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Ancheta noastrâ

A MAI RĂMAS UN AN PÎNĂ LA J.O, 
CUM VĂ PREGĂTIȚI 

PENTRU MAREA ÎNTRECERE?
Azi răspunde secretarul r. P, Judo, Anton Muraru
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LUPTĂTORII NOȘTRI DE GRECO-ROMANE,

ÎȘI DISPUTĂ DE AZI CELE 10 TITLURI

Reprezentarea demnă a culorilor țării Ia Jocurile Olim
pice de la Los Angeles — de care ne mai desparte un an — 
constituie un obiectiv primordial al întregii noastre mișcări 
sportive, pentru Îndeplinirea căruia Comitetul Executiv al Con
siliului National pentru Educație Fizică și Sport a stabilit din 
timp o serie de măsuri, fiecare federație trecînd de îndată la 
punerea lor în aplicare. Este și cazul Federației române de 
judo, al cărui secretar responsabil. Anton Muraru, răspunde în 
numărul de azi la cele două întrebări ale anchetei initiate de 
ziarul nostru pe această temă :

1. Ce ați întreprins pînă în prezent pentru îndeplinirea ho- 
tărîrii Comitetului Executiv al C.N.E.F.S. șl cu ce eficiență 7

2. Ce perspective întrevedeți reprezentativei noastre de judo 
la întrecera supremă a anului 1984 ?

La Tg. Jiu: Competiția 

Juniorilor la „libere"
Peste 160 de luptători de 

greco-romane, sportivi' consa
crat! si tineri dornici de afir
mare. încep astăzi, de la ora 
10. în sala Floreasca din Ca
pitală. o pasionantă cursă 
pentru cucerirea celor 10 ti
tluri de campioni ai tării si al 
„Daciadei” pe anul 1983. Ma
rii performeri — Ștefan Rusu, 
Ion Draica, Vasile Andrei, 
Constantin Alexandru, Stefan 
Negrișan... — sînt, desigur, a- 
creditati cu prima «ansă, dar 
ei vor primi, fără îndoială, o 
replică’ extrem de puternică 
din partea „schimbului de 
mîine“. aflat în remarcabil 
progres.

Vor fi — pînă duminică — 
trei zile de dispute care, spe
răm. vor demonstra frumuse
țea sportului luptelor si va
loarea ridicată a fruntașilor 
acestei discipline la stilul gre
co-romane. întreceri care. în 
același timp, vor oferi tehni
cienilor noștri răspunsuri de 
„ultimă oră” in cadrul campa
niei de pregătire în vederea 
campionatelor mondiale de Ia 
Kiev (septembrie). Și care, fi
rește. vor stabili ierarhiile va
lorice ale acestui an pe plan

CAMPIONATUL DE TENIS ÎNAINTEA SEMIFINALELOR
BRAȘOV, 28 (prin telefon). 

Turneul final al „Daciadei” la 
tenia se apropie de linia de 
sosire. Se cunosc semifinaliștli 
în amîndouă probele de sim
plu, la masculin și feminin. în 
legătură cu aceasta, un fapt 
statistic surprinzător : la în
trecerea masculină, numai 2 
din cel 8 capi de serie au ră
mas în cursă ! Anume. Florin 
Segărceanu si Andrei Dîrzu, 
care vor sta fată în fată într
una din semifinale. în cealaltă 
se întîlnesc mai vechii compe
titori Dumitru Hărădău și 
Traian Marcu. amîndoi demon- 
strlnd că si generația anterioară 
are un cuvînt de spus în dis
puta pentru titlu. La feminin, 
în semifinale vor lupta Lucia 
Romanov cu tînăra Corina 
Taloș, revelația concursului, iar 
Marla Romanov cu Daniela 
Moise. Programul acestor in
teresante întîlniri. la arena Di
namo. începe (n.r. azi) la ora 14.

Sferturile de finală la simplu 
masculin au furnizat meciuri 
mal puțin disputate decît în 
fazele precedente. Excepție ■ a 
făcut acela în care dinamovis-

GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE ClȘTIGĂ „TEREN1...
Semnalăm, din nou, o acțiune 

reușită a Comisiei centrale pen
tru educație fizică șl sport fe
minin din eadrul C.N.E.F.S., 
desfășurată în Parcul „Progre
sul” din Capitală și avînd drept 
scop Îmbunătățirea muncii in 
cadrul centrelor de gimnastică 
de intrefinere pentru femei. La 
acest profitabil schimb de ex
periență au fost convocate res
ponsabilele de comisii județene 
și profesoare de educație fizică 
ce lucrează în astfel de centre, 
din 13 județe ale țării (Argeș, 
Brașov, Covasna, Călărași, Dîm
bovița. Dolj, Harghita, Ialomi
ța, Mehedinți, Olt, Tulcea, Te
leorman, Prahova) șl din mu
nicipiul București.

Punctul principal al acțiunii 
l-a constituit lecția practică — 
„în direct” — din sala Progre
sul tinută de experimentata 
Sandra Constantinescu $1 un

Ion Draica (cu fața), unu) dintre cei mai valoroși participanți 
la „naționale" Foto : Dragoș NEAGU
national, vor desemna cam
pionii tării $1 ai „Daciadei”, 
pe cei mai buni dintre cei 
buni.

Programul finalelor : VINERI 
— de la orele 10 si 18: elimi
natorii ; de la orele 17.30 la 
18 : festivitatea de deschidere; 
SIMBATA — de la orele 10 
și 17,30 : eliminatorii ; DUMI
NICA — de la orele 10 la 13: 
semifinale șl FINALE la 10 ca
tegorii : de la orele 13 la 13,30; 
festivitatea de închidere a 

tul brașovean Traian Marcu, a- 
mlntindu-sl parcă de zilele sale 
bune, a reușit să treacă de 
rezistenta aprigă a stellstului 
Răzvan Constantinescu (favorit 
nr. 6), dar numai după 5 se
turi ; 4 6. 6—1, 5—7, 6—2. 6—0. 
în rest, numai victorii fără 
drept de apel. în cite 3 seturi. 
Florin Segărceanu, cu un loc 
economicos, dar si lovituri va
riate. l-a învins pe Octavian 
Vilcioiu cu 8—1, 6—2, 8—2. An
drei Dîrzu, mal experimentat 
decît adversarul său, Mihai 
Șovar, s-a impus cu 6—3. 6—1, 
8—2 în fata acestuia. în sfîrșit, 
cu puterea de luptă și concen
trarea pe care i-o cunoaștem, 
Dumitru Hărădău s-a desprins 
relativ ușor de campionul de 
anul trecut, Laurentiu Bucur, la 
scorul de 7—5, 6—3, 6—1'.

La feminin, din nou In prim- 
plan s-a situat junioara de 14 
ani Cristina Taloș. de la 
Dinamo, care devine semifina- 
lista competiției. învingînd cu 
6—1. 7—5 pe arădeanca Dorina 
Brăștln. Surorile Romanov au 
avut evoluții diferite. Lucia a 
cîștigat fără probleme la 

grup de practicante ale gim
nasticii de întreținere. Exerciți
ile prezentate — pentru toate 
grupele musculare cu apa
rate sau fără — pe fond 
muzical, prin preluarea u- 
nor elemente din dansurile 
populare sau moderne, au fost 
urmate de observații judicioase 
și de sugestii făcute de cunos
cuta antrenoare Gineta Stoe- 
nescu, care a pledat convingă
tor nu nuihai pentru utilitatea 
și frumusețea mișcării ci, de 
asemenea, pentru introducerea 
unor elemente de gimnastică 
ritmică în exercițiile din pro
gramul centrelor de întreținere.

Au urmat, în ultima parte a 
întllnlrii, discuții, păreri, vești 
despre extinderea centrelor de

Modesto FERRARIN1

(Continuare tn pap. 2-3) 

campionatelor.
Incepînd de astăzi si pînă 

duminică se vor desfășura fi
nalele campionatelor naționale 
și ale „Daciadei” la lupte li- 
bere-Juniori. întrecerile sînt 
programate la Sala sporturilor 
din Tg. Jiu și vor reuni cei 
mal buni tineri (18 ani inclu
siv) practicant! ai acestui stil. 
Printre protagoniști : Florin 
lonită, Laszlo Mikloș. Vasile 
Sălăgean, Alexandro Kctoles, 
Călin Nlri. Măricel Trușcă.

Monica Radu : 6—1, 6—1. în 
schimb, Mari» a trebuit să 
lupte 3 seturi cu Cosmina Po
pescu, care în ciuda pauzei 
competitionale impusă de stu
diile universitare arată bune 
posibilități. Campioana naționa
lă a cîștigat cu 6—0, 4—6. 6—4. 
între două steliste. Daniela 
Moise si Vasilica Ivan, prima 
a obtinut calificarea la scorul 
de 6—2, 6—2.

în plină desfășurare sînt în
trecerile de dublu. Iată rezul-

lon GAVR1LESCU

(Continuare In pag 2-3)

TINEREȚEA■>

TENISULUI
Pe terenurile de tenis de la 

ștrandul Tineretului din Bucu
rești se desfășoară o întrecere 
continui, intre virstele de 5 
ani (ți 7 luni!) și 87 de ani. 
Capetele acestui lanț temporal 
care depășește binișor trei sfer
turi de veac se numesc pre
școlarul Tudor Burcescu și 
pensionarul Bebe Rusu.

Pentru cei peste 400 de o- 
bișnuiți ai tenisului neoficial 
de la Tineretului, ai tenisului 
sănătății. prezența tn teren a 
devenit scopul de bază și nu 
victoria în compania cine știe 
cărui adversar. Mișcarea do
rința de a fi — chiar și in- 
timplător — autorul unui lob 
planat, frumusețea unei mingi 
liftate și nu obținerea punc
tului decisiv sînt toate la Ti
neretului, dorințele majore. 
Poate că Tudor Burcescu. me
zinul „absolut" al parcului in 
această vară, va visa, tn viata

Iată răspunsurile primite :
1. După „europenele” de a- 

nul trecut întregul birou fe
deral a analizat — așa cum 
obișnuim de fiecare dată — 
comportarea sportivilor din 
toate punctele de vedere, ajun- 
gînd la concluzia că tehnicie
nii de la lot n-au văzut, din 
cauza strălucirii „aurului” ob
ținut de Frățică, serioasele 
deficiente de pregătire a spor
tivilor. Mai mult, ei au argu
mentat in fel și chip — deși 
biroul federal a organizat și o 
ședință lărgită, la care au par
ticipat majoritatea antrenorilor 
din tară — că nu trebuie să 
se amestece nimeni în alcă
tuirea lotului și ca atare lotul 
a rămas, în continuare, neschim
bat. Nici o infuzie de tineret 
— deși fusese o recomandare

Simbâlâ $1 duminică, pe stadionul „23 August"

UN ATRACTIV SPECTACOL ATLETIC; 
JOCURILE BALCANICE DE JUNIORI

în timp ce atletii seniori 
selecționați în lotul pentru 
campionatele mondiale fac ul
timele pregătiri înainte de ple
carea la Helsinki, cei mai buni 
juniori ai tării se vor alinia, 
sîmbătă si duminică, pe sta
dionul „23 August” din Bucu
rești, la startul unei impor
tante competiții : Jocurile Bal
canice. înființată după mo
delul Balcaniadei mari, a se
niorilor, întrecerea speranțe
lor a ajuns la a 14-a ediție 
și va reuni la București oas
peți din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia si Turcia.

