
Astăzi și miine, pe stadionul „23 August

A 14-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE
9

DE ATLETISM
Astăzi și miine, stadionul „23 

August" din București va fi

PENTRU JUNIORI
din București va fi 

gazda celei de-a 14-a ediții a 
Jocurilor Balcanice pentru ju
niori. Pentru fruntașii actualei 
generații de speranțe ale atle
tismului nostru, ca și pentru 
cei din celelalte țări partici
pante — Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia șl Turcia —, tradiționala 
Balcaniadă reprezintă tn acest 
an și un serios examen înain
tea campionatelor europene 
programate în Austria in ulti
ma decadă a lunii august.

Consultînd ieri listele de con
curs, ne-am putut da seama că 
o serie de concurenți din rîn- 
dul oaspeților au o valoare 
deosebit de ridicată. Astfel, din 
rîndul echipei Bulgariei se re
marcă Iordan Vandov (10,54 la 
100 m și 21,00 la 200 m), Ev- 
gheni Peev (2,21 m la înălți
me), Nikolai Nikolov (5,30 m

la prăjină), 
(7,73 m) și(7,73 m) și U
m) la lungime, Valentin Igna
tiev 68,84 m la ciocan, Svetlana 
Isaieva (1,86 m la înălțime) și 
Temenuga Valkanova (6,31 m 
la lungime). Echipa Greciei are 
și ea cîțiva buni performeri — 
Antonios Papadlmitrou (31,34 m 
la suliță), Athanaslos Kalogia- 
nnis (52,0 la 400 mg), Theodors 
Tandanozis (15,82 m la trlplu- 
salt), ca și cea a Iugoslaviei : 
Tomo Rugelj (21,67 la 200 m), 
Andrej Marinkovici (7,82 m la 
lungime), Dragar Parlci (17,24 
m la greutate, Slobodanka 
Ciolovicl (2:04,15) șl Mirela 
Sket (2:04,31) la 800 m, Tamara 
Maleșev (1,88 m la Înălțime) 
etc.

Astăzi, concursul Începe la 
ora 18 (precedat, la ora 17,15, 
de festivitatea de deschidere), 
iar duminică la ora 16,30.

Dimităr Petkov 
Babilevski (7,71
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Participare valoroasă la edifia a 21-a

a „Trofeului Tomis" la volei feminin

UN CAREU DE CALIFICATE
PENTRU APROPIATELE C. E
Prezentăm azi 4 dintre 8 participante: România,

F. Germania și Cehoslovacia
an a Tur- 
feminin de 

de
ce 
de

Polonia, R.
Ediția din acest 

neului international 
volei al României se bucură
o participare selectă, ceea 
sporește interesul amatorilor 
volei pentru această competiție 
car o" va începe miercuri în ju
ri' ■! Constanța. în județ, pen-

— sîntem siguri — spectatori 
care vor asista, de miercuri 
pînă duminică, la reuniunile 
competiției patru dintre parti
cipante, toate calificate pentru 
faza finală a C.E.

Echipa ROMÂNIEI, pregătită 
de Sandi Chirită și Virgil Mo

Maria Enache atacă

tru că gazdele celei 
ediții a turneului au 
în fiecare zi pe lingă meciu
rile programate în Sala spor
turilor din Constanta, unul să se 
desfășoare în sala din Medgidia.

Prezentăm astăzi numeroșilor '

puternic, evitind blocajul jucătoarei chineze 
Cao Hui Ying

de a 21-a
hotărît ca

șescu, a traversat în ...est se
zon o perioadă mai agitată, pe 
parcursul pregătirilor lotul su-

Aurelian BREBEANU
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IMÎI NIPI SPECTACULOASE ÎN ZIUA INAUGURALĂ
A FINALELOR DE LUPTE GRECO-ROMANE

Elita luptătorilor de greco- 
romane s-a aliniat ieri în sala 
Floreasca, la startul „celui mai 
important examen al anului 
pentru toți tehnicienii și spor
tivii secțiilor de performanță 
din întreaga țară", așa cum le 
spunea acestora antrenorul e- 
merit Ion Corneanu înaintea 
reuniunii inaugurale a campio
natelor naționale și ale „Da- 
ciadei".

