștigă nu
mai cu norocul, chiar dacă 
un dram de noroo se găsește. 
Întotdeauna, ta fiecare victo
rie.

La 23 de ani (li va împlini 
la 12 august), Laurent Flg- 
nan Intră ta istoria ciclismului. 
Neofitul devine, brusc, vedetă. 
Cit de mare ? Șl pentru cit 
timp 7 Doar viitorul ne va 
spune dacă al 76-lea Tur al 
Franței a născut o nouă stea 
sau a încoronat un campion 
de conjunctură...

Vladimir MORARU

înaintea meciului cu România de 
la 30 noiembrie, pe teren pro
priu, fotbaliștii din lotul ceho- 
slovao se vor antrena din nou In 
comun, după etapa a 13-a. fixată 
la 20 noiembrie. După cum se 
vede, viitorii noștri adversari 
si-au alcătuit un program cit se 
poate de intens I

In țările occidentale se vorbește 
tot mal mult de criza financiară 
prin care trec unele echipe. în 
îtalla, o comisie a federației de 
specialitate, ta colaborare cu Co
mitetul olimpic național italian 
a verificat bugetele cluburilor, 
llmlttad numărul transferărilor 
de peste hotare.

Presa britanică relatează că e- 
chlpele din Tara Galilor cunosc 
dificultăți financiare serioase, 
cauzate mai ales de numărul tot 
mal redus de spectatori. Nea vin d 
un campionat propriu, formațiile 
galeze sînt prezente ta ligile en
gleze șl evoluțiile lor stat medio
cre. Echipa galeză Swansea, din 
prima ligă, a retrogradat și ta 
asemenea condiții este de aștep
tat ea Interesul centru fotbal s4 
scadă al mal mult. Se spune că 

dati, Sorin Plev, Alexandru Fried
man, Gheorghe Benczik, Andrei 
Toth, Bogdan Nan, Eugen Nan, 
Costin Negrea, Andrei Linteanu. 
Din colectivul tehnic al lotului 
fac parte antrenorii Gheorghe 
Dimeca, Cristina Șopterian, Zeno 
Oprițescu, precum și antrenorul 
federal Mircea Olaru.

TOT ÎN IUGOSLAVIA, locali
tatea. Skoplje, au loc, duminică 
șl luni, disputele săritorilor ta 
apă din Balcani. Din țara noas
tră iac deplasarea, împreună cu 
antrenorii Nicolae Spațios și 
Viorica Kelemen, sportivii Ru- 
xandra Hoclotă, Andreea Drago- 
mir, Cornel Pop, Cătălin Cherciu 

— trambulină 3 m, Ileana Pîrjol, 
Cristina Szakacs, Dan Oprean — 
platformă (la care va concura șl 
Cornel Pop.).

din turul preliminar, pe grupe, 
pierzînd ta fața echipei Italiei 
(campioana mondială) șl — nes
contat, la un scor sever — ta fața 
unei echipe remaniate a Poloniei. 
In sferturile de finală s-au înre
gistrat rezultatele : Italia — R.P. 
Chineză 9—5, U.RJS.S. — Franța 
9—5, Ungaria — R.D.G. 9—1, 
R.F.G. — Polonia 9—1 ; ta semi
finale : Italia — U.R.S.S, 9—6. 
R.F.G. — Ungaria 9—1 ; pentru 
locurile 3—4 : Ungaria — U.R.S.S. 
9—7, pentru locurile 1—2 : Italia 
— R.F.G. 9—7.

Spadasinii au intrat ultimii în- 
tr-o probă individuală, pe plan
șele de la Stadt-Halle din Viena. 
la start prezentându-se 134 de 
concurenți. Reprezentantul nos
tru, tlnărul spadasin Nlcolae Bo- 
doczl, vlcecampion mondial uni
versitar, a debutat bine, terml- 
ntad primele două tururi preli
minarii pe locul I In grupe, prin
tre cei eliminați prematur nu- 
mărîndu-se șl foștii campioni 
mondiali de tineret Kubista (Ce
hoslovacia) și Koppang (Norve
gia), precum și campionul mon
dial de la Clermont-Ferrand 1981, 
ungurul Szekely. Nicolae Bodoezi 
a trecut cu succes șl de turul 
III, aslgurindu-și astfel califica
rea în faza eliminărilor directe 
(32 de competitori), în timp ce 
spadasini renumiți, ca Puscti 
(R.F.G.). Mojaev (U.R.S.S.). Vag- 
goe (Suedia), Poffet (Elveția), 
Cupmo (Italia) o ratau.

Miercuri, doar spadasinii se 
află în concurs, pentru desem
narea medaliaților, iar joi — 
proba pe echipe a sabrerilor.

SPARTACHIADA POPOARELOR 
DIN U.R.S.S.

La Moscova au continuat în
trecerile finalelor celei de-a 8-a 
ediții a Spartachiiadei de vară a 
popoarelor din U.R.S.S.

în competiția de lupte greco- 
romane, concurs cu participare 
interriiațională, continuă să se e- 
vidențieze sportivul român Ion 
Draica (categoria 90 kg), care a 
obținut patru victorii consecutive, 
fiind angajat în disiputa pentru 
cucerirea unei medalii.

Proba de pistei liber din ca
drul concursului de tir s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare 
a țintașulul sovietic Vladimir 
Șilov — 572 puncte, care l-a în
trecut pe campionul olimpic A- 
leksandr Mei en ti ev, clasat pe lo
cul doi, cu 570 puncte.

* In cadrul întrecerilor de 
haltere, Vladimir Kuznețov (20 
ani) a stabilit, la cat. 75 kg, un 
nou record mondial la stilul 
smuls cu 165 kg. Vechiul record 
— 163,5 kg — îi aparținea din 
3 martie 1983, stabilit în cadrul 
concursului de la Odessa.

singura soluție care ar putea re
dresa soccerul din această parte 
a insulei ar ti crearea unul cam
pionat al primei ligi, rezervat 
numai cluburilor galeze. Agen
țiile de presă consemnează fap
tul că si unele cluburi engleze 
cu mare faimă sînt în prag de 
faliment ! Este vorba în primul 
rtnd de Tottenham Hotspur, 
care are datorii în valoare to
tală de 4 milioane de lire ster
line !

Si de peste Ocean ne sosesc 
asemenea știri. Revista „Estado*  
din Sao Paulo arată că efedtele 
crizei economice se răsfrîng asu
pra „sportului regs'*.  Celebrul 
club F.C. Santos are o datorie de 
100 de milioane de cruzeiros ! 
Acum ar avea nevoie de un... 
P616 ! (I.O.)

• La Cracovia, în ..Cupa de 
vară", echipa locală a terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0). cu
Sturm Graz, viitoarea adversară 
a echipei Sportul studențesc în 
„Cupa U.E.F.A.". Golul forma
ției austriece a fost înscris. în 
minutul 60, de Bakota.

no.ua