Pentru tînăra noastră gene
rație de atleti concursul este 
dificil. întrucît în rindul echi
pelor participante (cu deose
bire in lotul bulgar) figurează 
cîțiva performeri bine cotati 
in ierarhiile europene ale ca
tegoriei de vîrstă (în frunte 
cu recordmanul mondial la 
triplusalt Hristo Markov. 16.88 
m la începutul acestui sezon). 
Și echipa noastră are însă în 
componentă citiva tineri aflati 

Foto : I. MIHAICA

lui. un titlu de campion în 
„sportul alb" ; astăzi, insă, do
rește din toată inima lui cu
rată să ajungă pînă in stadiul 
de a putea returna in terenul 
advers 20 din cele 40 de mingi 
trimise lui de către examina
tor. Un examinator sever de 
fapt o examinatoare — numele 
ei e cunoscut in lumea tenisu
lui nostru — profesoara Adria
na Călina — care vrea ca toți 
cei ce ies din mina ei. dună 
ciclul l. sau ciclul II. sau ci
clul III, treptele inițierii. si 
treacă probele finale. Cine 

unanimă a membrilor birou
lui federal și a antrenorilor 
din tară — nici o modificare 
a planului de pregătire pentru 
campionatele europene din a- 
cest an. Singura noutate a fost 
selecționarea tînărului Gheor- 
ghe Dani în locul lui Arpad 
Szabo. Atit ! Și rezultatele s-au 
văzut la Paris. De astă dată 
au fost luate măsuri ferme : 
o nouă conducere tehnică, s-a 
renunțat Ia sportivi de la 
care s-au așteptai zadarnic re
zultate bune de multi ani ca 
Toma Mihalache, Ion Năstăl- 
lă, Adrian Faur. Traian Co- 
drea. Eugen Lăcătușu ș.a. Efi-

Convorbire consemnată de 
Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag 2-3)

la porțile marii performanțe, 
aruncătoarea de disc Daniela 
Costian (58,66 tn săptămîn* 
trecută, la campionatele de 
seniori), aruncătoarea de greu
tate Livia Simion (17,06 m), 
sprintera Mihaela Chlndea 
(11,6 pe 100 m). heptatlonlsta 
Petra Mihalache (5 668 p), 
semifondistele Margareta Kes- 
zeg (4:13,70 la 1 500 m) și Vio
leta Beclea (2:04,96 la 800 m). 
aruncătorul de disc Stelică 
Turbă (53,36 m) sau semifon- 
distul Viorel Popescu (5:39,8 
la 2 000 m obstacole) fiind cei 
mai buni reprezentant! ai ac
tualei promoții de juniori. 
Pentru sportivii »oștri (desi
gur. și pentru oaspeți). Balca
niada de la București repre
zintă un important test tn 
perspectiva campionatelor eu
ropene de juniori programate 
la Schwechat (Austria) între 
20 și 23 august. Nădăjduim că 
cele două zile de concurs ne 
vor oferi cît mai multi candi
dați pentru campionatele conti
nentului.

nu-și îndeplinește norma spe
cifică ciclului pe care-l doreș
te absolvit cade la examen o 
dată, de două ori. iar a treia 
oară rămine... repetent ! Dar 
cei care trec cele 3 cicluri suc
cesive fiecare de cite o luni 
eu 12 ședințe încep să se gin- 
dească fie la selecția intr-o 
secție de performantă fie la... 
tinerețea celor 87 de ani ai 
decanului lor de virstă

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag. 2-3)



! la Eforie Nord DAN BĂRBULESCU ESTE LIDERUL 
TURNEULUI DE ȘAH PENTRU JUNIORI

Din întreaga țară, în fiecare zi se adaugă La complexul sportiv

NOI PAGINI DE CRONICĂ din Calea Dudești
In cronica marii întreceri spor

tive naționale „Daciada**  se adau
gă, zi de zi, noi file, oglindind 
pasionante, entuziaste concursuri 
șl competiții.

LA SLATINA, NOTA 10 MICILOR 
FOTBALIȘTI BUCUREȘTENI |

Campionatul de fotbal al școli
lor generale, categoria 13—14 ani, 
a cărui finală (8 echipe, câștigă
toarele de zonă) a avut loc la 
Slatina, a dat ciștlg de cauză mi
cilor fotbaliști de la Școala ge
nerală nr. 164 din București (an
trenor, prof. Andrei Bartha). In 
finală : 1—1 cu echipa Liceului 
,,Mihai Emincscu” din lași (prof. 
I. Lupulescu) ; departajarea e-a 
făcut după executarea loviturilor 
de la 11 m. elevii bucureștenl a- 
vtad un avantaj minim, 4—3... 
Minifotbaliștii județului-gazdă. 
Olt. s-au clasat pe locul 3 (4—2 
cu formația Școlii generale nr. 1 
din Bocșa — Județul Caraș-Seve
rin). In continuare : 5. Școala ge
nerală nr. 2 Sf. Gheorghe — Co- 
vasna, 6. Școala generală nr. 1 
Cărei — Satu Mare, 7. Școala ge
nerală nr. 7 Tulcea, 3. Școala ge
nerală nr. 1 Adjud — Vrancea.

Competiția Inițiată de CJi.OJ*.  
șl C.N.E.F.S. și dotată eu 
„Cupa Pionierul” s-a bucu
rat de o excelentă orga
nizare asigurată de CJ.O.P. șl 
CJ.E.FS Ol», prin profesorii 
George Trif șl, respectiv, Con
stantin Ghlțescn. precum șl de 
eolectlveie de conducere ale șco
lilor generale șl Liceului „Radu 
Greceanu” «Un Slatina. Însuși 
faptul că gazda meciurilor a fost 
complexul sportiv ,d Mai” de
monstrează atenția deosebită asi
gurată acestei întreceri a speran
țelor fotbalului nostru. O forma- 
ție-wtandard a competiției (cu e- 
levtl cei mal dotați pentru fot
bal) ar cuprinde, printre alții, pe 
rtruneaeu șl Mărculescu (Bucu
rești), Raduly (Covasna), Fur-

mann (Satu Mare), Neagu, Asă- 
voia și V. Gheorghe (Iași) și Cos- 
tea (Caraș-Severin).

Să reținem aceste nume, des
pre care profesoril-antrenori pre- 
zențl la Slatina ne asigură că 
vom mai auzi I

MINERII, IN ÎNTRECERE I

„Cupa Minerului”, competiție 
tradițională rezervată muncitori
lor din această branșă va reuni 
la Deva, de vineri și pină dumi
nică inclusiv, sportivi din toate 
bazinele de exploatare, pasionați 
a! atletismului, tenisului, popice
lor, șahului și voleiului. O com
petiție pe care activiștii sportivi 
ai județului-gazdă, Hunedoara, o 
pregătesc cu toată atenția, dor
nici — ca șl concurența, de altfel 
— să-1 asigure o deplină reușită. 
De bună seamă că — respectlnd 
tradiția — așa va fi...

ORAȘUL DE PE BEGA, GAZDA ATLE- 
TILOR DIN MEDIUL SĂTESC

Timișoara va fi, la sflrșitul a- 
oestel săptămlni, gazda unei mult 
așteptate Întreceri atletice, „Cupa 
UJT.C.A.P.” rezervată muncito
rilor din mediul sătesc. Vor lua 
parte selecționate ale tuturor ju
dețelor (băieți și fete), care se 
vor Întrece in probe de alergări 
(100 metri — băieți șl tete, 000 m 
fete, 1 500 m băieți), aruncări 
(greutate — băieți și fete) și să
rituri (lungime — băieți șl fete).

întrecerea, programată pe cea 
mal mare bază sportivă timișo
reană — stadionul „1 Mai” — se 
va bucura de o organizare deo
sebită asigurată de U.N.C.A.P„ 
In colaborare cu C-N.E.F.S. și or
ganele locale in subordine. Peste 
valoarea posibilă a unor rezultate 
tehnice (ca la edițiile precedentei 
se așteaptă ca această Întrecere 
să reprezinte o nouă și convin
gătoare pledoarie pentru atletism 
ta rtndul muncitorilor agricoli, 
susținută chiar de către benefi
ciarii lui.

O AMPLĂ ACȚIUNE 

CULTURAL SPORTIVĂ

Frumoasa bază cultural-spor- 
tivă a întreprinderii „Timpuri 
noi” din Capitală, aflată In 
parcul din Calea Dudești nr. 
132, V3 găzdui, duminică, 
de la ora 9,30, o amplă acțiune 
organizată sub genericul „Da- 
ciadei” de asociația sportivă 
Timpuri noi, in colaborare cu 
asociația Spartac. Programul 
cultural-sportiv care va avea 
loc cu acest prilej va incepe cu 
un amplu cros de masă „Alear
gă, pen tiu sănătatea ta !* — 
urmat de atractive Întreceri de 
mini-fotbal, volei, concursuri de 
înot, de tenis de masă și po
pice, demonstrații de box, uA 
simultan de șah la 20 de mese 
și jocuri distractive. Programul 
sportiv va fi urmat de spec
tacole cultural-artistice susți
nute de formații ale sindicate
lor din comerț, laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României”, brigăzi artistice, ar
tiști amatori și profesioniști.

La Eforie Nord continuă în
trecerile din cadrul Turneului 
internațional de șah pentru ju
niori. Cei 12 competitori au par
curs primele cinci runde ale 
programului de joc și lider este 
acum talentatul șahist român 
Dan Bărbulescu, care a totali
zat 3,5 puncte. Al doilea în cla
sament este oaspetele ungur 
Jozsef Palkovi cu 3 puncte ți 
o partidă întreruptă (cu I. Coz- 
ma), din care nu poate spera 
însă să obțină mal mult de Ju
mătate de punct. In continuare

sint clasați : Berndt Schneider 
(R. F. Germania) 3 p, Alin Ar- 
deleanu, Dragoș Dumitrache, 
Marin Mihail, Dragoș Minescu 
și Joel Adler (Elveția) — toți 
cu cite 2,5 p, loan Cozma 2 p 
(1), Constantin Alexandru șl 
Gheorghe Aniohe — 2 p, Phi
lippe Champion (Franța) 1 p.