Folosim minutele de „încăl
zire" pentru ultimele informa
ții privind participarea la a- 
ceastă competiție de anvergu
ră, la finele căreia îi vom 
cunoaște pe cei 10 deținători 
ai titlului pe 1983. Aflăm, ast
fel, că numărul concurenților 
este mai mare (185 !) 
anunțat inițial (160), 
constituie, 
îmbucurător, 
pregătește 
meci... Gheorghe 
campion olimpic, i 
european, reintrat 
pentru titlu după o întrerupe
re de 6 ani ! In schimb, pe 
foile de concurs nu figurează 
numele a doi valoroși luptă
tori, Ion Draica Gocul 2 la 
turneul din cadrul Spartachia- 
dei popoarelor U.R.S.S.) și 
Ștefan Negrișan — accidentați, 

înaintea cîtorva detalii de la 
întrecerile primei zile, unele 
observații cu caracter general: 
conîirmarea valorică a compo-

desigur, 
Lîngâ 

pentru

decît cel 
ceea ce 
un fapt 
nod, se 
primul 

Berceanu, 
mondial și 

: în lupta

Campionul mondial de juniori Ilie Miuți (cat. 48 kg) cîștigi 
prin „tuș“ intilnirea cu Nicolae Boicescu Foto : Dragoș NEAGU
nenților lotului reprezentativ 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale, progresul 
multor luptători din centrele cu 
tradiție în acest sport și foar
te buna evoluție (care, fireș
te, va trebui urmărită în con
tinuare) 
spunem 
întâlniri

PRIMII CAMPIONI

a juniorilor. Să mai 
că un mare număr de 

s-au încheiat prtn
Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag a 6-a)

AZI VOR FI DECERNATE
PRIMELE TITLURI LA TENIS
BRAȘOV, ÎS (prin telefon). 

MeciurBe care urmau să desem
neze pe finallștll La tenis al 
.JSaciadei* au corespuns doar ta 
parte promisiunilor. Victorii nete 
(In 3 și. respectiv, 1 seturi) au 
tranșat destul de rapid " 
uțue.

E drept, vom avea o 
interesantă, un adevărat 
a! generațiilor*, opunind pe Flo
rin Segărceanu și Dumitru Hă- 
râdău, doi Jucători pe care-i 
despart 10 ani de virată, dar U 
leagă. In același timp, atltea mo-

rivali-

fina’.â 
„meci

Un an pînă la J.O. de vară de la Los Angeles
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ale tenisului de 
noi in țară.

Șl RECORDMANI
LA HALTERE

FAZA FINALĂ A PREGĂTIRILOR OLIMPICE 
NECESITĂ MUNCĂ, DISCIPLINĂ Șl DĂRUIRE I 

dăruire totală pentru obținerea celor mai 
bune rezultate posibile la Olimpiada de 
vară a anului viitor. Aceste pregătiri se des
fășoară conform 
tovarășului 
Conferinței 
anul 1982, 
partidului
sportive să desfășoare o muncă tenace, in- 
dîrjită, pentru o pregătire cit mai temeinică, 
ridicarea nivelului general ai tuturor ramu
rilor de sport, cucerirea de noi poziții de 
frunte in ierarhia sportului mondial, ca fie
care sportiv să fie pătruns de o profundă 
dragoste și răspundere față de patrie și po
por, să facă totul pentru a reprezenta eu 
cinste culorile patriei în întrecerile sportive 
internaționale. Iată, pentru toți candidații 
olimpici români, îndemnuri și îndatoriri de 
onoare care trebuie să devină fapte la cam
pionatele europene, 
la Jocurile 

întregul 
ciațiile și 
specialiștii 
pregătirea 
eforturile, 
te încă in unele sporturi, pentru a asigura 
forma maximă a sportivilor în perioada în
trecerilor hotărîtoare pentru obținerea de noi 
titluri și medalii olimpice.

