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De vineri pină duminică, In sala Floreasca

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Miercuri dimineața, doar via
tul în rafale puternice a Îm
piedicat oarecum desfigurarea 
normală a Întrecerilor ..Dacia
dei" de performantă la tenia. 
Ploaia s-a oprit, astfel că or
ganizatorii au putut ajunge 
„la zi" cu Întreg programul 
stabilit.

S-au Încheiat asftel toate 
meciurile din primele două 
tururi ale probei de simplu

foot scoși din cursă. Mal ta* 
tn. stellstul Crlstlnel Stetfc 
nesca — cap de serie nr. 1 —• 
nu a reușit st opună decft • 
slabă rezistentă dlnamovlrta* 
lui brașovean Traian Marw, 
ta vizibilă revenire de formă, 
oare Înscrie o victorie dar*> 
cu numai 1 ghemuri cedate ta 
primele două seturi— Scort 
Marea — Stefănescu 8—2, 8—ăi

Ion GAVRILESCQ

DISTRIBUȚIE DE EXCEPȚIE ÎN FINALELE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE 

SI ALE „DACIADEI" LA LUPTE GRECO-ROMANE
„e vineri pină duminică, în 

sala Floreasca — spectacol de 
gală in sportul luptelor gre- 
co-romane, cu o „miză" deo
sebit de importantă : titlu
rile de campioni naționali șl 
ai „Daciadei” pe anul 1983. 
Așadar, sala Floreasca, din 
nou, gazda întrecerilor de lup
te care, așa cum a făcut-o, 
recent, la „internaționale", va

Constantin Alexandru (stingă) 
va fi, fără îndoială, și la a-
ceste întreceri printre favoriții 

categoriei 52 kg.
Foto : Dragoș NEAGU

reuni timp de trei zile un va
loros pluton de performeri. In 
frunte cu Ștefan Rusu, Ioa 
Draica, Vasile Andrei, Constan
tin Alexandru, Nicolae Zam
fir, laureat! olimpici, mondiali 
și europeni. Cu o asemenea 
„distribuție", turneul final al 
campionatelor de seniori anun
ță o competiție de ridicat ni
vel tehnic și spectacular p« 
care, la rindul nostru, o reco
mandăm călduros iubitorilor de 
sport.

Alte puncte de atracție le pot 
constitui (și sperăm să fie) 
evoluțiile tinerilor Ilie Miuți și 
Ion Grigoraș, campionii mon
diali de juniori ai ediției des
fășurată recent la Kristiansund 
(Norvegia). Cu aceasta, lista 
„capetelor de afiș“ este. însă, 
departe de a fi încheiată. Pen
tru că tn aceste trei zile li 
vom revedea și pe Ștefan Ne- 
grișan, Roman Codreanu, Ilie 
Matei, Petre Dicu, Ivan Savin, 
Constantin Uță, Mihai Cișmaș, 
Nicolae Iordache, Ion Asaftel—

Făcînd precizarea că la ora 
cînd apar aceste rînduri Ion 
Draica, Vasile Andrei și Nico
lae Zamfir participă la întrece
rile „Spartachiadei popoarelor", 
de la Moscova (ei urmînd să se 
inapo'eze în cursul acestei zile), 
putem sugera valoarea gene
rală a competiției prin partici
parea întregului lot reprezenta
tiv (care se pregătește per.tru 
campionatele mondiale din 
luna septembrie, de la Kiev), 
a celui mai selecționat „schimb 
de mîine“ al acestui sport, a 
juniorilor care, așa cum ș.-a vă*

al altor numeroși luptători re
marcați în etapele de calificare 
pentru acest turneu final

Vom urmări, astfel, o compe
tiție cu peste 160 de partid- 
panți, cu toții dornici să reali
zeze comportări cit mai bune, 
să lupte cu ambiție pentru cu
cerirea celor 10 titluri, dar și 
a celorlalte locuri fruntașe ale 
clasamentelor pe categorii de 
greutate și. unii dintre el, fără 
îndoială cei mai valoroși, pen
tru..- grăbirea titularizării In 
vederea participării la campio
natele mondiale din toamnă.

Socotind că aceste cîteva rîn
duri au convins pe iubitorii spor
tului să pășească, de vineri, în 
sala Floreasca, ne exprimăm, 
în mod special, dorința ca din 
rîndurile acestora să nu lip
sească, în orice caz, antrenorii 
bucureșteni, instructorii de 
lupte, sportivii — seniori si ju
niori — copiii care au îndrăgit 
această disciplină.

Pentru că va fi frumos ! Și 
pentru că vor ti multe de în
vățat !...

Dan GARLEȘTEANU

bărbați. Cu acest prilej. doi 
dintre favorițil întrecerii au (Continuare tu pap. >-J)

REUȘITA FINALELOR SĂRITORILOR (in apă). 
0 NOTĂ BUNĂ ÎNAINTEA „EUROPENELOR"1

Nu exagerăm cu nimic afir- 
mlnd că ediția recent Încheiată 
a finalelor „Daciadei" șl cam
pionatelor naționale de sărituri 
ip apă a fost o reușită de
plină- Intr-adevăr, nivelul teh
nic destul de ridicat, in special 
la probele incluse In programul 
competițiilor Internationale 
(trambulină 3 m si platformă), 
lupta echilibrată dată tn aproa
pe toate cele sase dispute, spec
taculozitatea specifică salturilor 
de la trambulină si platformă, 
faptul că unii tineri au confir
mat iar alții s-au afirmat, toa
te acestea au fost permanent 
pregnante și au ținut treaz inte
resul la o cotă Înaltă. Nu au 
lipsit nici surprizele (victoria 
lui D. Nedelcu la „1 m“), nici 
premierele (succesele lui D. O- 
prean la platformă și C. Pop 
la „3 m) care au completat, in 
mod fericit, atmosfera generală 
favorabilă a celei mai impor
tante competiții interne a aces
tei ramuri a natatiei.

Constatările sînt îmbucură
toare mai ales dacă le privim

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In oag 1-3)

Ruxandra Hociotă. campioana 
incontestabilă a săritoarelor la 

trambulină

Săptămîna viitoare, la Constanța, la „Trofeul Tomis“

ECHIPE DIN ELITA VOLEIULUI FEMININ MONDIAL,
IN FRUNTE CU CAMPIOANA LUMII, R.P. CHINEZĂ

zut. merg cu fruntea sus pe 
drumul atîtor afirmări de pres
tigiu ale seniorilor, precum și

LUPTĂTORUL GH

IN „TURNEUL
La „Turneul Prietenia", des

fășurat la Ulan Bator (R. P. 
Mongolă), au participat tineri 
luptători de „libere" din nouă 
țări, printre care și un lot de 
tineri sportivi din România. 
Dintre reprezentanții noștri, 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o Gheorghț Mîțu, învingă
tor merituos la categoria 81 
kg. Au mai evoluat cu bune

. MÎȚU - LOCUL I

PRIETENIA**
rezultate : A. Ballay (87 kg), V. 
Sălăgeanu (60 kg) — clasați pe 
locul 4 — și F. Paraschiv (+87 
kg) — 5.

• Recent, la turneul de lupte 
libere seniori de la Seelebinder 
(R. D. Germană) sportivii noș
tri au obținut următoarele 
locuri : 2. Radu Ciprian (90 
kg), 3. CI. Tămăduianu (74 kg) 
și A. Șuteu (62 kg).

Sala sporturilor din Constanta va fi din nou gazda Turneului 
internațional feminin de volei al României dotat cu „Trofeul 
Tomis". In imagine, o fază de joc dintr-o precedentă ediție a 
competiției. Foto : L BUNGAU

la startul acestei ediții cîteva 
reprezentante ale voleiului mon
dial de elită, la loc de frunte 
între participante — alături 
de echipa României — situîn- 
du-se selecționata R. P. Chi
neze, țară care deține de anul 
trecut supremația mondială, 
Cehoslovacia, cu care reprezen
tativa noastră își va disputa în 
principal, la Cottbus, șansa ca
lificării în turneul final al C.E. 
1983, Bulgaria, deținătoarea tit
lului european, și Polonia. De 
asemenea, mai participă la 
competiție formațiile R.F. Ger
mania, Turciei și, după toate 
probabilitățile, cea de tineret ă 
Cubei.

Prin urmare, o ediție extrem 
de atractivă, mai ales prin fap
tul că invitatele de peste hota
re vor deplasa la Constanța ce
le mai valoroase garnituri. Și o

Procesul educativ al sportivilor (II)

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

Lulnd, în continuare, în dis
cuție procesul educativ ai spor
tivilor, munca de mare însem
nătate pe un tărim foarte sen
sibil, în care noua calitate 
dorită este de maximă impor

tanță, pentru că este vorba de 
calitatea umană, superioară, pe 
care o are OMUL NOU, vom 
trata In cele ce urmează pro
blema altor cltorva subiecte 
demne de tot interesul.