Turneul intră de astăzi In a 
doua jumătate a desfășurării 
sale. întrecerile, care au loc la 
elegantul complex hotelier „Me
duza” din localitate, urmează 
să se încheie la 4 august.

CONCURSUL DE (NOT AL C. S. ȘCOLARE
La Tîrgu Mureș a avut loc zi

lele trecute finala Concursului 
republican al cluburilor sportive 
școlare la tnot. In probele Indi
viduale, cele mal multe victori! 
le-au obținut gâlățeanca Mihaela 
Bontea, plolesteanca Anlela Mol- 
sescu — cite 5, slblanca Uvia Co- 
pariu — 4, hunedoreanuâ M. Cri- 
șan, Dloleșteanul Al. Moldoveana 
și bucureș+eanul S. Lepădate 
(Llc. 37) — cite I.

In clasamentul general al com- 
petiției alcătuit prin adunarea

punctelor obținute la cele piatru 
categorii, pe primul loc s-a si
tuat C.S.Ș. Ploiești — 541 p, ur
mat de C.S.M.Ș. Bala Mare — 
497 p, Lie. TI București — 477 p, 
C.S.Ș. Brăila — 327 p, C.S.Ș. Ga
lați — 240 p, C.S.Ș. Reșița — 
173 p, C.S.Ș. Arad — 160 p, C.S.Ș. 
Hunedoara — 131 p, CJS.Ș. Con
stanța 106 p, CJS.Ș. 7 Dinamo — 
M p. Pe ultimele locuri (13, 30, 
a), cluburile sportive școlare dta 
Mediaș au minus 13 p, Oradea, 

minus 16, șl ClmpdTia minus 32.
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SECVENȚE
(Urmare din pag. 1)

In aeeatti ultimi privință 
lucrurile rimln valabile șt 
pentru eamenii In floarea vlr- 
itei, pentru ei profeioara A- 
drlana Călina ere și elevi de 
54 ani. ea inginerul Mihai Beri, 
iau de 55. precum medicul 
Constantin Breazna.

^.La Brașov, campionatele 
naționale ale teniemenilor eon- 
tacrați continui. Se aleargă

COTIDIENE
din greu pentru titlurile de 
campioni ai țării, cele care te 
vor decerna Intr-o zi-două. La 
„Tineretului", întrecerea eănă- 
tății continuă tot tezonul. 
Fără medalii, fără diplome, 
fără podium de premiere. In
tre 5 și 87 de ani, toți con
curența trec, In fiecare zi, îm
preună, linia de sosire. Un fi
nit— perpetuu, eare prelun
gește viața. Și o face și mai 
frumoasă.
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GIMNASTICA DE ÎNTREȚINERE
(Urmare din pag. I)

gimnastică de întreținere In ța
ră. Iată, de pildă, in județul 
Olt, in afara centrului care 
funcționează, in bune condiți- 
uni, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Slatina, va mai 
lua ființă unul, la întreprinde
rea Textilă (prof. Magdalena 
Mihail-Olt). Din martie, func
ționează două centre și In ju
dețul Călărași : la Călărași Și 
Oltenița (prof. Lidia Scobici- 
Călărași), iar in județul Covas- 
na sint acum trei : la Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc și în- 
torsura Buzăului (prof. Teodo
ra Valcovski). Interesante ni 
s-au părut experimentele tăcu
te la centrele de Întreținere din 
Ploiești, Tirgoviște și Pitești, 
unde s-au adus noutăți in a- 
ceastă direcție. Așa de pildă 
se vorbește de Înființarea unui 
centru pentru copii, de intro
ducerea in programul centrelor 
a unor elemente de culturism, 
gimnastică ritmică, automasaj 
(comunicate de profesorii Cris
tian Georgescu-Prahova, Victo
ria Stematiu-Dimbovița, Ion Ri
duleseu-.Argeș).

In final, o măsură bineveni
tă : asemenea tntUniri, schim
buri de experiență se vor ini
ția in alte două localități: Arad 
și Iași.

LA CHEIA (PRAHOVA), COMPLEXUL 
APLICATIV „PENTRU APARAREA PA

TRIEI”

încep!.-’.d de marți (p!nă stabătă 
I august). stațiunea Cheta-Pra
hova va găzdui tabâra-concurs a 
pionierilor și școlarilor din for
mațiile de pregătire „Pentru a- 
pârarea patriei”. Partidpâ circa 
3SC de elevi dta clasele 5—4, din 
Întreaga țară (echipaje formate 
din cite 4 băieți șl 4 fete) care 
vor locul ta corturi șt vor urma 
un program <Je Întreceri deosebit 
de atractive alcătuit din parcurge
rea unul traseu special amenajat, 
a piste! cu obstacole, probe de 
tir eu arml sport etc.

FINALISTELE LA BASCHEI
DE PERFORMANTA SENIORI

In urma desfășurării fazei de 
zonă a „Daciadei” la baschet 
de performanță, au fost desem
nate următoarele finaliste : 
SENIORI : Bihor, Cluj, Cons
tanța, Iași, Sibiu șl selecțio
nata municipiului București ; 
SENIOARE : Bihor, Brașov, 
Prahova, Satu Mare, Vîleea și 
selecționata municipiului Bucu
rești.

Turneele finale se vor desfă
șura astfel : seniori : 21—25
septembrie la Sibiu ; senioare : 
28 sept. — 2 oct. la Ploiești.

tn temu toloolu in trimestrul... odlDiid ittuc

APROAPE 1000 DE KILOMETRI
PE DUNĂRE !...

După trei etape In campionatul de

CERTITUDINI IN RÎNDURILE GENERA

CAMPIONATELE 
DE TENIS 

(Urmare din pag. 1)

țațele, la dublu bărbați (turul 
I) : Antonescu, Ursuleuu •— 
Gilea. Kovacs t—5. 8—6. 7—S; 
Hnat. Ioan — Mlreț, Nlsiparn
5— 7, 5—2, 5—1. 6—2; Vileioiu, 
Toms — Pavel, Badlu 8—2,
6— 4, 8—3 ; A. Marcu, Ștefă-
neacu — Șoneru, FI. Nlță 8—1, 
ab. S Tr. Marcu, Bucur — Szabo, 
Savu 6 4, 6—-0 6—1 " Comă-
nescu. Pop — Iatan. Ungu- 
reanu 8—2, 8—1. 6—0 ; turul
II : Dîrzn, Segărceanu — Anto
nescu, Ursuleanu 8—4, 8—6, 
6—1 ; Șovar, Constantinescu — 
Comănescu, Pop 7—5. 8—3, 2—8, 
6—2. La dublu femei, turul J: 
Ivan. Precup — Răduca. Nl- 
eolae 4—6. 7—5, 6—1 ț Nicn- 
lescu. Tăios — Testiban, Predi
ca 6—2, 6—3 ț turul II : L. ri 
M. Romanov — Ivan, Precup 
8-4, 6—2 ; Dănilă, Totoran — 
Popescu, Sălăjan 6—2, 4—6,
8—2.

ta plină vacanță de vară, ele
va Liceului industrial de ma
rină din Galați au realizat "o 
frumoasă acțiune sportivă, aob 
Însemnele „Dariadei”, o tură de 
mare «fond pe Dunăre, de la 
Moldova Veche, ta avaL ptaă 
In municipiul In care se to- 
«Crusesc aă devină navigant! 
de nădejde. Aproape I IM de 
kilometri pe apele marelui flu
viu. in bărci universale, gos
podărind n-șe unguri, dormind 
in corturi M — in generai — 
ducind o viață apropiată de 
viitoarea lor profesiune.

Startul, așadar. de h Mol
dova Veche, «ut privirile a 
Kite de locuitori, care au ținut 
nă le ureze tradiponaiul ufrum 
bun”. L-au d nvui. Calmă. 
Dunărea ț-a purtat spre Stî- 
nlța și Orșova, prin eduzeJe 
lacului de acumulare către 
Drobeta-Turnu Severin. Popas 
de durată cu vizitarea portu
lui, a muzeului, a orașului, 
aflat Intr-o permanentă dez
voltare. Apoi, din nou la 
drum, cu scurte popasuri la 
Tigănaș și Calafat, la Rast și 
Corabia, la Bechet și Islaz, 
înconjurați cu interes de cei 
de prin partea locului, reve
dere cu vechi prieteni. Pentru 
că această caravană-șooală a 
fost acum la a 8-a ediție. Unii 
dintre navigatori s-au mai 
schimbat, o parie, falsă, au ră
mas, In frunte cu inițiatorul 
ei, prof. Ion Cucu, responsa
bilul catedrei de educație fizi
că a liceului sus-amintit.

Popasurile ia Tnmn Măgu
rele. Giurgiu t Oltenița au 
constituit alte repere ale tra
seului. A urmat Călărașul. A- 
ceeași caldă primire peste tot. 
la Raseți «i Unirea, pe canatul 
Bortea, și ptaă la Galați, a- 
colo unde conducerea MceuU. 
prut profesorii Marin Cuman 
li Iarko Crivanaa, cadre di
dactice și elevi le-au făcut par- 
txxpantaor la această cursă de 
mare fond, o primire sărbăto
rească. Cum au șl meraat !

IM km pe Dunăre, mb ra
zele fierbinți ale soarelui de 
iulie, riteodată mb biciuirea 
Pieilor repezi de vară. O tr
ee ier Li ucenicie pentru elevii 
liceului gă’.ățean, pentru Gh. 
Grăjdeanu, L Stan, Gh. Vaai- 
liu si D. Avram, eare an Ore- 
eut eu calificativ maxim aceas
tă lecție practică șt desrfrur, 
și pentru însoțitorii Iar, maeș
trii de marină Emil Osman. 
Petre Neagu șl George Dimi
tri n.

Și un gînd bun pentru prof. 
Ion Cucu care afUndu-ae te 
pragul pensionării — a predat 
ștafeta acestei acțiuni unui 
coleg mai ttnâr. prof. Ion Man- 
dache. Nu, Inși fără angaja
mentul de a toaoțt din tind In 
cind, caravana școlii pe bătri- 
nul fluviu și a-și pune ta va
loare întreaga sa experiență. 
Un gest frumos pe oare între
gul colectiv al liceului l-a pri
mit cu bucurie 1

Tiberiu STAMA

Campionatul republican de 
motocroe, ediția 1983, a ajuns 
la jumătate de drum. Cele trei 
etape desfășurate pină In pre
zent au angrenai la clasele 50 
șl 80 cmc un număr sporit de 
juniori.