I
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Incepînd de azi ne mai despart 364 de 
zile de data inaugurării celei de a 23-a 
ediții de vară a Jocurilor Olimpice 

care se va celebra la 28 iulie 1984, la Los 
Angeles, pe stadionul Memorial Coliseum, 
clădit in anul 1923, același care a găzduit cea 
de a 10-a ediție a Jocurilor de vară, în anul 
1932.

Fiecare ediție a Olimpiadelor de vară este 
așteptată cu un deosebit interes în întreaga 
lume. Cea mai mare și. mai onorantă compe
tiție sportivă a timpurilor moderne mobili
zează milioane de tineri din toate țările și 
continentele care se pregătesc pentru trece
rea haremurilor olimpice, obținerea califică
rilor și poziții fruntașe în clasamentele o- 
limpice. In această perioadă de un an care 
a mai rămas pînă 
geles se va da marea 
luide participare la 
măiestriei sportive 
olimpic.

Sportivii români sînt angajați pe acest 
drum la care-i obligă performanțele lor an
terioare de la Montreal ’76 și Moscova ’80, 
condițiile de pregătire care le sînt asigurate, 
dragostea și prețuirea cu care sînt încon
jurați de partidul și statul nostru, de mili
oanele de iubitori ai sportului din țara 
noastră.

Faza finală a pregătirilor olimpice nece
sită muncă încordată, ordine și disciplină,

la startul de la Los An- 
bătălie a obținerii dreptu- 
Olimpiadă și a însușirii 
care să ducă la podiumul

I
I

indicațiilor din Mesajul 
NICOLAE CFALȘESCC adresat 
pe (ară a mișcării sportive din 

prin care secretarul general al 
cere sportivilor și organizațiilor

mondiale și, îndeosebi, 
de anul viitor.
mișcării sportive, aso- 
sportivii și antrenorii.

Olimpice 
activ al 
cluburile, 
și toți cei ce au răspunderi in 
olimpică trebuie să-și înzecească 
să elimine toate lipsurile existen-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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mente de virf 
performanță La

Vineri, cei doi viitori adversari 
din finală și-au făcut lesne drum 
spre penultima treaptă care duce 
in vîrful piramidei. Florin Se- 
gărceanu a părut doar intr-un 
singur moment pus tn dificultate 
de adversarul său (coechipier în 
echipa națională șl la clubul Di
namo București), Andrei Dirzu. 
Anume, cind acesta a egalat la
5— 5 (după b-eak la 4—5) în pri
mul set, situația rezolvată în fa
voarea sa de Florin, în prelun
giri, ca apoi cel doi să rămină 
pe pozițiile cunoscute dinainte, 
intUnirea termlnîndu-se la scor 
sec : Segărceanu — Dirzu 7—5,
6— 0, 6—1. Asemănătoare evoluția 
celeilalte semifinale, in care Du
mitru Hărădău a intlmpinat o 
oarecare rezistență din partea lui 
Traian Marcu doar in primul set. 
învingător, Hărădăn cu t—3, S—î, 
t—«.
Lucruri interesante s-au văzut 

ta semifinaleSe feminine, tn cea 
dinții ’.nchetatâ. campioana ,.en 
titre*. Maria Romanov, a fost de 
la început dominată de Daniela 
Moise, căreia l-a cedat repede 
primul set. In al doilea conduce 
eu î—0 și 3—1 dar se oprește 
aici, p'erzfad apoi ghem după 
ghem. Și Daniela Moise ciștlgă 
cu scorul de 6—Z, 6—3. La 19 ani