IN PRIMUL RIND, TINERETUL I
Este binecunoscută grija cu 

adevărat părintească pe care 
partidul și statul nostru o ma
nifestă față de tineret.

O grijă multilaterală. In care 
educației lui socialiste — for
mării unui țesut moral supe
rior, formării unor conștiințe 
cu înalt spirit civic, un 
înalt spirit revoluționar, con
științe de adevărați comu
niști. de adevărați patriot! — 
1 se acordă o importantă ma
joră

Sportul reprezintă un teren

social care are posibilitatea — 
Și obligația ! — să contribuie 
din plin la formarea imul ti
neret armonios clădit, puternic 
fizic șl moral. Sportul repre
zintă un teren social foarte 
propice pentru formarea OMU
LUI NOU din tînărul pe care-1 
modelează în diverse activități, 
pe stadion și în afara lui.

Fără îndoială, mișcarea spor
tivă din țara noastră a înre
gistrat șl înregistrează succese 
reale importante in domeniul 
educării tineretului sportiv.

Există numeroase probe care 
atestă acest fenomen : la școa
lă, în familie. In societate, ti
nerii practicanți ai sportului 
sînt din ce în ce mai mult o 
prezență care stirnește satis
facție și bucurii, educația pri
mită tn mediul sportiv mar- 
cîndu-i în chio fericit.

Toate acestea reprezintă o 
realitate, un adevăr, care nu 
ne poate face însă să ignorăm 
un alt adevăr, „simetric", care 
nu face nimănui plăcere. în 
acest sens, trebuie spus că 
sînt și tineri sportivi care vă
desc carențe educaționale foar-

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Săptămîna viitoare interesul 
amatorilor de sport constănțeni 
și al numeroșilor oaspeți ai li
toralului este reținut de o com
petiție voleibalistică tradiționa
lă (ajunsă la cea de a 21-a 
ediție) — Turneul internațional 
feminin al României, dotat cu 
„Trofeul Tomis". Programat cu 
circa o lună și jumătate înain
tea campionatului european din 
R. D. Germană, turneul aduce

competiție care poate oferi 
partide spectaculoase, de cali
tate, precum și o estimare mai 
corectă a potențialului repre
zentativei noastre înaintea C.E.

„Trofeul Tomis" începe miercu
rea viitoare în Sala sporturilor 
din Constanța, și se va încheia 
duminică 7 august, programînd, 
în caz că va fi prezentă și e- 
chipa cubaneză, cîte 4 partide 
In fiecare din cele 5 zile de 
concurs.

La Spartachiada popoarelor U. R. S. S.

HALTEROFILUL DRAGOMIR CIOROSLAN 
A REALIZAT TREI RECORDURI NAȚIONALE
Valorosul halterofil român 

Dragomir Cioroslan a luat 
startul marți seara, ia Mosco
va. în cadrul Spartachiadei 
popoarelor U.R.S.S. Concurînd 
din nou în formă maximă, 
sportivul nostru — component 
al clubului Olimpia București 
— a reușit, în compania unor 
adversari de valoare mondială, 
să obțină trei recorduri națio

nale: 355 kg la total (v.r. 350), 
155 kg la „smuls" (v.r. 153,5) 
și 200 kg la „aruncat (v.r. 197,5).

Cu aceste performante de
osebite el a ocupat locul 3—4, 
la egalitate cu Scrghei Li 
(U.R.S.S.). Pe primele două po
ziții s-au situat recordmanul 
mondial Vladimir Kuznețov, cu 
365 kg (1654-200) și Viktor 
Durnev, cu 357,5 kg (U.R.S.S.).
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REUȘITA FINALELOR SĂRITORILOR IN APĂ
(Urmare din pag l)

prin prisma obiectivelor inter
naționale ale sezonului : cam
pionatele europene de seniori 
li de juniori. In perspectiva a- 
cestcr prestigioase întreceri, fi
nalele „Daciadei" și ale cam
pionatelor naționale au ară
tat că Ia fete avem acum un 
jpănunchi de sportive valoroa
se, capabile să obțină perfor
manțe onorante. Ne referim în 
primul rînd la Ruxandra Ho- 
ciotă, Cristina Szakacs. Ileana 
Pîrjol, Luiza Nicolaescu si Cris
tina Timar, cărora li se mai pot 
adăuga Felicia Cirstea și An
dreea Dragomir. Dealtfel Ru

la 
in

și 
la 
de

drian Cherciu bat cu insistență 
la porțile deplinei afirmări, 
Nicolae Lepăduș, Florin Avasi- 
loaie si Emilian Pent Încearcă 
să iasă din anonimat. Iată nu
mele celor (putini, este drept) 
despre care se speră să ridice 
nivelul săritorilor în apă la 
un standard international- Nă
dăjduim că antrenorii vor ști 
cum să continue drumul aces
tor elemente spre marea afir
mare, în același timp să evite 
rebuturile (mult prea nume
roase) consemnate într-o ulti
mă perioadă destul de îndelun
gată.

In sfîrșit, se cuvine să men
ționăm — în ansamblu — buna

a reprezentanțilorprestație
C.S. Progresul (antrenor P. De- 
euseară). C.S.Ș. Triumf (N. 
Sparios și Elena Timar). C.S.M. 
Sibiu (D. Popoaie). Crișul Ora
dea (Viorica Kelemen), Lie. ind- 
37 (C. Totan si G. Rogge) si 
C.Sd>. Sibiu (A. Găvnzdea), u- 
nități de bază ale acestui 
sport. Este drept, printre frun
tași s-au aflat și doi repre
zentanți ai C-S.M. Clnj-Napoca 
(Mariana Sintâmărian ,jj T. Ba
ra bas). dar ei nu sint deciL-. 
rămășițele unei secții care nu 
de mult reprezenta o valoroasă 
pepinieră. Dar pe atunci secția 
avea antrenor, tar acum nu. 
P'-â ctad ?

Campionatele naționale de box

LUPTA GREILOR
AȘTEPTATĂ CU MULT INTERES

ÎNTRECERILE tenismanilor seniori
xandra Hociotă (locul I 
trambulină, la campionatele 
ternaționale ale Bulgariei) 
Cristina Szakacs (locul 3 
marele concurs internațional
la Bolzano) au dovedit capaci
tatea lor chiar în acest sezon.

Desigur, insă, de la concursuri 
interne (fie chiar campionate 
naționale), de la „internaționale" 
și pînă la campionate europene 
este o diferență apreciabilă, 
determinată de valoarea adver
sarelor. emoția de concurs etc. 
ceea ce ne obligă să subliniem 
importanța scurtului răgaz ră
mas ptaă la comoetitnle amin
tite (campionaul european de 
juniori : 5—8 august : .europe 
nele" de seniori : 27—29 au
gust). care trebu e folosit ta 
totalitate pentru ultima șlefuire 
a fiecărui salt s: n snerial 
a celor la care unii sărițoei au 
manifestat nesiguranță), pre
cum și a seriei de sărituri im
puse care, din năcate. au f-st 
uneori un handicap nen*rn 
sportivii noștri.

La băieți, evident eclipsat: ta 
ultimii ani de fete, au fnreout 
să se întrevadă snerante te 
mai bine. Ion Petraebe se a- 
nuntă un talent de excepție. 
Cornel Pop și Dan Oprean s-au 
prezentat mai bine dedt in 
sezonul trecut. Cătălin si A-

I)

Arat

■4 : VassBra Ivaa 
WarBeaa Totem , X_ S

După ce în numerele tre
cute am făcut cunoștință cu 
pugiliștii care vor participa la 
turneul final al campionatelor 
naționale de box la primele 
categorii de greutate, azi vom 
trece în revistă sportivii de la 
„mijlocie" „semigrea" și 
-grea", categorii la care par
tidele stat deosebit de atracti
ve pentru spectatori.

La .mijlocie" au intervenit 
mutații spectaculoase în ulti
mul an. Campionul ediției tre
cute, Dumitru Senciuc (AEM 
Timișoara), a-manifestat o oa
recare scădere de formă și lo
cul său. ea 
prezen’ativ. 
nărui Doru 
a confirmat 
registrat in ultima 
prin evoluții notabile la 
penele* de la Vama, la care ste- 
listul a cucerit medalia de ar
gint. Boxul său spectaculos, 
bazat pe o tehnică bună (in 
Sare „cintărește* jocul picioa
relor, eschivele și o excelentă 
apreciere a distanței), îl fac 
principalul candidat la titlul 
de campion ai „mijlociilor*. 
Dar el are datoria de a nu ne
glija 'ansele și posibilitățile 
tutor sportivi redutabili ai ca
tegoriei. care pot, orieînd. să 
mudtfice Ierarhiile prestabilite. 