DreputSndu-și întâietatea cu 
dirzer.ia specifică viratei lor și 
fiind dornici de afirmare, a- 
oești băieți au progresat văzind 
cu ochii de la etapă la alta. 
Cursele celor mai tineri moto- 
crosiști (50 cmc) sint dominate 
de itelistul de 11 ani, Mihai 
Fieraru, mai mic deeft motoci
cleta pe cere o pilotează cu 
todemlnare pe traseele atit de 
acridentato. L*  fel ea ti, gi-au 
mat pus ta glnd si devină 
^și” ai curajului șl tndemi- 
nării Peter Gaggy (I.R.A. Tg. 
Mureș), Bogdan Ion (Torpedo 
Zărnești), Bogdan Panaitescu 
(Steaua) și alți oopii oare de 
fiecare dată se angajează, din 
start, în lupta pentru un loc 
pe oodtum. Colegii lor mai 
mari, de la riasa 80 cmc, au 
început să stăplneaacă bine 
cad putere ai mașiniice res
pective, acctierfnd mal puter
nic în pante și viraje, peste 
„cocoașe” șl trambulinele na
turale. Eugen Moașa (Steagul 
roșu Brașov) — Gabriel Flore» 
(Muscelul Cimpulung-Mtiscel) 
— Caaba Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe) eocstttule un trio 
eare se impune ta permanență 
atenției. Lor B se alătură 
Laurențiu Pen (Muscelul 
Câmpulung). Levente Rosomezi 
(I.5LA. Tg. Mureș). Cătălin 
Dwță (Poiana CImpina) gt alți 
juntoc! talentațL care M pre

gătesc temeinic mașinile pen
tru concurs.

Acumulările înregistrate In 
urma eforturilor depuse In ul
timii ani pentru depistarea și 
formarea viitorilor performeri 
se observă în disputele de la 
ctesa 125 cmc — tineret, unde 
Alexandru Ilieș, Laszlo Tomoș- 
vary (ambii de la Steaua), 
Paul Schmidt (Poiana Cimpina) 
gi Florian Pop (I.R.A. Tg. Mu
reș) se află în plin proces de 
definire, anunținidu-se ca mo- 
tocicliști de nădejde. Pentru a 
urca însă piscul performanțe
lor, aceste certitudini din rfn- 
durile generației tinere trebuie 
supuse în continuare unei a- 
tente pregătiri fizice, tehnice 
și de atelier, muncă pe care 
doar unele cadre tehnice și-o 
asumă cu deplină responsabi
litate Din păcate, mai sint 
tocă mulți antrenori și instruc
tori ai căror elevi se pierd pe 
drum...

In încheiere, cîteva cuvinte 
despre comportarea seniorilor. 
Deținătorul titlului, Ernest 
Mulner (Torpedo Zărnești), 
domină copios și actualul cam
pionat și pentru că principalii 
lui adversari manifestă evi
dente carențe de ordin tehnic 
și fizic. Neglijîndu-și pregăti
rea, sub privirile îngăduitoare 
ale antrenărilor respectivi, o 
serie de alergători tai vechi 
state de activitate continuă să 
vină la curse ca niște turiști. 
Ptoă cind ? Și pe banii cui ?

CLASAMENTE GENERALE 
DUPĂ 3 ETAPE : 250 eme - 
1. E. Mulner (Torpedo Zăr- 
neștt) 120 p, 2. P. TitUencu
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ANCHETA
(Urmare din pag. I)

edenta acestor măsuri sperăm 
Bă nu taCrzle.

2. Pînj atunci mal «tot două 
mari competiții pe eare )e »- 
predem ca teste foarte im
portante. Este vorba de ram- 
plonattie mondiale din aceri 
«n și de cele europene din 
primăvara anului viitor. După 
părerea mea. sțnt reale posibi
lități de succes la Jocurile 
Olimpice pentru Mircea Fră
ției — la semimijlocie. Con
stantin Nieulae — la seml- 
ușoară și Mihai Cioc — la 
grea. La celelalte categorii nu 
sint desemnați. deocamdată, 
titularii : Gheorghe Dani sau 
Benone Olar — la superușoară,

NOASTRĂ
ștefan Nagy — Simion Topll- 
eean — la ușoară, Attila Po
li nt — Gabriel Sapta — la ’ 
mijlocie, Costel Năftică, Va
lentin Oiței sau Adrian Clinei 
— la semigrea. Finalele „Da
ciadei”. programate la începu
tul lunii septembrie, vor da 
un prim răspuns ta alcătuirea 
echipei pentru „mondiale". 
Apoi — cum spuneam — cele 
două mari competiții la fi
nele cărora, cu siguranță, vom 
putea aprecia mai bine șansele 
sportivilor noștri la Jocurile 
Olimpice. Cert este însă eă 
toți sportivii lotului trebuie 
să depună eforturi maxime în 
perioada de pregătire pe care 
o mai au la dispoziție. Si vom 
face totul pentru aceasta.
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Dialoguri cu antrenori divizionari „A“

„PENTRU MINE DISCIPLINA 
TACTICĂ REPREZINTĂ 80%“

I — Florin Halagian, cum poți 
caracteriza propriul aezon 
Icompetiționa! 1982/83 1
I — Locul șapte, deci in par- 
kea superioară a clasamentu
lui, constituie • poziție me- 
pie, dar eu nu sint mulțumit 
Ida realizările echipei In cam
pionat. Sint convins că posibi
litățile lotului nostru sint mai 
bnart. Deși lecui pe care am 
[terminat nu mă satisface, deși 
am țintit cu toată ambiția al- 
lid poziție, am, totuși, o satis- 
Ifacție.

— Care ?
— Aceea de a nu fi abdicat 

Ide la principiile mele de mim
ică, de antrenor. tn privința 
Idisciplinei de joc, de antrena
ment, de comportare In gene
ral. In consecință, avind și ta 
■ceastd direcție permanentul 
sprijin al conducerii clubului, 
nu am făcut nici un fel de 
concesie. Dacă facem wn mie 
bilanț, constatăm ei aproape

CU GINDUL LA REVENIREA IN
Anul acesta, fotbalul divizio

nar „A" a pierdut trei echipe 
eu vechi state de serviciu tn 
primul campionat al tării, trei 
echipe cu posibilități mult mai 
mari decit altele care au ră
mas in Întrecere ; in sfîrșlt, 
trei echipe care — de-a lun
gul anilor — au dat de multe 
ari lotului național jucători 
de prim-plan. Este vorba de 
F.C.M. BRAȘOV. POLITEH
NICA TIMIȘOARA si F.C. 
CONSTANTA, clasate in a- 
ceastă ordine în partea de jos 
a tabelei de clasificare, repre
zentantele unor principale ora
șe ale României. importante 
centre economice, avînd si o 
foarte mare pondere pe harta 
sportivă a tării. în schimb, 
toate cele trei promovate de 
anul trecut. Politehnica Iași, 
Petrolul Ploiești și F.C. Bihor 
Oradea au rezistat cu succes, 
mentinîndu-și locurile In Di
vizia „A".

într-o întrecere de durată 
și de regularitate cum este 
campionatul, contează insă 
foarte mult nu numai rezulta
tele directe, ci și rezultatele 
celorlalte competitoare, rezul
tate care pot influența locul 
unora dintre concurentele în 
luptă, dar hotăritoare rămln 
rezultatele echipei tale. Or. 
făcind un clasament al ulti
melor sase clasate, aflate tn 
dispută pentru evitarea „zonei 
fierbinți", un clasament tn 
care am luat tn considerare 
toate rezultatele dintre aceste 
echipe, atît cele din tur cit si 
cele din retur, reiese că tot 
cele trei s-au plasat pe locu
rile retrogradante. Dar iată 

o echipă întreagă a suportăt 
sancțiuni interne — mai mari 
sau mai mici, suspendări pe 
durate mai lungi sau mai 
scurte — pentru că nu a în
țeles să respecte intru totul 
procesul de pregătire. Bărbu- 
lescu, Șoarece, Onuțan, Windt, 
Cățoi, Burleanu, Matei, Balaur, 
Bumbescu, Ionașcu, Anghel au 
apărut pe această nedorită lis
tă a sancționărilor. Majorita
tea jucătorilor amintiți au In- 
vățat din sancțiunile primite, 
au revenit In echipă schimbați 
tn bine. Pot spune că pe aceș
tia l-am reciștigat, In sensul 
adevărat al cuvintului, pentru 
fotbal. Exemplific cu Bumbes
cu, un fotbalist dotat, capabil 
să facă față rigorilor jocului 
modern, foarte ambițios. Clnd 
a venit la noi a tratat lucru
rile cu ușurință, cam de sus. 
Clnd și-a dat seama că a gre
șit, a devenit un om de bază 
al lotului. Am avut și deziluzii 
eu Bărbulescu și Cățoi. Acesta 
din urmă, investit ți eu func
ția de onoare de căpitan de 
echipă, poate și trebuie să 
fie un exemplu. Or, la ora clnd 
are loc discuția noastră el nu 
s-a prezentat la pregătiri. Nici 
el, nici Balaur și nici Bur
leanu. Din înfățișarea situației 
de mai sus, se înțelege că as
pectul disciplinar a fost apărat 
cu toată fermitatea ; In schimb 
constanța in joc a formației a 
avut de suferit, randamentul 
echipei a prezentat multe scă
deri.

— Da, ne dăm seama că ri
tuala n-a fost ușoară. Apre
ciem fermitatea antrenorului 
Halagian și, tocmai pentru că 
ne ocupăm de disciplină, ee 
ne-ar putea spune el In pri
vința... propriilor carențe ?

— Răspund cu toată sinceri
tatea că am învățat din sanc
țiunile pe care le-am primit 
de la Colegiul central al antre
norilor. Am simțit ajutorul ab

acest clasament în care. in 
paranteză, am trecut si locul 
ocupat în tabela finală de cla
sificare a campionatului nr. 65:
1. (16) Chimia IO 0 1 1 11-10 12
2. (M). CS. Tlrg. 10 4 2 4 16-12 10
2. (IB). S.C. Bacău 10 4 2 4 10- 2 10
4. (1«). F.C.M. Bv. 10 4 2 4 14-14 10
5. (17). „Poli- Tim. 1041 I 13—16 4
I. (18). F.C. Const. 10 4 1 2 Ml-IB I

Așadar, modificări există
doar în partea superioară a 
clasamentului (ordinea este 
exact inversă celei după 34 
de etape disputate), in timp 
ce ultimele trei păstrează ace
eași înșiruire. Deci nu rezul-

PE TEME ACTUALE

țațele altora au influențat că
derea uneia sau alteia, ori ră- 
minerea altor formații, ci pro
priile lor rezultate în dispută 
cu echipele direct interesate 
ta aceeași dispută.