CONSTANȚA, 29 (priu tele
fon). In localitate au început 
întrecerile de haltere pentru 
seniori din cadrul marii noas
tre competiții naționale „Dacia- 
da“ și al campionatului țării. 
La startul celor 10 categorii de 
greutate sînt prezenți peste 100 
de halterofili. în prima zi, joi, 
au fost desemnați campionii 
naționali si cîștigătorii „Dacia- 
dei" la două categorii : muscă 
și cocoș. în ambele, 
plăcute. La categoria 
noul campion este un sportiv 
mai puțin cunoscut : 
Iacob, component al asociației 
sportive „Clujeana", elev al 
antrenorului Spiridon Herghe
legiu. Cu toate că rezultatul 
său Ia totalul celor două sti
luri (212,5 kg) nu reprezintă o 
valoare deosebită, sportivul din 
Cluj-Napoca a corectat un re
cord republican la smuls, per
formanță bine cotată : 102.5 kg 
(v.r. 100,5). Dar la „aruncat" el 
nu a mai avut calitățile din 
start, ratînd 122,5 kg și totodată 
recordul la total. La a doua 
categorie, cocoș, lupta pen
tru primul loc ■ fost ex
trem de pasionantă. N»s mai 
puțin de 5 sportivi au candidat 
la titlu dar dintre aceștia s-a 
detașat Gheorghe Maftei de la 
C. S. Onești, care, cu 262,5 
kg ta total. înscrie în palmare
sul său un nou record național 

Tînărul său 
Mateeș (în- 

viitor) a 
252.5 kg.

(v.r. 260 kg),
coechipier Dorel 
că junior și anul 
ocupat locul secund

Radu VOIA

(Continuare In pag a 6-a)

surprize 
muscă,

Teodor

Ion OCHSENFELD

(Continuare In pag a 6-a)

La Balcaniada din Iugoslavia

CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂTOARE
LA 100

telefon), 
întrece-

RIJEKA, 29 (prin 
Și in ziua a doua a 
rilor Balcaniadei de înot, spor
tivele noastre s-au aflat în 
lupta pentru primele locuri, 
băieții avind în schimb o com
portare sub așteptări. Multipla 
campioană Carmen Bunaciu a 
terminat învingătoare în una 
din cele mai interesante dispu
te, la 100 m spate, cu 1:02,84 — 
record balcanic, a doua sosind 
Anca Pătrășcoiu, cu 1:04,45. în

m SPATE
celelalte probe feminine de vi
neri. Eniko Palencsar și Teo
dora Hauptrlcht au ocupat lo
curile 2 . . 1 ‘
respectiv 3 (2:09,16). la 200 m 
liber
(Grecia), cu 2:05,09. rec. bal
canic —. iar Gabriela Baka și 
Anca Pătrășcoiu au fost cro
nometrate la 200 m mixt în

(timpul 2:08.84),

a cîștigat Sofia Dara

(Continuare in pag. a 6-a)



CARTEA iN SLUJBA EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
O sâptămînă bună pentru bibliografia sportivă. Nu numai pentru că' au 

apărut in vitrinele librăriilor trei cărți valoroase (pe care le veți recunoaște 
In recenziile și extrasele alăturate), ci mai ales pentru că ele provin din teascu
rile a trei edituri diferite (și Încă din orașe diferite), ceea ce denotă o semni
ficativă aplecare a caselor de editură asupra unui fenomen din sfera culturii 
care și-a creat un loc de netăgăduit în viata noastră socială și pe care în mod 
comun îl numim SPORT. Sesizăm în aceste apariții și răspunsul firesc al așe
zămintelor culturale la o vizibilă atragere a tineretului către tema sportivă, 
către subiectul sportiv, întruchipînd aproape o alegorie a vieții, satisfăcînd dorul 
de frumos, chemarea spre acțiunea virilă, curajoasă. Să mulțumim așadar editu
rilor Albatros (București) și Facla (Timișoara) pentru sprijinul acordat lumii 
sportului, și să exprimăm nădejdea că vom primi, în continuare, titluri tot mai 
interesante, mai utile din partea editurii specializate, departamentale : Editura 
Sporl-Turism.