.Printre se află Maree!
Sirfr» (Eectrcputere). despre 
a cărui tenacitate mi mai este 
razul să vorbim. Nieti Chio- 
veaan (Litoral Mangalia). care 
» promovat la 
eu gîndul 
titlul. a<a 
anii 1973 
mică*. Nu 
nici pretențiile fostului cam
pion D. Senei uc și ale colegului 
de dub (S* anal al lui Marices- 
cu, Darie Petrescu. In afara a-

lider in lotul re- 
a fost luat de tî- 
Marieescu. Acesta 
saltul calitativ în- 

perioadă 
„euro-

această categorie 
că va putea cuceri 

cum a făcut-o in 
și 1'31 la „mijlocie 
Trebuie subestimate

PROCESU
(Urmare dra pag I)

L EDUCATIV AL SPORTIVILOR
te supărătoare Iar perscotai 
este mare. Cop iii. tnet-_ cresc. 
Uneori na cresc.- drept.

Din vina cui 2
Din vina educaturilor. in pri

mul rînd.
Și pentru a oferi un exem

plu — foarte grăitor — la 
temă, iată unul dm fotbal 
Știați că in campionatele de 
juniori 1 și II s-au acorda* S«î 
cartonașe roșii (pentru ânscMe- 
brutalități. acte nesportive de 
tot felul) insumtad peste 2 MB 
de etape de suspendare ?

Simpla ___ Z_ ___
trebui să tragi toate semna
lele de alarmă !

Ce spun, in fond, intre al
tele, aceste cifre ’

1) Spun că an tren c ri .-educa
tori nu fac — adeseori — e- 
ducație ! 2) Spun că juniorii, 
tinerii îi imită foarte mult ta 
rău pe unii a sa-zi si „idoli" ai 
lor din diviziile maturilor, in- 
Mișindu-și automat lipsurile 
lor. Antrenorii juniorilor văd 
și știu acest 
ționează insă 
reacționează

citire a cifrelor ar

lucru. Cum reac- 
2 Nicicum ! Cum 
cluburile, asoda-

se de 
»n:ă

cestora să nu se uite că pe rin
gul constănțean, unde vor a- 
vea loc finalele, vor mai urca, 
cu speranțe într-o comportare 
notabilă, fostul campion al 
categoriei (1979) Gheorghe But- 
naru (Voința P. Neamț), 
Gheorghe Constantin (Metalur
gistul Cugtr) și Ionel Gurgu 
(Metalul Tirgoviște).

Doar enumerarea candidați- 
lor de la „semigrea" face ea 
■disputele acestei categorii să 
fie- așteptate cu deosebit in
teres. Ani la rînd, liderul au
toritar al „semigreilor" a fost 
Georgică Donici, care a înre
gistrat multe succese atît în 
țară, cit și pe ringurile de 
peste hotare. Dar, anii se adu
nă, parcă, mult mai repede 
pentru practicanții acestui 
sport, și iată, acum mai mulți 
pugiliști emit pretenții la su
premație. Vom încerca să-i 
trecem în ordinea preferințe
lor arătate de specialiști : 
Fedea Pamfil (Dinamo), Petre 
Bornescu (Mec. fină Buc.) — 
dacă se va debarasa de frica 
care-1 caracterizează în unele 
partide, Marcel Marcu (B. C. 
Brăila), Mihai Pascal (Metalul

junii

DE

Secvențe cotidiene

„DEMIUL“ VIITOR
ȘI-UN SURIS IN

Terenurile-s pline ochi și, 
toată lumea.— mai exact o

la prim 
. ------ - armată

— joacă fotbal la impunătorul coi 
„Ghencea". Sint insă aici și ucenicii 
lului, ucenicii echipei campioane în 
mingea mică, sînt și seniorii sportul: 
mai mare minge, nume bineștiute 
Oczelak, Scar]at, Ermurache, Brănișt 
Ion. Netolitzchi, antrenorii Mihai 
Nicolae Pirșu aflîndu-se cu elevii 1 
perioadă de tranziție, după mare. în 
munte. Iar pe unul din spațiile cu 
. hașuri" pornind spre înalturi, fotb 
să facă casă bună cu rugbyul. de 

elevi într-ale balont 
școlară, au încins 
14—17 ani, că rugby 
înfrunte sau chiar s 
Galilor, trebuie s 

bine minge

ptog — pe față uneori — sfa
tul ajutorul ec.ui.xul al an- 
tren cutai. de pildă, 
ctac ș-au văzut apărați 
ducători de club, de 
susținători ai echipelor

Nu este o problemă 
O fi eL fotbalul.

rege*, 
nea. dragostea 
spori, dar 
să Ce democratică, echitabilă, 
resperitnd normele (puternic 
tatensetate) care guvernează 
Întreaga noastră mișcare spor
tivă.

Am a r r : iatf 
zăi de genul „eu fotbaliștii e 
■tai greu f. „educația fotbaliș
tilor e o proHemâ mai spinoa
să - _re fotbaliștii avem 
rea mai ■alte praMesne"! etc. 
oooctuzzi ale mor .-tarne-â se
rioși. ccospecenți adeseeri. do
ritori să schimbe multe lucruri 
în bine, dar prea iute resem- 

= ta reîe din urmă. 
.) bi fa "a obriac^e-
n proces acestor oa- 
Svtad b duburi și la 
car le atragem ateă- 
■♦Keairie trebuie re- 
Asta e c 
t ier. iar 
fribai sui

atunci 
de con- 
diverși 
etc. 
simplă. 

. .sportul 
ta ce privește adeziu- 

iubilurilor de 
tratarea lui trebuie

S-au emis hotărîri bune 
(cum este Hotărârea nr. 293, 
din martie a.c., a C.N.E.F.S.), 
s-au dat dispoziții, se iau mă
suri în direcția rezolvării a- 
cestei probleme, dar iubitorii 
sportului așteaptă faptele, aș
teaptă rezultatele.

Problema educației sportivi
lor este — repetăm — funda
mentală pentru mișcarea noas
tră sportivă, pentru lumea 
sportului nostru. In rezolvarea 
ei, trebuie să-și unească for
țele și acțiunile toți factorii 
responsabili de buna desfășu
rare a activității sportive, în 
rezolvarea ci se cer acțiuni 
concrete, bine gîndite. eficien
te, in spiritul indicațiilor, ori
entărilor si hotâririlor condu
cerii partidului nostru — șe
dința Comitet ului Politie Exe
cutiv al OC. al P.C.R. de 
marți ÎS iulie subliniind din 
nou necesitatea îmbunătățirii 
activității idealogiee și politi- 
e»-ednealive in rindul comu
niștilor, a! tuturor oamenilor 
mancii de la orașe și sate — 
eare aeordă o foarte mare în
semnătate procesului 
procesului formării 
NOV.

Spartul șt educația, 
ecuație care trebuie 
ctmdiții.

vreo cincizeci de 
acum in vacanță 
credințați deja, la 
vărat, în stare să 
Franța ori Țara ___
pasa, dar și să lovească 
ciorul.

Ei. elevii de sub ochii noștri și ai a 
lor Ion Danciu, Adrian Mateescu, 
Piștalu, reprezintă o parte din cei 
de o sută de tineri și foarte ti 
byști ai Stelei, dintr-un centru capabi 
ce oră să formeze șapte garnituri pen

DATELE RELUĂRII
NAȚIONALE

• Campionatele divizionare 
de baschet — ediția 1983—1984
— vor Începe la următoarele 
date : Divizia „A" masculin : 
6—9 septembrie, turneu la Cluj- 
Napoca; Divizia „A" feminin: 13
— 16 octombrie, turneu la Satu 
Mare ; Divizia „B“ de tineret 
(masculin și feminin) ; 16 oc
tombrie ; Divizia școlară și de

de ci

LOTO A VERII

adeseori
educativ, 
OMVLVI

O CLASIFICARE INACCEPTABILA : 

FOTBALIȘTII Șl „RESTUL LUMII*
Dacă nu

reală, n-am ___ ____ „_____
Nu de puține ori am auzit 
sportivi de frunte, sportivi e- 
xemplari în diverse discipline, 
remarcând cu amărăciune con
diția lor inferioară în raport 
cu fotbaliștii. Chiar cu fot
baliștii modești. Marele nostru 
handbalist Cristian Gațu, maes
tru emerit al sportului, îmi 
vorbea acum cîțiva ani despre 
această situație, dar am auzit 
ți rugbyști și voleibaliști și 
alți sportivi susținînd aceeași 
idee. Firește, nu este vorba de 
o condiție valorică, ea avanta- 
jîndu-i net, nu de puține ori, 
pe reprezentanții alto-r spor
turi ; este vorba de condiția 
subiectiv-obiectivă creată sau

ar fi o situație 
scrie despre ea

subiectiv-obiectivă
acceptată de asociații și clu
buri, de federații etc.

Sigur că nu este drept !
Ceea ce este însă foarte 

deseori sesizabil e faptul 
fotbaliștii — majoritatea din
tre ei — sînt primii pătrunși 
de drepturile lor prioritare ! 
(Deși nu au cucerit, ca alți

a- 
că

sportivi. roedala nirr-ptce. me- 
daih strălucitoare ia campx- 
nate mondiale, europene, des: 
nu au ciștigat cupe europene—) 

Dar toate acestea stat. ptaă 
la un punct, .probleme organi
zatorice", să le zicem, iar ceea 
ce vrem noi să scoatem ta evi
dență in aceste rtaduri este 
problema educației la fotbaliști.