Ce a condus la retrograda
rea celor trei 7 în primul 
rînd, credem noi, neîncrederea 
tn conducerile tehnice, ea si 
ta Ioturile de jucători la dis
poziție. în toate cele trei ca
zuri au avut loc înlocuiri de 
antrenori. De dte două Si chiar 
de cite trei ori, ca în cazul Ti
mișoarei. Neîncrederea ta va
loarea jucătorilor cu care s-a 
pornit la drum, a condus la 
rularea unui mare număr de 
fotbaliști, la renunțarea la u- 
nll dintre ei pe parcurs, ca și 

solut colegial al acestuia. Am 
făcut și fac mari eforturi spre 
a-mi stăpîni temperamentul 
meu aprins și afirm, fără fal
să modestie, că am reușit tn 
bună măsură să mă las mai 
puțin pradă nervilor, reacțiilor 
de moment. Vă repet, mă stră
duiesc să mă corijez și cred 
că sint pe un drum bun.

— Așa cum au observat 
foarte mulți, Halagian a apă
rut mult schimbat in bine la 
singurul său capitol vulnera
bil și sîntem convinși — cu- 
noscîndu-i voința și dîrzenia 
— că va duce pînă la capăt 
această modificare de com
portament. Acum, ceva despre 
noul campionat.

— Pentru F.C. Olt se anunți 
un sezon greu Cred că vor 
interveni și unele modificări 
de lot deoarece o serie de 
cluburi fruntașe se interesează 
de jucători de-ai noștri. Sper 
să alcătuim un grup de jucă
tori corespunzător valoric, re
ceptivi la intențiile noastre. 
Contez 80°/s pe disciplina de 
joc, un crez al muncii mele de 
antrenor. Plec de la principiile 
pe care nu le-am abandonat nici
odată in activitatea mea: apăra
re solidă și sigură și contraatac 
fulgerător. Dorim să contribuim 
mai substanțial lu ridicarea 
valorii campionatului. Un cam
pionat In care, după opinia 
mea, doar Universitatea Craio
va și Dinamo pot fi conside
rate ca promovate la toate ca
pitolele. Promovate intr-un 
campionat care vrea să-și tri
mită echipa națională la tur
neul final al C.E. Doar două 
din 18, prea puțină contribuție 
la capitolul calitate; perfor
manță ! Iată marele dezide
rat : dintr-un plus de contri
buție valorică al fiecărei echi
pe, un pas real înainte al cam
pionatului I

Eftimie IONESCU

PRIMA DIVIZIE
la legitimarea altora care, se 
spera (speranțe fără răspuns 
din partea acestora) căi vor 
salva „corabia" de la naufra
giu. Și astfel s-a ajuns ca Ti
mișoara să folosească 29 de 
jucători. Constanta — 27. Iar 
Brașovul — 25.

Dintre cele trei pretendente 
(acum) la revenirea in „A", 
F.C.M. Brașov și Politehnica 
ni se par cele mai „armate" 
ta bătălia pentru promovare. 
Spunem că F.C.M. si „Poli" 
pentru că șocul retrogradării 
a fost depășit cu mai multă 
tărie. Asta, desigur, și dato
rită echilibrului, tactului an
trenorilor Em. Dembrovschi și 
Șt. Coidum, care au rămas tn 
continuare, împreună cu se
cunzii lor, la timona echipe
lor. Amîndouă beneficiază de 
o bază, de un nucleu de jucă
tori care pot ^constitui un punct 
de plecare pentru revenirea 
ta primul eșalon fotbalistic al 
tării. Cintărirea exactă a fap
telor. menținerea unei atmos
fere propice de lucru se im
pune și la F. C. Constanța, 
unde se anunță o nouă pe
reche de antrenori : fostul ra- 
pidist Ion Gh. Ionescu, alături 
de fostul decan de virstă al 
primei divizii. Dumitru Anto
nescu. Nu știm deocamdată în 
ce măsură vor afecta calitatea 
jocului echipei schimbările 
structurale anunțate ta cadrul 
lotului.

Firește, urcușul ..colinei*  nu 
va fi ușor. Dar sînt suficiente 
exemple care arată că echipe 
retrogradate au revenit cu 
forte sporite obțintad, chiar 
în ediția următoare. promo
varea.

• Azi, LA P. NEAMȚ, Ceah
lăul — Lokomotive Leipzig. 
Astăzi in cepe turneul ta țara 
noastră puternica formație Lo
komotive Leipzig. Ea va evolua 
la P. Neamț în compania divi
zionarei „B“ Ceahlăul. Reamin
tim că duminică oaspeții din 
R. D. Germană vor juca la Ba
cău cu Sport Club, Iar marți 
ei vor fi prezenți pe stadionul 
Republicii din Capitală, unde 
vor susține o partidă cu Rapid 
București.
• MÎINE, INTERESANTE ME

CIURI AMICALE INTERNA
ȚIONALE. La Iași, pe stadio

Mircea TUDORAN

Se desfășoară o • utilă acțiune

„CUPA VIITORUL PENTRU... 
VIITORUL FOTBALULUI

Așa cum am mai anunțat 
în coloanele ziarului nostru, 
pentru cornii născuți pînă la 1 
august 1966 și, respectiv, 1967, 
a prins viață „CUPA VIITO
RUL,", competiție care cuprin
de — prin sistemul de orga
nizare — întreaga țară. între
cerea își propune, ca scopuri 
imediate, păstrarea nnei evi
dențe mai timpurii a elemen
telor talentate și, pe de altă 
Parte, completarea loturilor 
U.E.F.A.

Desemnarea câștigătoarelor de 
zone. După terminarea primei 
faze ■ competiției, alcătuirea 
selecționatelor de județe, ta 
perioada 20—26 iulie, a avut loc 
.momentul doi" al întrecerii, 
faza pe zone. Disputată pe cîte 
petru zone, la ambele catego
rii de virstă. „Cupa Viitorul" 
și-a desemnat următoarele se
lecționate învingătoare.

Categoria copii născuți după 
1 august 1966. Seria I Ga Albe 
Iulie) : Cluj. Seria a II-e (la 
Timișoara) : Timiș. Seria a 
ni-a Ga Roman) : Bacău. Se
ria a IV-a Ga Brăila) : Brașov.

Categoria copil născuți după 
1 august 1967. Seria I Ga Hu
nedoara) : Cluj. Seria ■ H-a 
Ga Rm. Vil cea) : Argeș. Seria 
a III-a Ga Ploiești) : Prahova.

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE 
ÎN DIVIZIA „B“

METALUL PLOPEN1 
(seria a V-a)

• Asociația a fost înființată 
ta anul 1948 și activează pe lin
gă întreprinderea mecanică Plo- 
peni-Prahova • A activat în 
Divizia „B“ în edițiile 1969 — 
1982 și în Divizia „C“ în ediții
le 1957—1969 și 1982—1983 • 
Președintele asociației : Ion 
Radu : președintele secției de 
fotbal : Stelian Dumitrescu ; an
trenor : Alexandru Pali • Are 
stadion propriu ; capacitatea 
tribunelor : 8000 locuri • LO
TUL : portari : Roman, Andrei; 
fundași : Gruber, Negoescu, 
Preda, Ștefan, Moise, Ioniță, 
Mihalache ; mijlocași : Savu, 
Dinu, Istrătescu, Argăseală, Du
ma, Bratosin ; înaintași : Do- 
bre, Stăncioiu, Mocanu, Niță, 
Dumitrescu, Popa • Golgetcrul 
echipei : Dobre — 9 goluri • 
Media de vîrstă : 24 ani și 8 
luni • In componența echipei 
sînt cîțiva jucători cu expe
riență, ca Gruber, Bratosin, Is
trătescu și tineri cu perspective 
ca Niță, Popa și Duma. Echipa 
practică un joc plăcut și are o 
înaintare incisivă.

LOZUL”^-.
MARILOR CÎȘT1GURI

Seria a IV-a (la Giurgiu) : 
Constanța. Să notăm perfor
manța micuților fotbaliști clu
jeni, ciștigători Ia ambele ca
tegorii de vîrstă. Tot la ca
pitolul remarcări, organizările 
excelente asigurate de orașele 
Brăila, Roman, Hunedoara. La 
minusuri, regretabilele absențe 
ale selecționatelor județelor 
Sălaj și Harghita _ Ga ambele 
categorii de vîrstă) și Tulcea 
(la categoria copii născuți 
după 1 august 1966). Succesul 
de participare vorbește prin- 
tr-o singură cifră : peste 1500 
de micuți fotbaliști s-au aflat 
în întrecere în „Cupa Viitorul".

Începînd de astăzi are Ioc 
faza finală a competiției. La 
Pitești (copii născuți după 1 
august 1966) vor fi prezente 
selecționatele județelor Cluj, 
Timiș, Bacău și Brașov iar la 
Cimpina (copii născuți după 1 
august 1967) echipele județelor 
Cluj, Argeș, Prahova șl Con
stanța. Acțiunea nu se oprește 
aici ; în zilele de 2 și 3 au
gust, la București, va avea loc 
un trial cu cei mai talentați 
fotbaliști din „grupa 66". Și 
tot în luna august vor fi che
mați la un trial asemănător și 
cei din „grupa 67". Prin ase
menea acțiuni, insistent urmă
rite, se pregătește viitorul fot
balului.

CHIMIA TR. MĂGURELE 
(seria a Vl-a)

• Asociația a fost înființată 
în anul 1963 și este tutelată de 
Combinatul chimic Turnu Mă
gurele • A activat în Divizia 
„B“ în edițiile 1976—1980 ; în 
Divizia „C“ — în edițiile 1966 
— 1976 și 1980—1983 • Pre
ședintele asociației: ing. Ghecr- 
ghe Mițu ; președintele secției 
de fotbal : Paul Pîrvu ; antre
nor : Gheorghe Teodorescu • 
Are stadion propriu ; capacita
tea tribunelor : 4 000 locuri • 
LOTUL: portari: Zariosu, Nea- 
țu, Popa: fundași: Titirică, Ște
fan, Potîng, Poncea ; mijlocași: 
Nica, Pavel, Cristea, Domnișo- 
ru, Busuioc ; înaintași : Bădă- 
luță, Vasile, Ștefan, Ghencea, 
Cărbunaru, Vocheci, Puică _ • 
Golgetcrul echipei: Bădăluță — 
18 goluri • Media de vîrstă: 24 
ani • Echipa a avut o comporta
re constant bună de-a lungul în
trecerii. Există o bună omoge
nitate între compartimente. Es
te, în general, o formație dis
ciplinată, primind doar un car
tonaș roșu în tot campionatul.