Dacă ar fi să judecăm după manuscrisele încheiate in faza redacțională 
si plecate spre tipografii, ar trebui de pe acum să ne bucurăm că vom avea 

un frumos bilanț anual al editurii noastre. Cu un oarecare efort (deloc negli
jabil) vom putea găsi in librării, în a doua parte a anului, cărți merituoase 
mult așteptate, semnate de cunoscuți publiciști ca Virgil Ludu („Ritmul și per
formanța"), loan Chirilă („Și noi am fost pe Conte Verde"), Jack Berariu (, Top- 
Fotbal"), de mari specialiști ca dr. Andrei Demeter („Femeia și sportul"),' Cor- 
neliu Florescu și Victor Mociani („Canotaj"), Gineta Stoenescu („Maternitatea 
și cultura fizică") etc. La un public recunoscut ca avid de lectură, la un do
meniu care oferă o substanță literară de o mare vastitate, la un cerc — nu 
mare, dar valoros — de autori, nu mal depinde decît de iscusința editurilor (și 
în primul rind a celei de specialitate) de a valorifica aceste date. în folosul 
mișcării sportive, a masei de cititori, a civilizației fizice și morale pe care o 
găsim încorporată în SPORT. Cum bine spune scriitorul Radu Cosașu : „Sportul 
astăzi e o necesitate a omului contemporan, nu numai pentru respirația pulmo
nară. ci și pentru respirația morală, pentru civilizație !“. La asemenea idei se 
cuvin cărți pe potrivă, pe care vremea noastră le merită.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\^^^
§ g g _____ __________I MARI CĂRTURARI ROMÂNI

despre fenomenul sportiv

POVESTEA MARILOR PERFORMERI SFATUL CAMPIONILOR

I l Al STADIOANELOR lumii g
g FIȚI iN FORMĂ, FIȚI SĂNĂTOȘI!

Victor Bănciulescii: Sport ?i cultură Vladimir Morarii: „legendele Olimpului atletic" g Dr. loan Drâgan: Pledoarie pentru sănătate
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EDITURA FACLA (Timișoara)
este rodul unei asemenea 
străduințe deosebite de a 
cerceta, • selecționa și 
pun* In valoare texte ole 
unor mari cărturari români, 
îndeosebi din deceniul ol 
4-leo, oare Intuiau benefi
ciile fenomenului sportiv, le 
comentau, de cele mai 
multe ori cu o admirabilă 
previziune a dezvoltării vii
toare, oferind u-ne ostfe' 
reale votisfoctii. Cum ar pu
tea fi altfel ci nd este 
vorba de Lucian Blcga, 

Lhriu Rebreanu, Todor
Arghezi, Nicolae (orga, Mi
hail Sodoveanu, Ionel Teo- 
doreanu, Cornii Petrescu, 
George Călinescu, Geo 
Bogza. ca sâ enumerăm 
numai cîțlva din cei 28 de 
mari cărturari români care 
ne împărtășesc gt nd urile 
lor despre sport.

Comentariul inedit, fluent 
colorat și doct al autorului 
antologiei, cu explicațiile 
șl Interpretările cuprinse în 
lucrarea „Sport și cultură", 
este prin el însuși o contri
buție remarcabUă a Iul Vic
tor Bănciulescu pe care citi
torii o vor aprecia, (a. n.) 

SPORTIVĂ

La o 14*a carte apărută, 
ziaristul Victor Bâneiulescn 
ne oferă o fucrtx* pe mă
sura talentului, patkjnH și 
solidei sale culturi sportive 
însușit* șl manifestate >n 
cel peste 40 de ani de ac
tivitate ia rubricile de sport 
ale ziarelor șl revistelor, In 
principal la ziarul „Spor
tul-. Aflat acum la vîrsto 
părăsirii activftâțH cotidiene 
de redacție, Victor Bănci u- 
lescu râmîne aceia? îndră
gostit de sport, fenomen că
ruia i se dedică în conti
nuare. cu vigoare, tinerețe 
și prospețime, calități cote 
se constituie, o dată In 
plus, într-un argument pen
tru o viață din oare sâ nu 
lipsească sportul.