Și ea, importanta problemă 
a educației, este adeseori tra
tată cu alte măsuri in fotbal 
în raport cu celelalte disci
pline.

Pe românește spus : fotbaliș
tilor li se „înghit- adeseori 
mult mai multe abateri (sau 
sînt tratate cu o așa-zisă „în
țelegere- mult mai mare) de- 
cît celorlalți sportivi.

Primii vinovați : antrenorii- 
educatori, cluburile, federația 
de fotbal.

Dar oare „intervențiile" 
foarte diverse (începînd 
telefoanele de la prima 
oră !) — și autorii lor pot fi 
scoși -din cauză ?

Se știe bine că destui fot
baliști nedisciplinați au res-

iată o 
neapărat 

nai bunem.

li extrageri - 120
ȘAXSE MULTIPLE DE
• autoturisme „Dacia

mari ci f figuri
• excursii peste

BILETELE DE 25

numere I
A OBȚINE
1300“

in bani
hotare

LEI VARIANTA
AU DREPT DE CÎȘTIGURI

LA TOATE EXTRAGERILE!
□tuna zi de pariicipiirc: sîmBălă 30 iulie a. c.

CONSULTAI! PROSPECTUL Șl PROCURAT! DIN TIMP BILETELE!

TRAG 
27 IU 
4i ie 
27 23 
Clștig
380.357 

ciș
CEPȚ 
LIE 1 1 va
Dacia 
17.500 
a 12.7 
100%
o exc 
aau R 
In nu 
a 1.321 
a 1.34 
riante 
var ian 
varian
3.362,50

FAZ 
rlante 
5 vâri
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onici sd cucerească cel de al 
pregătindu-se cu atenție pen- 
zntativă

I
I

pion al țării, precum și 
Cornel Bălan (B.C. Brăila), 
care reapare în activitatea 
competițională după o perioa
dă mai îndelungată de inacti
vitate. Ceilalți participant! la 
turneul final sînt Ion Dobre 
(Metalul Buc.), Ion Joița (E- 
lectroputere), Ștefan Bîrleanu 
(ASA Bacău) și Ștefan Bacian- 
schl (Crișul).

Cu aceasta i-am trecut în 
revistă pe toți pretendențli la 
titlurile de campioni al țării 
la cele II categorii de greuta
te, Răspunsurile exacte la în
trebarea : care vor fi noii 
campioni ? — le vom afla după 
ultimul gong al întrecerilor, 
în ziua de 14 august 1933.

I
I
I
I
I
I

Paul IOVAN I

în 
veni 

ne între- 
joaca ce-

se lasă 
că Intre- 

Trio-ul de

le, pe care le-a și dominat 
lanieră categorică la ultimele 
I toate nivelurile de copii și 
I dinții roade ale noii optici 
I și împlinirea talentelor 
ha Steaua adică. Vor 
Imai spectaculoase?, 
I băm, urmărind 
I lor 50.
I Răspunsul nu 
I așteptat, cu toate 
Itită cu glas tare.
I însă bine menirea. „A venit 
l și noi în turneul final al 
bani... Chiar ieri antrenorul 
Ir Rădulescu. îl cintărea din 
L Veți vedea și tineri ste- 
Vorbele din urmă ștîrnesc cel 
f. dar 
leescu, 
knciu 
pd, și 
iștalu _ _ __ . _ __
bit, dar „spirt", cum se spu- 
leschisă. cutezătoare, mereu 
B, toți se arată gata să dea 
kn Cristian Dinulescu, băiatul 
knician în rugby, e mijlocașul 
viitorului. Cel mai categoric 
bu : „Vor trece cel mult cinci 
ba în națională ! Va fi copia 
fcu“. Nota bene : Mateescu a 
mi" de națională...
[re. într-adevăr. pe urmașul 
teescu sau Paraschiv? — lată 
bările... rugbystice ale acestui

I
I
I
I
I
I

nu ne trădăm. Auzim 
Serban (fiul fostului 

(fiul antrenorului). 
I. Danciu. și A. Ma

să ni-1 arate pe un

I

Geo RAEȚCHI

INCEPE CAMPIONATCE

INDIVIDUAL DE DIRT TRACK
După campionatul de perechi 

la dirt-track, Iubitorii reuniunilor 
motocicliste pe pistele de zgură 
vor urmăr' la lucru pe cei mal 
buni sportivi al genului, angajați 
tn lupta pent’u cucerirea titlu
lui la individual.

Prima etapă a campionatului 
ediției 1983 este programată marți 
2 august, pe pista stadionului 
Voința din sibiu. Participă aler
gători de la C.S. Brăila, Steaua, 
Metalul București, I.P.A. Sibiu ți 
Voința Sibiu, care ișl vor " 

f pută tntîietatea în formula 
sică de 16 sportivi, în 21 
manșe.

dis- 
cla- 

de

(o pmnsmi miiMU/i
cat. D : 66 variante a 944 lei ; 
eat. E : 729,75 variante a 100 lei

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
categoria 1, realizat pe un bilet 
Jucat 100%. a revenit participan
tului Frinculescu Florian din 
Ploiești.

MAR1 SUCCESE
LA 1NDEMINA TUTUROR 1

Agențiile Loto-Pronosport și 
vtazătorii volanți din întreaga 
țară vă stau la dispoziție In 
aceste zile cu LOZUL MARILOR 
CIȘTIGURI — emisiune specială 
limitată, ‘ ' ----------'
tare 
După 
tatea 
tajul 
siunl 
afară 
atribuie un număr 
sporit de autoturisme „Dacia 
1300". încercați să vă înscrieți și 
dv. numele pe. lista i 
beneficiari al LOZULUI 
LOR CIȘTIGURI !

cu cîștlguri supllmen- 
acordate din fond special, 
cum s-a mai anunțat, nou- 
și, în același timp, avan- 
deosebit al acestei . eml- 
constă în faptul că, În
de preniiile în bani," se 

considerabil 
autoturisme I

puneai și g 
primilor I

MARI- I

I Interviu cu Florea Dumitrache, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI
• SELECȚIONATA DIVIZIONARA IN OLANDA. Așa cum 

am mai anunțat, Selecționata divizionară ,.A“ se ' află, de luni, 
in Olanda, pentru o serie de antrenamente și meciuri. Intre 5 
și 7 august, selecționata va participa la un important turneu, 
la Utrecht, alături de echipele F.C. Aberdeen (deținătoarea 
Cupei cupelor), F. C. Utrecht si S.K. Lokeren. Au făcut depla
sarea în Olanda, sub conducerea antrenorilor M. Lucescu si M. 
Rădulescu, următorii jucători : Moraru, Iordache (portari), Red- 
nic, Stancu, Andone, Iorgulescu, Iovan. Eduard, Bărbulescu 
(fundași), Movilă. Bbloni, Klein, Coraș, Balint (mijlocași), Ga
bor, Turcu, Văetuș, Hagi, Ralea, Terheș (atacanți). în preajma 
turneului de la Utrecht, grupului de selecționați i se vor adău
ga internaționalii craioveni, ei vor sosi în Olanda cu Universi
tatea. Aceasta va efectua un turneu în „Țara lalelelor1 in peAVEM OBLIGAȚIA SĂ AJUTĂM

FOTBALUL ROMANESC!“
— Cum e ca antrenor, Flo

rea Dumitrache ?
— Mai greu decît ca jucă

tor I Au crescut responsabili
tățile. Problemele s-au în
mulțit. Dar sper să mă descurc. 
Mai ales că am lingă mine un 
antrenor cu experiență, pe Gi- 
că Ene, cu care sînt convins 
că voi colabora foarte bine. 
Plus că echipa este hotărîti si 
redevină ceea ce a fost.

— Adică o echipă de Cupa 
U.E.F.A., mai exact de locul 3 
în campionatul de acum un 
an.

I
I

I
I
■

I
I
I
I
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— Oricum, nu de locul 6, 
cum a fost în ultima ediție...

— De ce crezi că a terminat 
Corvinul pe locul 6, adică, sub 
cota așteptărilor ?

— Sint mai multe cauze, tn 
primul rînd, n-am avut un a- 
tac In formă, și nici un ata
cant ca lumea. în campionatul 
în care a terminat pe locul 3, 
Corvinul a înscris 64 de goluri, 
în ultima ediție — numai 46, 
ceea ce spune, probabil, totul. 
După aceea echipa a fost obo
sită in final. Chiar și jucătorii 
de la lot n-au mai fost ei în
șiși. Corvinul n-a mai avut In 
final prospețimea și nici ordi
nea care o urcaseră pe podium. 
Acestea sînt problemele pe 
care trebuie să le rezolvăm in 
noul sezon. Posibila reîntoar
cere a lui Văetuș îmi dă în
credere în forța atacului. Se
riozitatea cu care au început 
pregătirile toți jucătorii, cu 
care alerg cot la' cot, mă face 
să cred că în noul sezon Cor
vinul va deveni iarăși o echi
pă de temut.