Posibilități multiple de fru
moase satisfacții !
SE ATRIBUIE UN NUMĂR 
CONSIDERABIL SPORIT 
DE AUTOTURISME „DA
CIA 1300“
Agențiile Loto-Pronosport 
și vînzătorii volanți din În
treaga tară vă stau zilnic 
la dispoziție
NU OCOLIȚI PRILEJUL
DE A VA NUMĂRA PRIN
TRE PRIMII MARI CÂȘTI
GĂTORI !

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
nul „23 August", începînd de la 
ora 18, Politehnica primește vi
zita echipei spaniole Celta Vi
go. La Brăila, F.C.M. Progresul 
va juca ta compania formației 
Corint din Grecia.
• U.T.A. — U.M. TIMIȘOA

RA 5—0 (2—0). Meci de pre
gătire, în care golurile au fost 
marcate de Vînătoru (2), Lupău 
(2) și Vaczi. Pe banca condu
cerii tehnice a echipei arădene, 
un nou cuplu de antrenori : 
Gavrilă Birău (principal) și 
Flavius Domide. (Gh. MANAI- 
LA, coresp.).

ADMINISTRAU*  OL STAT LOTO PRONOSPORT (UfORMUZĂ
• AȚI JUCAT NUMERELE 

preferate 7 De la agențiile 
Loto-Pronosport se mal pot pro
cura numai astăzi șl mîlne bilete 
cu numerele alese de participant! 
pentru tragerea extraordinară 
Loto a verii, care va avea loc 
duminică 31 iulie 1983. După cum 
s-a mal anunțat, vor fi efectuate 
12 extrageri cu un total de 120 
de numere I Așadar, posibilități 
multiple de a obține autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani, 
variabile șl fixe și excursii in 
R.P. Bulgaria sau R.S. Cehoslo
vacă. Biletele de 25 lei varianta 

au drept de câștiguri la toate ex
tragerile. Se poate Juca pe va
riante simple, variante combinate 
șl combinații „cap de pod", achi
tate sută la sută sau tn cotă de 
25 la sută. Consultați prospectul 
tragerii șl procurați din timp bi
lete cu numerele preferate 1

A C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 22 IULIE 1983 Cat. 
1 : 3 variante 25% -» autoturis
me „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 2 va
riante 100% a 21,426 lei și 9 
variante 25% a 5.357 lei : cat. 
3 : 12 variante 100% a 3.373 lei 

ți 60 variante 26% a 843 lei , 
cat. 4 : 44,75 a 2.035 lei ; cat. 5: 
169 a 539 lei ; cat. 6 : 236 a 386 
lei ; cat. X : 1.651,75 a 100 leu 
Report la categoria 1 : 75.409 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1. obținut pe bilete 
Jucate 25%, au revenit partici- 
panților VICTOR TREMURICI 
din Craiova, DUMITRU ȘTEFA- 
NUȚA din Sibiu și FLOREA 
PRUNDUREL din Turnu Măgu
rele.

• TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, 29 iulie 1983, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,25.



.Campionatele mondiale de caiac>canoe PE PISTELE DE ATLETISM

DEBUT PROMIȚĂTOR AL CANOIȘTLLOR
' Pe apele lacului Kaukajarvl din 
’Tampere au Început joi diminea
ța întrecerile celei de-a 16-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
caiac-oanoe. Reuniunea inaugu
rală a fost rezervată seriilor tn 
probele de 1 000 m, K 1 șl K 1
— 500 m femei.

Dintre echipajele românești a- 
liniate la start, cele mal bune 
comportări le-au avut canolștll 
Costică Olaru (simplu) șl Ivan 
Patzalchin — Toma Simionov 
(dublu), Învingători în seriile ta 
care au concurat (din fiecare se
rie primii trei clasați s-au califi
cat pentru semifinale). Au mal 
obținut direct calificarea Maria 
Ștefan (caiac simplu), Agafia Bu- 
haev — Tecla Borcănea (calao 
dublu), și echipajul de caiac 4 
Angelin Veiea — Ionel Lețcaie — 
Ionel constantin — Nicolae Fe- 
dosel. în schimb, pentru a accede 
în semifinale, Ion Birlădeanu 
(caiac simplu) și Ion Birlădeanu
— Ion Geantă (caiac dublu) au 
fost obligați să evolueze în reca
lificări.

La C 1, Costică Olaru a avut 
ca principali adversari pe Jirl 
Vrdlovec (Cehoslovacia) și Gheor- 
~hi Ivanov (Bulgaria). Campionul 
nostru a dominat curea, ciștigind 
In 4:05,80. Celelalte serii au fost 
cîș ligate de Ulrich Eicke (R. F.

Germania) 4:03,10 (s I) șl Jorg 
Schmidt (R.D.G.) 4:11,0. La canoe 
dublu, Patzaichin șl Simionov 
(3:45,07) l-au întrecut pe Gyuta 
Hajdu — Janos Sarusi (Ungaria), 
3:50,32, unul din echipajele bine 
cotate. în cealaltă serie primul 
s-a clasat echipajul sovietic Ivan 
Klementiev — Serghel Osadcll ta 
3:39,93. La K 1 F, Maria Ștefan 
a ocupat locul 3 ta prima serie, 
cu 2:04,60, după Galina Alexeeva 
(U.R.S.S.) 2:00,40 și Anna Olsson 
(Suedia) 2:04,60 ; cel mai bun 
timp ta serii — Era Rakusz (Un
garia) 1:59,40. Tot pe locul trei 
s-au clasat șl Agafia Biihaev — 
Tecla Borcănea ta dublu, ta 
1:51,60, după Alexandra Barre — 
Sue Holloway (Canada) 1:51,19 și 
Țvetanka Marlnova — Ogniana 
Petrova (Bulgaria) 1:51,22. Cealal
tă serie a fost cîștigată de Bir
git Fischer — Careta Kuhn 
(R.D.G.) in 1 :45,99. In sfirșlt, ta 
K 4, tînărul nostru echipaj Ve
iea — Lețcaie — Constantin — Fe- 
dosel a făcut o cursă bună, so
sind pe locul do! ta 3:07,20, după 
ambarcațiunea sovietică (3:03.93). 
Celelalte serii au fost dșt'.gate de 
R.D. Germană, 3:06,39, și Noua 
Zeetandă, 1:01,19.

Astăzi au loc seriile probelor 
de 50# m.

CM dc scrima DUPĂ UN MECI DRAMATIC,
ITALIA
După ce miercuri seara, ta ul

tima probă individuală, a actua
lei ediții a C.M. de scrimă, ce*  
de spadă, Ellmar Borrmann 
(R.F.G.) a dobîndit titlu! mondial 
bazîndu-se pe brațul 6ău ultra
rapid șl pe rezistența nervoasă 
care i-a permis să 6e detașeze in 
extremis in semifinală (12—11 cu 
Mazzoni, după expirarea celor 1# 
min. de luptă) șl finală (12—10, 
ta prelungiri, cu Gfger). joi au 
intrat ta competiție sabrecii.

Cele 16 reprezentative Înscrise 
pentru disputa de ta Stadt-Halle 
din Vlena au fost împărțite ta 4 
grupe preliminarii, primele două 
callflcîndu-se pentru sferturile de 
finală. Echipa României a evoluat 
în grupa IX, învlngtad reprezen
tativa Marii Britanii cu 9—1 și 
plerztad ta fața Bulgariei cu 9—1, 
callflcîndu-se, deci, alături de 
Bulgaria (iar din celelalte grupe: 
-Italia, r.f.g., U.R.S.S., ungaria,

ROMÂNIA 9-7, LA SABIE
Polonia și Franța) ta sferturi, 
ta cadrul cărora România a ta- 
tflnit Italia.

După cum scrie, de ta fața lo
cului, corespondentul Agenției 
France Press® cele patru echipe 
favorite s-au calificat pentru se
mifinalele de vineri : Italta — 
U.R.SH. și Ungaria — Bulgari*,  
dar „Italia, ta pofida celor trei 
Analiști al probei individuale, a 
avut cele mai mari dificultăți ta 
calificare, tn fața echipei Româ
niei. Condusă cu 7—3, echipa Ita
liei, revigorată de Michele Maf
fei, a remontat ptaă ta 0—I șl 
doar victoria ta ultimul asalt i-a 
putut asigura calificarea*.  Au 
punctat : Pop 4, Chlculiță 3 și 
Mustață 1 ; Marin, respectiv 
Maffei și Dalta Barba dte 3. Me. 
gUo 1, Scalzo 1. în celelalte me
ciuri din „sferturi" : u.R.3.3. — 
Franța 0—L Bulgaria — R.E.G. 
9—1, Ungari*  — Poloni*  9—6.

C.M. DE HALTERE (j)
Campionatele mondiale de hal

tere pentru juniori au continu
at la Cairo cu Întrecerile de la 
categoria 60 kg, in care victoria 
a revenit sportivului bulgar 
Plamen Pencev — 285 kg, me
daliile de argint șl bronz fiind 
cucerite de cubanezul Joel Ro
man — 265 kg și, respectiv,

polonezul Dariusz Tobolsk! — 
253 kg.

La categoria 67,500 kg a ter
minat Învingător Petar Mu«e- 
nov (Bulgaria), cu un total de 
31S kg, urmat de Laszlo Rom- 
hanyi (Ungaria) — 292,500 kg «t 
Lin Xiangkui (R. P. Chineză) 
— 292,500 kg.

munchen. Alte rezultate din 
concursul în care Jarmita Krato- 
chvilova a stabilit un nou record 
mondial ta 800 m (1:53,28) : mas
culin : 100 m : Johnson (Canada) 
10,19, 200 m : Evers (R.F.G.) —
record european de juniori ; 800 
m : Ndlna (Kenya) 1:«,20 ; 1 500 
m : K. Cheruiyot (Kenya) 3:34,92, 
5000 m : — —
13:25,33 ; jvvu iu uu i rft.. 
(Kenya) 8:17,42, înălțime : 
genburg ‘ ----
nin : 400 
(R.F.G.) 
țime : Ulrike Meytarth (R.F.G.)
l, 94 m.