— Aminteai de eficacitatea 
în scădere. Nu-i doar un „fe
nomen Corvinul", ci unul de-al 
fotbalului nostru...

— Eficacitate italiană !... Lă- 
sînd gluma la o parte, cred ci 
lipsa atacanților „de meserie" 
ifi spune cuvintul. în campio
natul nostru sînt prea mulți 
improvizați. Acum se merge 
pe formula atacanților care 
„sparg" apărările. Cred ci e o 
soluție, dar trebuie si creștem 
jucători în această idee. 11 a- 
vem exemplu pe Cămătaru, de 
departe cel mai bun vîrf.

— Corvinul are și ea un... 
Cămătaru. Pe tînărul Cojocaru, 
ca alură leit Cămătaru...

— Așa este. „Coji" al nostru 
trebuie însă să mai învețe. 
Sper să-l fac un vîrf de 
mut.

— N-ai zis nimic despre 
ciplină...

— Corvinul e e echipă 
minte !... Eu am fost singura 
excepție... Cu povestea aceea 
de la Sarajevo, că nici nu-mi 
vine să cred că s-a întîmplat 
așa. O clipă de rătăcire care 
a umbrit o frumoasă carieră. 
Le-am și spus mai tinerilor 
mei coechipieri : „învățați din 
ce-am greșit eu, vedeți unde 
duce o singură clipă de nesă- 
buire !" La șapte ani suspen
dare în cupele europene.

— Corvinul, această echipă 
cuminte, a înregistrat totuși 46 
de cartonașe galbene, sumă cu 
care a urcat pe „podiumul* 
cartonașelor...

— Cele mai multe cartonașe 
galbene au venit spre final. 
E e legătură directă intre for
mă și nervozitate. Cînd echipa 

te-
dls-

CU-

I
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VA PREZENTAM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“ 
OLIMPIA RM. SĂRAT UNIREA SLOBOZIA

(seria a lll-a)
i • Asociația a fost înființată în anul 1967 și este 

tutelată de întreprinderea de garnituri, frîne și 
etanșare din Rm. Sărat. • A activat ta Divizia ,,B“ 
în ediția 1975—1976 ; In Divizia „C“ — în edițiile 
1969—1975 șl 1976—1983 ® Președinte de onoare al 
asociației : ln.g. Aurel Aldea ; președintele asocia
ției : Vasile Trentea ; secretarul asociației : Con
stantin Voinoiu ; antrenori : Marin Mustață — prin
cipal, Emil Ionescu — secund • Are stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor : 7 000 locuri • Lotul: 
portari : Lăptoiu, Bîndar, Arhir ; fundași : Roșea, 
Soare, Dumitrescu, Dorobanțu, Pătărescu/ Bblogan, 
Nicu ; mijlocași : Dobre, Toma, Roșu I, Băbeanu, 

Bodan, Pușcă,; înaintași: Oprea, Țone, Țuculan, preda, 
Apostol, Roșu n • Golgeterul echipei : Oprea — 
10 goluri • Media de vînstă : 24 ani • Echipa n-a 
cunoscut înfrîngerea ta ultimele 16 etape ale cam
pionatului. Practică un Joc ta continuă mișcare, 
titularii au o bună tehnleă individuală.'

(seria a IV-a)
0 Asociația a fost înființată în anul 1955 și0 Asociația a fost înființată în anul 1955 șl este 

tutelată de COmbll Slobozia • A- activat ta, Divizia 
„C“ în edițiile 1969—1983 • Președintele asociației: 
Iulian Zaharia ; președintele secției de fotbaj : Ion 
Chlru ; antrenor : Ion ț’ăciulete <O Are stadion pro
priu ; capacitatea tribunelor *. 5 060 locuri • Lotul : 
portari : Spare, Ionescu; fundași : Tache, Drăguț, 
Cristea, Borș,. Gogan, Matelu, V. Nicolae ; mijlo
cași ■„ lăncii, I. Nicolae,. Gb.' Nicolae, Lazăr...; îna
intași : I.upu,. Păun, Damaschin H, Constantinescu, 
Milea, Vlntilă, I.iviu ® Golgeterul . echipei : Lupu 
— 28 goluri. • Medla.de virată.:. 24 ani și 2 luni ® 
Echipă omogenă, disciplinată (n-a fost eliminat nici 
un Jucător ta tot campionatul). Compartimentul 
forte îl constituie linia de fundași. Are cițiva Ju
cători talentați, cu frumoase perspective : Da mas- 
chin IT, Păun și Gh. Nicolae.

. i

e în declin, apare și nervozi
tatea. Plus că multe cartonașe 
au fost generate și de faptul 
că nimeni nu se sinchisea de 
ele. Cu taxarea după sistemul 
internațional, un meci suspen
dare la două- cartonașe, cum a 
fost în ultimele etape, e mai 
bine. N-am să-i acuz pe arbi
tri, deși și ei trebuie să judece 
mai mult cum acordă un car
tonaș. Problema disciplinei este 
o problemă personală și a tu
turor în același timp. Cu toții 
avem datorii in această direc
ție. Jucători, antrenori, condu
cători de echipe, arbitri, su
porteri.

— Florea Dumitțache, ce 
spui de faptul că... Dumitrache 
e, de curînd, antrenor la Cor
vinul... Mircea Lucescu, antre
norul echipei naționale, Dobrin, 
antrenor la F.C. Argeș, pe lo
cul 4. Dembrovschi, în finala 
Cupei României...

— înaintașii Guadalajarei au 
ieșit la atac ! tn frunte cu că
pitanul lor, cu „căpitanul de 
pe Wembley" care promite să 
facă lucruri deosebite. Toți cei 
din «generația Guadalajarei» 
avem obligația să ajutăm fot
balul românesc. Pentru mine, 
ca antrenor la Corvinul, pro
blema principală este să-i dau 
lui Mircea Lucescu cîți mai 
mulți jucători la lot și cit mai 
bine pregătiți. Atunci, cu si
guranță, și echipa hunedorea- 
ni va merge bine in campio
nat.

— Ce spune „corsarul roib“ 
al Guadalajarei despre actua
la generație ?

— Cred că actuala națională 
va merge la Paris ți în... Me
xic. Sigur, i---------
foarte grele, dar trebuie 
punem toți umărul pentru 
fotbalul românesc să cj 
iarăși în turnee finale.

— Care-i ultima întrebare, 
Florea Dumitrache ?

— Dacă mai joc I
— Și răspunsul ?
— Vreau să mai joc. Sînt la 

un gol de Oblemenco în isto
ria fotbalului nostru, vreau să 
trec și de acest prag, să urc 
pe locul 2. La începutul ca
rierei de antrenor mi-am pro
pus multe. Rămîne să fiu con
firmat de practică I

— Succes. Florică !
Mircea M. IONESCU

urmează meciuri 
să
ca 

ajungă 

rioada 5—16 august.
• TURNEUL ECHIPEI LO

KOMOTIVE LEIPZIG. La in
vitația lui S.C. Bacău, forma
ția Lokomotive Leipzig. din 
R.D. Germană., cate anul a- 
cesta va participa în Cupa 
U.E.F.A. (primul adversar — 
Bordeaux), va întreprinde un 
turneu de trei jocuri amicale 
în tara noastră. Programul 
este următorul : miine, la Pia
tra Neamț, cu Ceahlăul ; du
minică, la Bacău, cu Sport 
club, iar marți, la București, 
cu Rapid. Din puternica for
mație antrenată de H. Scher- 
baum fac parte internaționalii 
Zotzsche (golgeterul echipei). 
Dennstedt. Kreer si KOhn.

• „DROBETA 2000“. EDI
ȚIA A VIII-a, se va disputa 
vineri si duminică la Drobeta 
Tr. Severin, pe stadionul Mu
nicipal. Iată programul : vi
neri (de la ora 16) : C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — F.C. 
Maidanpek (Iugoslavia) și S.K. 
Timok Zejecar (Iugoslavia) — 
Corvinul Hunedoara ; duminică

Ce ne spune un mic test

GINDURILE, PREFERINȚELE,
PROIECTELE UNOR JUNIORI

siNi s-a părut interesant 
știm ce gîndesc niște juniori, 
afLați la prima lor competiție 
importantă, finala unui cam
pionat pe țară. De aceea, pro- 
fiitînd de zilele de întrecere 
de la Piatra Neamț, am făcut 
un mic test printre foarte ti
nerii fotbaliști de la Electro- 
putere Craiova, Cuprom Baia 
Mare și Portul Constanța care 
și-au disputat acolo titlul de 
campioni la juniori II. între
bările s-au referit mai cu sea
mă la fotbal, dar ele n-au oco
lit și unele aspecte de activi
tate școlară sau chiar de pre
ferințe pentru profesia ce și-o 
vor alege adolescenții totîlniți 
în orașul moldovean. Iată unele 
informații, ce ni s-au părut 
mai semnificative, însoțite de 
cîteva observații asupra testu
lui efectuat.

Cum ai început fotbalul ? 
Cine a fost primul antrenor ? 
Intre cele 51 de răspunsuri, 
majoritatea vorbesc despre ac
țiunile de selecție ale cluburi
lor și școlilor sportive. Dar 
există și alte originale moduri 
în care copiii (de atunci) au în
ceput fotbalul. „In satul nostru 
era o echipă de seniori și așa 
am văzut fotbalul și m-am ho
tărît să joc și eu“ (Gh. Ghiță 
— Portul). „Tata m-a dus la 
Centrul de copii și juniori 
Craiova1* (M. Constantinescu — 
Electr oputere), „M-am dus 
singur la selecție** (S. Pop — 
Cuprom), „Am citit un anunț 
în ziarul «înainte» că se face 
selecție de pitici" (I. Ciocan — 
Electroputere), „Mal mulți pri
eteni din blocul nostru ne-am 
hotărît să mergem să intrăm 
la piticii lui Baia Mare** (S. 
Popa — Cuprom). Vedem, prin 
urmare, că cele mai diverse 
împrejurări șî moduri de atrac
ție i-au adus pe juniorii de 
frunte de astăzi spre fotbal. In

A

(de la ora 9) : învinsele intre 
ele pentru locurile 3—4 și
învingătoarele între ele pentru 
locurile 1—2. (V. MANAFU,
coresp.).

• MECIURI INTERNATIO
NALE LA SFIRȘITUL SAP- 
TAMINII. Sîmbătă vor avea 
loc două partide , internaționale 
amicale. Astfel, la Iași, Poli
tehnica va întîlni formația 
spaniolă de prima ligă Celta 
Vîgo. în aceeași zi, la Brăila, 
F.C.M. Progresul din localitate 
va primi Vizita formației gre
cești Corînt.

• TURNEE ALE UNOR 
FORMAȚII DE PESTE HOTA
RE. în cursul lunii august ne 
vor vizita țara mai multe e- 
chipe de peste hotare. Astfel, 
la invitația lui S.C. Bacău, 
clubul Zamalek Sporting Club 
Cairo va susține mai multe 
partide. Iar în organizarea 
Corvinului Hunedoara se va 
desfășura, în perioada 9—22 
august, turneul formației Ra
cing Club Beirut.

!

primilor antrenori, 
spre exemplu, Por-

privința 
notăm că, 
tul Constanța de astăzi are, 
din lotul de 17 juniori depla
sați la P. Neamț, 10 care au 
făcut primii pași în fotbal sub 
conducerea aceluiași antrenor 
prezent și la turneul final al 

. campionatului, P. Biliboacă. O 
frumoasă continuitate pedago
gică și o reușită în selecție. 
La Electroputere Craiova, de 
asemenea, șapte dintre com- 
panenții lotului l-au avut ca 
prim îndrumător pe antrenorul 
actual, P. Petculescu. In timp 
ce la Cuprom Baia Mare trei 
dintre juniorii deplasați la P. 
Neamț au început fotbalul cu 
M. Moldovan, antrenorul de 
astăzi. Dintre ceilalți antrenori 
sau profesori de educație fizi
că citați mai des în răspun
surile primite notăm numele 
lui I. Troancă (Constanta), Șt. 
Bădele (Craiova), I. Silaghi 
(Baia Mare), ca unii care au 
contribuit la descoperirea unor 
elemente de talent.

Punctele forte la învățătură. 
Neuitînd școala și obligațiile 
importante ale tinerilor spor
tivi față de ea, am solicitat 
răspunsuri în privința mate
riilor în care ei au cele mai 
frumoase victorii. Matematica, 
fizica, biologia, istoria, limba , 
română, geografia apar cel mai 
des pe foile primite de la ele
vii care au intrat acum în cla
sa a Xl-a. Bineînțeles că și 
educația fizică este citată de 
foarte multe ori, dar nu am 
luat-o în considerare fiind o 
materie în cart „subiecții" noș
tri au și dovedit calități deo
sebite, demonstrate public.

Ce profesie ți-ai ales ? Ne-
. fiind foarte departe momen
tul deciziei asupra drumului 
ce-1 vor alege după absolvirea 
liceului, am inclus și această 
întrebare asupra viitorului ju
niorilor de astăzi. Pasiunea 
pentru sport o demonstrează și 
cele 12 răspunsuri care au in
dicat i profesor de educație fi
zică sau antrenor. Opt dintre 
chestionați ar* dori să devină 
mecanici auto. Nu lipsesc pro
fesiile specifice zonelor de 
unde provin juniorii. Trei din
tre ei ar vrea să ajungă na
vigatori (cei de la Portul, se 
înțelege), alți trei se gîndesc 
să ajungă ingineri mineri (cel 
din Baia Mare). Alte profesii 
indicate : economist, construc
tor, . electrician, medic veteri
nar, sudor, lăcătuș mecanic. 
Zece dintre „subiecți" nu s-au 
hotărît încă' asupra, profesiei, 

★
Iată-i, deci,, și sub alte fa

țete decît-aceea de jucători în 
teren ț>e cei 51 de 'tineri Spori- 
tivi prezenți in întrecerea de 
la P. Neamț.

■Eftimie IONESCU.ft.
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ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
A OBȚINUT MEDALIILE DE BRONZ

In localitatea suedeză Mal- 
moe s-au încheiat întrecerile 
pe echipe din cadrul celej de a 
25-a ediții a campionatelor eu
ropene de juniori Ia tenis de 
masă.

In competiția feminină, re
prezentativa U.R.S.S. a cucerit 
pentru a o-a oară consecutiv 
titlul, întrecînd în finală echi
pa Angliei. Formația României, 
alcătuită din Olga Nemeș șl 
Carmen Găgcatu, a avut o com
portare bună, ureînd pe treap
ta a treia a podiumului, alături 
de echipa Ungariei, fetele noas
tre făcînd astfel un salt de 5 
locuri față de ediția prece
dentă.

Iată rezultatele finalelor: 
locurile 1—2 : U.R.S.S. — An
glia 3—0 ; 3—1 : Ungaria — 
România 3—1 (conform regu

lamentului ambele echipe au 
medaliile de bronz) ; 5—6: 
Cehoslovacia — Suedia 3—0 ; 
7—8 : Olanda — Austria 3—0 ; 
9—10 : Italia — Polonia 3—1.

La băieți, titlul a revenit tot 
sportivilor sovietici, care au 
Învins surprinzător puternica 
echipă a Suediei, In compo
nență cu vicecampionul euro
pean de seniori J.O. Waldner. 
Echipa României, după ce a în
vins Franța cu 5—1, a jucat cu 
Anglia pentru locurile 5—0, 
fiind întrecută cu 5—2.

Rezultatele finalelor : 1—Z :
U.R.S.S. — Suedia 5—4 . 3—4 : 
Iugoslavia—Ungaria 5—3 ; 5—• : 
Anglia — România 5—2 ; 7—8 : 
Franța — Elveția 5—4 ; 9—10 : 
Cehoslovacia — Polonia 5—4.

Campionatele continuă cu în
trecerile individuale.

POPOARELOR U.R.S.S.
La Moscova, în cadrul între

cerilor Spartachiadei popoare
lor U.R.S.S.„ în concursul de 
ciclism pe velodrom, Viktor 
Kupoveț a stabilit un nou re
cord mondial In proba de ur
mărire individuală (4 km) cu 
timpul de 4:47,687. Noul re
cordman este In vîrstâ de 19 
ani. Proba de un kilometru cu 
start de pe loc a fost cîștigati 
de Serghel Kopilov cu timpul 
de 1:05,101.

„MONDIALELE- FEMININE
DE BASCHET

La Rio de Janeiro s-a încheiat 
prima fază, în cele trei grupe 
eliminatorii, din cadrul campio
natului mondial feminin de bas
chet. Cîsdgtnd ultima partidă 
susținută In grupa B In compa
nia Australiei cu 87—71, forma
ția Iugoslaviei ocupă locul al 
doilea, callflclndu-se astfel pen
tru faza finală a competiției. Di
rect calificate slnt sl echipele 
S.U.A. sl Braziliei.

NUME NOI PE PODIUMUL SPADASINILOR 
LA „MONDIALELE" DE SCRIMĂ

După succesul Dorinei Va- 
ccaroni la „individuale* fi 
„squadra azzurra" a reușit să 
intre în posesia titlului mon
dial la floretă feminină, vioa
ra I fiind de această dată 
Carla Mochi care, in partida 
finală, cu echipa R.F.G. • 
realizat 4 victorii, urmată da 
Carola Ciocconetti, 3 v., pentru 
formația vest-germană punc- 
tlnd cel mai mult fosta cam
pioană a lumii. Cornelia H*’ 
nisch 3 v. în, timp ce echipa 
Italiei si-a menținut titlul cur 
cerit anul trecut la Roma. Un
garia a schimbat locul pe po
dium cu R.F.G. (bronz în loc 
de argint), cvartetul sovietic 
plasîndu-se tot pe locul patru.