STOCKHOLM. S.U.A. au Între
cut selecționata țărilor scandinave 
cu 95—61 la feminin și 232—186 ta 
masculin. In zitia a doua : mas
culin : 800 m : Gray (S.U.A.)
1:45,50 : 200 m : Quaw (S.U.A.) 
20.84 ; lungime : Conley (S.U.A.) 
8,02 m, 3 000 m. ob. Ekblom (Fin
landa) OriT.M, ii# mg : Gault 
(S.UA.) 13,42, die : Bums
(S.U.A.) 67.18 m ; feminin : 209
m : Givens (S.U.A.) 22.82, 800 m: 
Campbell (S.U_A.) 1:59,85, 3 000 m: 
Rassmussen 8:59.20, înălțime : Rit
ter (S.U.A.) 1,96 — -----------------
(S.U-A.) 13.16, 4
3 39,70.

VIAREGGIO. __ ____
(20J7) l-a dominat clar pe brita
nicul Allan Wells (20,58) șl ame
ricanul Mei Lattany (20,86) ta 
curs*  de 200 m. Alte rezultate : 
masculin : 4-30 m : McCoy (S.U.A.) 
45.63, 900 m : Sabia (Italia) 1:46,62, 
1 500 m: Aouita (Maroc) 3:33,95, 
Dien (Franța) 3 :M,52, înălțime : 
Anr.ls (Belgia) 2.28 m, 4 X 100 m: 
Italia 33,82 : feminin : 800
Januchta (Polonia) 2:01,5.

LEIPZIG. în concursul interna
tional desfășurat miercuri, atleta 
cehoslovacă Suzana Moravizlkova 
a ciștigat proba de 390 m ta 
1:36.96. In curs*  de 100 m fosta 
recordmani mondială Marlies 
Gohr a fost cronometrată ta 
11.07. tar cubanezul Alberto Juan- 
toren*  a ciștigat proba de 800 m 
ta 1:46M. Alte rezultate : măscu
ita : greutate — Udo Beyer 
(R.D.G.) 11,57 m. 100 m : Lean
dro Pena'.ver (Cuba) 10JS, suliță : 
Deflef Michel (Kb.G.) 86,88 m ; 
feminin : Înălțime : Andrea Bie- 
nias (R.D.G.) 1,96 m, 100 mg : 
Kerstin Knabe (RJJ.G.) 12,79. 
greutate: Cana Sluptanek (R.D.G.) 
21,35 m.

LENINGRAD — La concursul de 
verificare *1  loturilor unionale, 
ta proba feminină de 3 000 m, 
Tatiana Kazankina a realizat cea 
mal bună performanță mondia
lă a anului, cu timpul de 8:32,08, 
Serghel Rodin * câștigat proba 
de săritură ta lungime cu 8,33
m, tar Konstantin Volkov a ter
minat Învingător ta prăjină cu 
5,70 m.

Alte rezultate: feminin : înăl
țime: Valentina Pllulko — 1,M 
m : 10# m : Olga Antonova — 
11,0» ; greutate: Nunu Abașidze 
— 26,54 m; 800 m: Ekaterina Pod- 
kopaev*  — 1:36.M; 10# mg Natali*  
Petrov*  — 11.72 ; masculin : greu
tate : Smirnov — M.lt m ; ‘ 
plusalt : Borbukov------17,91 m ;
disc: Dumcev — 64,7# m; 200 m: 
Sokolov — 20,37 ; 400 mg:
tevlei — 48,90.

Ch. Cheruiyot (Kenya) 
3000 m ob : K. Ronox 

. _______ : Mo-
(R.F.G.) 2,32 m ; femi- 
m : Gaby Bussmann 

— 49,99 — record, inăl-

m. IM mg : Page 
X 4» m : S.U.A.

Pietro Mcr.nea

m :

trl-

la-

VICTORII ROMÂNEȘTI LA BALCANIAD, 
DE NATAȚIE

In localitatea iugoslavă Rije
ka au început întrecerile Cam
pionatelor balcanice de natație. 
Printre medaliații primei zile 
s-au aflat și reprezentantele 
țării noastre Carmen Bunaciu, 
învingătoare Ia 100 m fluture 
cu 1:06,28, și Eniko Palcncsar, 
la 800 m cu 9:16,74. Alte rezul-

tate : feminin — 100 m : So 
Dara (Grecia) 59,99 ; 200 I
bras: Tania Bogornilova 2:44,] 
masculin — 100 m : T. Gol 
mejev (Bulgaria) 2:30,73 ; 200 
bras : I. Nikolov (Bulgar 
2:30,73; 100 m fluture — G. S 
venso (Grecia) 56,39 ; 1500 n 
D. Petrici (Iugoslavia) 16:33.

VOLEIBALIȘTII JUNIORI Șl SENIOR
iN INTILNIRI INTERNAȚIONALE

In perioada care urmează, 
reprezentativele de volei — ju
niori ale României vor susține 
o serie de întUniri internațio
nale. Incepînd de azi, ju
niorii (două echipe) vor lua 
parte la un turneu ce se va 
desfășura în Sala sparturilor 
„Dacia* 1 din Buzău, alături de 
formațiile similare ale Unga
riei șl Bulgariei î două echipe 
de junioare, tot astăzi — în 
Sala sporturilor „Vrancea“ din 
Focșani — vor participa la un 
turneu avînd ca partenere e- 
chipele Ungariei și C.S.Ș. Foc
șani.

Luna august va fi luna în 
care juniorii și junioarele din 
România se vor prezenta ta 
startul întrecerilor din cadrul 
„Turneului Prietenia**  : ..fetele, 
intre 7 șl 14 august, în R.P.D. 
Coreeană, iar băieții, între 14

și 22 august, în R.P. Mongo
Tot in luna august se va da 

fășuma o întilnire bilateral 
devenită tradițională, între j 
nioarele și juniorii din RonJ 
nia și Bulgaria — născu ti 
1967 șl mai mici. Meciurile 
vor disputa între 21 și 23 al 
gust la Russe.

TURNEUL INTERNAȚI 
NAL DE VOLEI AL ROklJ 
NIEI — masculin, seniori, 
fi găzduit de orașul Zalău, i 
tre 9 și 11 august, și va 
dotat cu „Trofeul Meseș". Pa 
ticipă echipele Cehoslovacii 
Ungariei, U.R.S.S. (B) și, 1 
rește, României.

REPREZENTATIVA FEMIN 
NA — senioare va lua par] 
la Vama, între 9 și 15 auguJ 
la tradiționalul turneu interni 
țional „Varnensko Liato" (VI 
rile Vamei).

SPARTACHIADA POPOARELOR U.R.S.S
Competiția de haltere din ca

drul finalelor Spartachiadei de 
vară a popoarelor din U.R.S.S., 
concurs cu participare interna
țională, a programat Întrecerile 
de la categoria 82,500 kg, in 
care titlul de campion a fost

cîștigat de sportivul soviet 
Anatpli Hrapatil, cu 380 kg.

Halterofilul român Petre B 
cheru a ocupat locul șapte, 
galînd recordul național la t 
talul celor două stiluri « 
360 kg.

CICLISM • Bernard Hinault, 
care nu a participat la Turul 
Franței din cauza unei tendinlte 
la genunchiul piciorului drept, 
va ti probabil operat. Hinault a 
Abandonat în timpul unei curse 
desfășurate marți 1a Callac (Fran
ța), după ce a parcurs 100 km, 
din cauza durerilor ta genunchi. 
Ei s-a hotărît să se opereze, ur- 
mind să decidă asupra viitorului 
carierei sale tn funcție ' 
țațele operației.

CĂLĂRIE • Prima 
campionatului european 
cole, car® se desfășoară 
Hickstead (Anglia), a revenit el
vețianului Walter Gabathuler cu 
Beethoven. Pe echipe conduce 
Elveția.

• TELEX •
în

de rezul-
probă a 

de obsta- 
la

HOCHEI ?E GHEAȚA 0 
continuarea turneului pe care H 
Întreprinde ta Franța, echipa ce
hoslovacă Dukla Pardubice a În
vins ta Saint Gervais formați*  
locală cu 26—4 (8—1, 8—2, 10—1).

TENIS • Clasamentul ta zi ta 
Marele premiu FILT : 1. Yannick 
Noah 1528 p, 2. Mats Wltander 
1 431 p, 3. Ivan Lendl 1 241 p, 4. 
John McEnroe 1 229 p, 5. Jose Hi
gueras 1199 p, 6. Jimmy Connors 
1145 p eto. 0 în optimile de fi
nală ale probei de simplu ca- 
dete din cadrul campionatelor eu
ropene pentru juniori, ta Geneva, 
Helena Dahlstrdm (Suedia) a ta- 
vins-o pe Carmen Trocan cu

6—3, 6—2. • în turneul d« ta
North Conway (S.U.A.) : Ba raz- 
zutti — Moretton 6—1, 5—7, 6—», 
Higueras — Gunnarsson 6—3, 
6—1, Dibbs — Orantes 6—1, 2—6.
6— 4, Arias — Ooleppo 6—l, 6—7,
7— 6.

VOLEI • Pe stadionul Mara- 
eana din Rio de Janeiro, templul 
fotbalului brazilian, s-a disputat 
meciul amical dintre echipele 
masculine de volei ale Braziliei 
șl U.R.SJS. Voleibaliștii brazilieni 
au câștigat cu scorul de 3—1. Par
tida a fost urmărită de un număr 
record de 100 000 de spectatori I

YACHTING • După cinci re
gate, ta campionatul mondial ta 
clasa „Dragon*,  care se desfă
șoară la Vancouver (Canada), 
conduce canadianul Bob Burgess.

„NOUA FAfA’ A ECHIPEI HAJDUK SPLIT
Hajduk Split — adversara Uni

versității Craiova ta „Cupa USFA*  
— * terminat campionatul iugo
slav pe locul 2, cu 43 de puncte, 
ta numai două puncte de campi
oana țării "

Ultimele 
la mare*,  
iugoslavia 
duk, le-au ___  _  ____
ceasta datortatJu-se U 
Eoraa șl Zlatka Vujovlei, oare 
au avut o formă de zile mari. 
Zoran Vujovlcl a șl marcat 0 go
luri ta ultimele 4 meciuri deve
nind golgeterul eohlpei !

în ultimii ani, cu zeoe Interna
ționali „A*  ta echipă, printre cel 
mal ounoscuți fiind Gudelj, că
pitanul naționalei iugoslave la 
C.M. din Spania, Primoraț, Rojlci, 
frații Vujovlcl, Sllșkovld etc. sau 
înaintea lor Surjak, Dzonl, Mujl- 
nici, Jerkovlci, Bukal, Holțer, 
Katalinicl etc. „albii*  (culoarea 
tradițională * clubului înființat 
tacă ta 1911) au Jucat un rol 
mare ta stabilirea campionilor ta 
fiecare

După

Partizan Belgrad.
3 etape. ,.maeștrii de 
cum stat denumiri ta 
fotbaliștii de ta HaJ- 
termtaat ta forță, a- 

șl fraților

campionat național, 
perioada de transferări.