Proba individuală de spadă 
Sl-a derulat si ea ultimele sec
vențe în cursul zilei de 
miercuri, începînd cu faza eli
minărilor directe si a recali
ficărilor. Prezent in această 
fază. reprezentantul nostru 
Nicolae Bodoczi, aflat intr-o 
evidentă scădere a capacității 
fizice după asalturile din cele 
trei tururi preliminarii, a ce
dat consecutiv la același scor 
net: 10—1, în fața polonezului 
Swornowaki (pe care l-a între
cut la Universiada de la Ed
monton) si a sovieticului Hon- 
dogo (in recalificări).

Dintre cei 8 finaliștl ai pro
bei individuale de sabie —

Handbal masculin

BUCUREȘTI (tineret) - FRANȚA (tineret) 25-13

EUmar Borrmann (R.F.G.). Er- 
n8 Kolczonay (Ungaria). Da
niel Giger (Elveția), Angela 
Mazzoni (Italia). Mihail Tifka 
si Serghel Alenin (U.R.S.SJ, 
Philippe Bolise si Olivier Lea
flet (Franța), doar Kolczonay 
a fost prezent la finala de la 
Roma *32, unde a luat „bron
zul*. Pierzînd Insă sl el ta 
„sferturi* (rezultate: Giger — 
Kolczonay 10—3. Lenglet — 
Tlsko 10—5. Mazzoni — Alenin 
10—5, Borrmann — Boisse 10— 
8). pe podium la Stadt-HaDf 
slnt numai nume în premieră. 
In semifinale: Borrmann — 
Mazzoni 12—11 si Glger — 
Lenglet 10—8. Intr-o finali 
strînsă. Ellmar Borrmann (28 
ani) a cucerit titlul mondial 
învingîndu-1 pe elvețianul Da
niel Giger cu 12—11, medalia 
de bronz revenind italianului 
Angelo Mazzoni care a cîștigat 
cu 12—10 întilnirea cu france
zul Olivier Lenglet.

UNA ȚIE,
...sau, pe limba lor, vorba 

cintecului — one for you, one 
for me. De cițiva ani de 
zile, de cînd domină semi- 
fondul mondial, Sebastian 
Coe si Steve Ovett își îm
part frățește cursele, deși 
sentimentele unuia față de 
celălalt nu sint chiar cele 
dintre frați. Un amestec de 
teamă și respect reciproc îi 
făcea să se evite. Ny s-au 
Intîlnlt niciodată in cursă 
directă, cu excepția Jocuri
lor Olimpice de la Moscova, 
unde — paradox — fiecare 
a cîștigat „proba celuilalt*, 
Seb pe cea de 1 500 m, 
Steve pe cea de 800 m. în 
rest, sî-au văzut de treabă, 
fiecare pe „culoarul" Iul, 
cîștigînd cursă după cursă, 
stabilind record după re
cord.

Nu puțini au fost sponso
rii dispuși să pună în joc 
bani grei pentru a transfor
ma duelul lor la distanță 
într-o realitate practică din 
care să aflăm și răspunsul 
întrebării : care este mal 
bnn 7 Cei doi ași, despre 
care s-a vorbit și s-a scris, 
probabil, mai mult dectt 
despre oricare vedetă a a- 
tletismului mondial în ulti
mii 4—5 ani, au preferat 
însă să-și păstreze mitul 
invincibilității, Intreținînd o 
atmosferă ciudată (mai ales 
că aleargă amlndoi sub stea
gul lui Union Jack), unică 
tn istoria atletismului. Cînd 
Seb alerga la Zdrich, Ovett 
era la Oslo, cînd Coe alegea 
din puzderia de oferte, Bis- 
letul, să zicem, Steve pleca 
la Koblenz. Si așa, Intr-un 
program pe cit de calculat 
Qe-atft de încărcat, cutreie
rau. fiecare cu „iepurii* 
Iui, Europa. Cînd se întlm- 
pla — rar — să se întîl- 
nească In același meeting 
aveau resursa alegerii pro
belor. Una ție, una mie...

La începutul sezonului 
trecut, minunea era pe cale 
să se înfăptuiască. Coe gl 
Ovett au anunțat că se vor 
întllnl în trei curse, pe dis-
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UNA MIE...
tanțe diferite, de-a lungul 
sezonului, de două ori pe 
continentul nostru și o dată 
în S.U.A. ; fără a socoti și 
campionatele europene de 
la Atena, unde erau hotă
rî ți să dubleze, amindoi, 800 
și 1 500 m. Dar tot atunci 
au început și necazurile. 
Ovett s-a accidentat si a ra
tat, practic, tot sezonul (nu 
a concurat la Atena), Coe 
n-a fost in cea mal bună 
condiție la „europene" și s-a 
Întors la Loughbourough 
doar cu o medalie de ar
gint, la 800 m. fără a se 
mai alinia la startul probei 
de 1 500 m cîștigată de alt 
englez, lup tinăr, Steve (pre
nume predestinat ?) Cramm.

Cei doi idoli cu soclurile 
clătinate au promis revanșa 
pentru 1983, anul primelor 
campionate mondiale de a- 
tîetișm- Au declarat că vor 
să alerge ambele probe la 
Helsinki. Dar cum semifon- 
dul britanic este acum bo
gat în talente (stimulate, 
desigur. în afirmarea lor de 
realizările celor doi super- 
campioni), trebuiau să-și 
clștige pe pistă acest drept 
Dar, după un 1:43,70 convin
gător la 800 m, Coe pierde 
două curse internaționale de 
1 500 m și una de o milă, 
chiar la Londra, la Crystal 
Palace, ridiculizat aproape 
de americanul Steve Scott, 
iar Ovett, după citeva curse 
de 1 500 m cîștigate cu acel 
teribil rush (sprint) de odi
nioară, abandonează în 
cursa-selecție de 800 m. tot 
la Crystal Palace, ca un mu
ritor de rlnd...

La Helsinki, cei doi „lei 
britanici* nu vor alerga, 
dect declt cite o probă. 
Una ție, una mie... Dar îm
părțirea nu mai este dictată 
acum de cel doi seniori, cl 
vine din afară. Alegerea nu 
mal înseamnă forță, ci slă
biciune.

Sfîrșit de epocă in semi- 
fondul mondial T Vom ve
dea la Helsinki...

Vladimir MORARU

Cel de al doilea ioc din ca
drul turneului pe care echipa 
masculină (tineret) de handbal 
a Franței îl întreprinde în ța
ra noastră s-a consumat ieri 
după-amiază. tot în sala Giu- 
lești. de această dată în fața 
unui adversar mai valoros: e- 
chipa de tineret a Capitalei. 
La capătul unei întîlniri dis
putată intr-un tempo rapid, cu 
multe si variate faze de atac, 
victoria a revenit echipei ro-

TELEX
AUTOMOBILISM a Cea de-a 

15-a ediție a Raliului Coastei de 
Fildeș, din cadrul campionatului 
mondial, se va desfășura Intra 
24 șl 30 octombrie pe un traseu 
Insumînd 4 800 de km cu 56 de 
probe speciale.

BOX • Americanul Aaron 
Pryor, campion mondial al cate
goriei superușoară (WBA), îl 
va Intilnl pe Alexis Arguello (Ni
caragua) la 9 septembrie la Las 
Vegas. Pryor clștlgase titlul ta- 
vlngîndu-1 pe Arguello la 13 no- 
tembrie 1982. la Miami, prin ko 
in repriza a 14-a.

ciclism •' După desfășurarea 
Turului Franței, tn clasamentul 
„Trofeului Superprestlge* conti
nuă să conducă Italianul Giu
seppe Saronni — 175 p, urmat de 
Sean Kelly (Irlanda) 158 p *1 Jan 
Raas (Olanda) 143 p. Laurent 
Flgnon se află pe locul 8 eu 
115 p.

motociclism • Marele pre
miu al Canadei la motocroe la 
clasa 250 emo desfășurat In 
Montreal a fost cîștigat de Kes 
van der Ven (Olanda — „KTM*ț. 
învingător tn ambele manșe, ur
mat de Georges Jobe (Belgia — 
„Suzuki") șl Ross Pederson (Ca
nada — „Suzuki*). In clasamen
tul general al campionatului mon
dial conduce Jobe cu 1M p. ar
mat de Danny Laporte (SUA — 
„Yamaha") 122 p șl Jo Martens 
(Luxemburg - .Yamaha*) M p.

tenis • tn primul tur al cam
pionatelor europene pentru Ju
niori de la Geneva, tn proba de 
simplu feminin (junioare sub M 
ani), Cristina Trocan a tnvtns-o 
Cu 6—3. 6—4 pe Andrea Riemer 
(Ungaria).

VOLEI • Turneul feminin de 
volei de la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria primei echipe a Po
loniei, urmată de R.D. Germana. 
Polonia B, Ungaria sl Cuba. In 
ultima zi ț Polonia A — Unga
ria 3—6. Polonia B — Cuba •—t. 
’• în finala turneului feminin da 
la Ostende, echipa Japoniei a în
vins eu 3—6 (1. 1. 8) formația 
poloneză Lodz. 

mâne cu scorul de 25—13 
(14-5).

Este necesar să subliniem 
jocul bun prestat de formația 
noastră, care s-a apărat biaa, 
foarte atent si în forță, bene
ficiind si de aportul a doi 
portari în vervă (Jerebie «i 
Fetran). In atac, ne-au plăcut 
forța de șut sl pătrundere a 
celor doi interi (din păcate nu 
întotdeauna la fel de activi: 
Roșea si Bădău), precum si 
prestația pivoților si a extre
melor (Mocanu, Jianu sl Pop).

Cele mai multe goluri an 
fost realizate de: Pop 6, Jia
nu 5, Mocanu și Roșea dte 4 
— București, Grandet 3, Zgra- 
zzutti 3, Philipy 2 — Franța. 
Au condus bine ȘL Georgescu 
șl W. Dăncescu. Următorul joc 
ăl oaspeților va avea loc inli
ne, tot în sala Giuleștl. de la 
ora 17,30, tot în compania e- 
chlpel de tineret a Bucureștiu- 
lul. (c.a.).

Pe pistele de atletism

NOU RfCORD MONDIAL LA 808 m FEMEI i 
JARM1LA KRALOCHVIEOVA 1:53,28!

culta șl 50—34 la feminin. Cele 
mal bune rezultate : taminta t 
1500 m : Mary Decker (3.U-A.) 
5:57.12 — record ; lungime : Ca
rol Lewis (3.U.A.) 6,82 m, 400 
mg ; Ann-Louise Skoglund (Sue
dia) 55,se too m : Florence Grif
fith (SUA.) 1140 ; suliță : Titaa 
Ltilak (Finlanda) 71,34 m ; mas-

MUNCHEN. ia cadrul concur
atul International do atietiem 
desfășura* marți seara pe sta
dionul oUmpio din MOnchen. at
leta cehoslovaca Jarmlla Kratoeb- 
vilova a stabilit un nou record 
mondial in proba de IM m ou 
timpul de 1 33.2S Vechiul record 
era de 133,48 p fusese stabilit 
de deta novletic* Nădejde OII- 
zarenko ta finala olimpic* de la 
Moscova. Kratochvtiova (32 de 
ani), cunoscută ce una din oaie 
mal bune sprintere ale lumti. 
alergare săptămîna trecută M.48 
pe MS m al doilea reeultat mon
dial al tuturor timpurilor De re
marcat cl debutul noii recordma. 
ae pe distanța de MO m avusese 
Ies abia ta septembrie antrl tre
cut fi-SSF

tn cadrul aoetulașl concur, at
letul vest-german Erwtn 8kam- 
rahl a subtitt un nov record ev- 
ropea» tn proba de «M tn ev 
44.96 (vechiul record 4* M Viktor 
MartdnURA.S. tn IMO)

STOCKHOLM Duo* prima d 
a meriu’il măscuita d feminin 
dintre rennezmtatlva SUA p 
selecționata țărilor nordice ame
ricanii conduc ou 113—1W la mn«-

Astăzi, pe lacul Kaukajarvi din Tampere

START IN CAMPIONATELE MONDIALE 
DE CAIAC-CANOE

In programul zilei: serii și recalificări In probele de 1000 m
Pe lacul Kaukajarvi din ora

șul finlandez Tampere, peste 
400 de caiaciști șl canoiști din 
31 de țări se aliniază la star
tul celei de-a 16-a ediții a 
campionatelor mondiale. Slnt 
prezente toate marile vedete 
ale sportului padelei și pagaeL

In programul campionatelor 
figurează 18 probe : 13 pe cu
loare (500 și 1 000 m) șl 5 curse 
de fond (10 000 m). Joi dimi
neața, In prima reuniune a 
campionatelor, se vor desfășura

culta : 104 m : Enunltt King
(S.U.A.) 10,22. 400 m : Alouto
Babere (3 U.A.) 45.68 ; 1500 m l 
Jlm Spivey (S.U.A.) 5:46,97, 5000 
m : Mart» Valnlo (Finlanda) 
13:33.0’ toe mg : Andre Philips 
(S.U.A ) M 79, greutate : Dave 
Lăut (S.U-A) M.26 m. prăjină i 
Mino 2talar (Suedia) 5.40 m. 4 X 
ine m: S.U.A 39.17: tuliți: Binar 
Wlleja ms.ta (Islanda) M.M m... 
I Tom Fetnanott (S.U.A.) M.40 m.

PARIS Federația francez* de 
atletism a anunțat c* la apropia
tele campionate mondiale de 1a 
Helsin*" rnanța va fi reprezen
tat* de 36 de atlețl. 25 de băr
bați si 11 femei. în nroba de sări
tor* oi prăjina au fost selecțio
nați Pler-e Qutnon (5,80 m),
Ttnerrv vigneron (5.77 m) și Pa
trick Aba la (3 63 tn). 

seriile probelor de 1 000 m. Pri
mii trei clasați in fiecare serie 
se califică pentru semifinalele 
programate sîmbătă dimineața, 
restul concurenților urmînd să 
evolueze joi după-amiază în 
recalificări.

în prima zi de concurs, echi
pa României va alinia urmă
toarele echipaje : C 1 — Costel 
Oiaru î K 2 — 1 000 m : Ion 
Bîrlădeanu — Ion Geantă ; C 2 
1 000 m : Ivan Patzaichin — 
Toma Simionov ; K 1 F — 500 
m : Marla Ștefan ; K 2 F — 
500 m : Agafia Buhaev — Tecla 
Borcănea ; K 4 : Angelin Ve- 
lea, Ionel Lețcaie — Ionel Con
stantin — Nicolae Fedoseî.

• Echipa Sturm Graz, viitoa
rea adversară a formației 
Sportul studențesc, în primul 
tur al Cupel U.E.F.A., a susți
nut un nou meci în „Cupa de 
vară*. Jucînd cu Ruda Hvczda 
Cheb, în deplasare, Sturm a 
fost Învinsă cu 5—0 (3—0) I 
Alte rezultate : Arminia Biele
feld — Botev Vrața 4—0_. Inter 
Bratislava — Honved Budapes
ta 1—1 (1—1).

• In preliminariile olimpice 
(zona Africii): Camerun — An
gola 1—2 (1—1). în tur 1—1. 
Camerun s-a calificat pentru 
turul al doilea.
• La Leipzig, in prezența a 

70 000 de spectatori, reprezenta
tiva U.R.S.S. a dispus de for
mația R. D. Germane cu 3—1 
(2—1). Au înscris pentru în
vingători Blohin, Oganesian ș! 
Evtușenko, iar pentru gazde — 
J. Strefch.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

ÎMPOTRIVA POLITICII DE

DISCRIMINARE RASIALĂ IN SPORT
LONDRA, 27 (Agerpres). — 

La Londra s-au desfășurat lu
crările Conferinței internațio
nale împotriva politicii de dis
criminare rasială in sport, or
ganizată din inițiativa O.N.U. 
și a Comitetului olimpic nera
sial din Republica Sud-Africa- 
nă. In declarația finală se ce
re Comitetului Internațional O- 
limpic (C.I.O.) să elaboreze un 
cod de conduită conform căru
ia pentru legături sportive cu 
regimul rasist de la Pretoria să 
suporte consecințele nu numai 
sportivii, ci și Comitetele olim
pice naționale respective, pe ca
re C.I.O. să le poată exclude 
de la participarea la Jocurile 
Olimpice.

• Brazilianul Zico va juca în 
noul sezon la Udinese. El a 
fost transferat de la Botafogo, 
numai In condițiile acceptate 
de Comitetul Olimpic Național 
Italian (CONI). Zico va de
buta Ia Udinese la 31 iulie, cu 
prilejul unui joc amical cu 
Hajduk Split, viitoarea adver
sară a Universității Craiova în 
primul tur al „Cupei U.E.E.A.*. 
Astfel, reprezentativa Braziliei 
va juca (fără internaționalii 
Zico, Batista și Cerezo, aflațl 
acum peste hotare) în meciul 
amical de Ia 28 iulie cu Chile, 
programat la Santiago. Forma
ția probabilă a Braziliei în a- 
cest meci : Leao — Leandro, 
Marcio, Toninho Carlos, Junior 
— Andrade, Socrates, Jorghln- 
ho — Paulo Isidoro, Careea, 
Joao Paulo. De notat că, în a- 
fară de cel citați mai șus. va 
lipsi și Eder, în schimb, vor 
reintra Leandro. Junior șl Joao 
Paulo. în formă excelentă.
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