După

recent încheiată ta Iugoslavii 
câțiva internaționali de ta Hajdu 
Split au trecut ta alte cluburi 
Jeliklci, Prlmoraț, Rojlci, Slml 
viei șl Krsticevlcl. în locul lo| 
au venit Iskra de ta Olimpia Lit] 
bl Lana, Cop de ta Zagreb, Burs 
de la Galenlka, șl Katallnskl 
intona din Franța. Pină 1a 
toaroerea din armată, c — 
doi interta.țlonall, Gudelj șl . 
roltmo, Hajduk va alinta ta : 
ceputul viitorului campionat i 
mătoarea echipă probabilă : I 
dar (A) — Tukrov (A), Cop (. 
Iskra, Miljuș — Zo. Vujoviet 
KUșkOvicl (A), Cellei 
Bursaci, Zl. Vujovlcl.

Antrenorul echipei 
Nadoveza. A jucat la 
echipa de copil, apoi, 
formația de tineret, 
devenind și Internațional.

a oeli

(A 
Pesli

este Pe 
Hajduk 
junior, l 

de senion 
Apt 

ta terminarea carierei de jucăti 
a devenit antrenor tot ta Hajdul 
urmtad aceeași scară Ierarhii 
ce l-a consacrat.

• MAREA BARIERA a oelor 70 de metri 
ta aruncarea discului femei a început să 
fie trecută de tot mai multe atlete. Iată-le: 
73,26 m Galina Savinkova (U.R.S.S.) 1983, 
71,80 m Marta petkova (Bulgaria) 1980, 71,50 
m Eveline Jahl (R.D.G.) 1980, 71,40 m Irina 
Meszynski (R.D.G.) 1982, 70,64 m Țvetanka 
Hristova (Bulgaria) 1982, 70,50 m Faina Mel
nik (U.R.S.S.) 1976 70,40 m Gisela Beyer
(R.D.G.) 1982, 70,26 m Martina Opltx (R.D.G) 
1983 • NOUL ANTRENOR al reprezentati
vei de fotbal a Argentinei, Carlos Bllardo, 
a pornit Ia drumu. 6pre Mundtalul *86  din 
Mexic, animat de dorința unei comportări 
deosebite. Din vechea echipă a iul Cesar 
Luls Menotti el n-s mal păstrat, deocam
dată, <*-ctt  doi Jucătcrl. pe portarul Fiilol 
șl pe atacantul Ca'deron, dar ta mod cert 
va renunța, curtad, șl ta aceștia • FEDE
RAȚIA INTERNAȚIONALA DE SCHI va 
menține neschimbată, pentru tacă două se
zoane actuala formulă a „Cupei mondiale*.  
Viitoarea ediție a „Cupei" pentru probele 
alpine va Începe, tn decembrie, printr-un 
concurs ta Kranj*ka-Gora.  ta Iugoslavia, 
și se va încheia ta martie, ta Oslo • ÎNA
INTEA MECIULUI cu Segărceanu din pri
mul tur, de la Roland Garros, argentinianul 
Guillermo Vilas s-a antrenat două ore și 
jumătate ta compania australianului Pat 
Cash în acest răstimp Vilas a realizat o 
„performanță*  rară : a rupt, pur și simplu, 
corzile de la., șase rachete, tensionate pen
tru 23 kg ! • ÎN TIMPUL UNEI CURSE 
automobilistice de formula I. pllotU tși con
duc „bolizii*  la standurile rezervate, unde 
echipe perfect instruite verifică și umflă 
pneurile eventua schimbă chiar roțile, ve
rifică motorul umplu rezervorul cu carbu
ranți etc. Toate areste operații, destul de

complexe, se efectuează tn răstimpul a... 
14—16 secunde I 0 MANCHESTER UNITED 
s-a aflat anul acesta pentru a noua oară 
ta finala Cupei Angliei, ta fotbal; a cîști- 
gat de Cinci ori : 190# (1—0 cu Bristol City), 
1948 (4—2 cu Liverpool), 1963 (3—1 cu Lei
cester), 1977 (2—1 ou Liverpool), 1983 (2—2 
și 4—0 cu Brighton» și a pierdut de patru 
ori : 1957 (1—2 cu Aston Villa) 1958 (0—2 
eu Bolton). 1976 (0—l cu Southampton), 1979 
(2—3 cu Arsenal) • ALPINISTUL ITALIAN 
Toni Valeruz și-a propus pentru viitorul

apropiat să escaladeze vlrful Elger, din 
Alpli elvețieni (3970 m) de unde ar urma 
să coboare ou s chiu rile pe versantul nord- 
est • PAUL BREITNER, fostul fotbalist al 
lui Bayern Munchen șl al reprezentativei 
vest-germane a cărui retragere din activi
tatea competlțlonală a fost sărbătorită nu 
de mult, a anunța*  că dorește să ta parte, 
ta toamnă, ta tradiționalul maraton inter
național de a Marethon ta Atena. Este un 
vis, tacă de pe vremea copilăriei marelui 
sportiv e DUPĂ O PAUZA de aproape 
douăzeci de ani în Argentina a fost reluată 
organizarea curselor cicliste de șase zile. 
Pe velodromul acoperit din Luna Park-Sta

Gheorahe GLISICl
TRAGEREA LA SORTI IN C.E. DE JUNIORI I

2 : Țar*  Galilor — Scoția ; 
Islanda — Anglia ; gz. 4 : 
nia — Norvegia ; gr. ( : 
marca — Finlanda ; *
Germană — Suedia ; gr. 
veți*  — Malta , gr. 8 ~
manta — Austria — Italia ; gr. 9 
Olanda — Luxemburg ; gr. 10 
Portugalia — Belgia ; gr. 11 
Franța — Spania ; gr. 12 : Ceho
slovacia — Cipru ; gr. 13 : Grecii 
— Iugoslavia ; gr. 15 : Turcia 
Bulgaria. Echipele clștlgătoare a 
califică pentru faza finală cari 
se va desfășura anul viitor, intr 
23 mal și 3 iunie, ta U.R.S.S., 1J 
Moscova, Leningrad, Minsk a 
Kiev.

Totodată au fost trase la sorț 
șl grupele turneului final, di: 
gr. A vor face parte tavlngătoaj 
rele din meciurile 1, 2, 13 și 10 
din gr. B — 15, 5, 4 șl 8 ; din gr 
C — 3, 6, 9 șl reprezentativi
U.R.S.S„ țara organizatoare i 
turneului final ; gr. D : 12, 14. “ 
șt 11.

După cum s-a mal anunțat, au 
fost trase ta sorți grupele preli
minare ale Campionatului euro
pean de juniori I (fostul Turneu 
U.E.F.A.), ediția a IV-a. România 
face parte din grupa a 14-a, îm
preună cu formația Ungariei, 
iată celelalte partide : grupa 1 : 
Irlanda — Irlanda de Nord ; gr.

gr. 3
Polo 

Dane 
gr. « : R.E

I : El
R.F. Ger

dion din Buenos Aires competiția de șase 
zile s-a bucurat de un remarcabil succes 
de public. întrecerea s-a încheiat cu victo
ria cuplului D« Bosscher (Belgia) — Schrdp- 
ter (R. F. Germania) • DATORITA, ta 
bună măsură șl cerințelor televiziunii ta 
culori, tenisul, altă dată „sportul alb*,  a 
adoptat parcă toate Culorile... curcubeului. 
Există însă o competiție ta care tradiția de 
„sport alb*  a tenisului a fost păstrată cu 
strășnicie. Es e vorba (s-ar fi putut oare 
altfel ?) de tradiționalul turneu anual de 
la Wimbledon. Șl iată că ta meciurile din 
calificări o jucătoare engleză, Sally Re
eves, s-a prezentat pe teren, ou o fustiță 
galbenă. Arbitrul înttlnlrii a trimis-o insă 
ta vestiar să-șl schimbe fusta cu una aibă, 
pentru a o admte sl 1oace. Șl fata a tre
buit să se conformeze I • APROPO DE 
RECENTUL TURNEU de la Wimbledon... 
VI mal amintiți poate că ta 1974, Chris 
Evert a avu*-o  adversară ta finală pe tl- 
nâra jucătoare sovietică Olga Morozova. 
După aproape un deceniu. Morozova a fost 
din nou prezentă ta marele turneu, dar ta 
calitate de antrenoare a două dintre cele 
mal talentate jucătoare sovietice din noua 
generație, Larisa Savcenko (16 ani) șl Zvet- 
lana Cerneva (20 ani) • ÎN TIMP CE AL 
70-LEA TUR CICLIST AL FRANȚEI se afla, 
mai deunăzi, ta plină desfășurare, conducă
torii marii competiții începuseră discuțiile 
pentru ediția viitoare a întrecerii. După 
cum a anunța» Felix Levitan, directorul 
cursei este poslbl’ ca in 1934 prima etapă 
a „Marii bucle*  să se desfășoare tocmai 
tn... Japonia D*  »colo, cu avionul, cicliș
tii ar Urma să fie aduși ta Eranta si să-și 
continue aici întrecerea...

Romeo VILARA

CAMPIONATE
FRANȚA (et. 2). Auxerre -I 

Nantes 1—0, Bastia — Roued 
0—0, Lille — Strasbourg 1—1, Meti
— Brest 1—0, Monaco — Laval 
3—0, Nîme3 — Nancy 1—1, Paria 
St. Germain — Toulon 5—1, Reni 
nes — Toulouse 1—5, St. Etienne
— Lens 0—4, Sochaux — Bordeauz 
3—1. Lens șt Sochaux au 4 p, In 
clasament, Toulouse, Paris St. 
Germain. Monaco. Rouen șl Lilis 
cite 3 p etc.

ARGENTINA (et. 10). Racing 
Cordoba — Old Boys 1—1, Insti
tute — Estudiantes 1—0, Union — 
Nueva Chicago 1—1. Boca Juniors
— Velez Sarsfleld 1—0, Huracan
— Argentines Juniors 2—1, Fer- 
rocarrll — Temperley 3—0, San 
Lorenzo — River Plata 4—0. Pla
tens® — Tall eres 2—1, Rosario 
Central — Racing Club 4—3 Con
duce Independiente cu 12 p, ur
mată de Boca Juniors și Huracan 
cite 11 p (toale din 8 meciuri).

$1 11.50.59. «ecȘta ecresp <3.42.39 437 <
<36-137 teles <1 226 BucuresV «tr 13 Decembrie nr 3.
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