Fervent și înflăcărat susți
nător al pătrunderii fenome
nului sportiv în sferele ar
tei șl culturii, autorul lu
crării „Sport șl cultură- a 
dedicat ani îndelungați de 
studiu pentru a dovedi și 
convinge că fenomenul spor
tiv se ridică deasupra re
zultatelor înregistrate pe ta
belele de marcaj ale stadi
oanelor. Cartea apărută

CIVILIZAȚIA
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EDITURA SPORT-TURISM (București) 
Unul din cei mai taleatați 

gazetari sportivi ai tinerei 
generații, cultivat șl culti- 
vind coHtățile esențiale afe 
profesionistului breslei, cu 
o benef'că sete de informa
ții (pe ocre ie caută, nu 
oșeoptă sâ-l vină ta rntim- 
ptare), Vladimir Moraru a 
trecut cu brio primul exa
men ol calificării voie pu
blicistice, obținmd go ioane 
meritate Funcor omorerct 
de otietism (o fost un bun 
dergotor de garduri), co
pleșit de „banca de dote- 
a Înaintașului său Rcmec 
Vitara, el și-c încercat pu
terile tr biog'afxj marHor 
nume ale „Olimpukii atletic-, 
sanctifici nd cu pa .na eroi 
ole căror poze cu sigurențâ 
le ține 
Sînt 15 
poelune, 
orice eu 
țdegere 
a mecanismului 
care duce ta performanță, 
fa record, ta medalii. Intre 
lolanda Bata? și Lia Mcno- 
Hu, aproape inegalabile ca
pete de serie in sportul 
nostru, Vlad’mlr Morcru c

deosupna patului, 
portrete scrise cu 
do mai presus de 
o excepțicrx*'ă in- 
a efortului atletic, 

psiho-fiz.'c

așezat - după o selecție și 
cu o grijă core definește pe 
cunoscătorul rafinat - și 
„monștri sacri- (ca Nuitni, 
Owens sau Zatopek). și eroi 
odevărați (Bikila, Szewin
ska), dar și figuri alese 
după o optică strict perso- 
nolâ (perfect validată in 
justificări), cum or fi Her
bert, Elliott, Tommie Smith 
sou Ron Clarke. Biografiile 
elective ale cronicarului de 
ta „Sportul- — niciodată 
didactice în manieră — sînt 
obordete cu o eleganță de 
stil caracteristică scriitorilor 
maturi, <kx mol oies cu o 
apreciabilă competență in 
mate-’* (citește : in ct'e 
tism) „Legendele O< topului 
atletic- (Editura Sport-Tu
rism) se constituie Intr-o 
ademenitoare promisiune 
pentru următorul volum 
Gne va citi ozi, sau mîine 
povestea lui Al. Oerter sau 
Lia Manoliu, va vrea cu 
siguranță să citească mîine, 
de sub condeiul oceluiași 
cronicar biografia Anișoare 
Cușrair sau a lui Sebastian 
Coe. (vib.).

O VIAȚĂ PENTRU SPORT
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EDITURA ALBATROS (București)
In buna tradiție a marilor 

slujitori al școlii medicale 
româneșl, conf. dr. loan 
Drâgan nu se mulțumește 
să cor.ducâ „Clinica omului 
sănătos-, care este Centrul 
de medicină sportivă, ci 
trudește cu lăudabilă hărni
cie și pe torîmui propagan
dei san'tare. lată-l, la scur
tă vreme 
tea... o 
1960, ta , ______
Albatros) trimițînd In libră
rii o (to.*â .pledoarie pen
tru sănătate-, pe care nu 
ne putem abțin* de a o 
odm’rc in structura și cali
tății* ei convingătoare, 
chiar docâ autorul împru
mută, de astă dată, mijloa
ce din arsenalul clasic al 
gazetăriei, 
viul (care 
nxjjorrtară 
Moi mult, 
îngrij’t sâ 
pinâ și recenzia ei, 
glasul unui „cititor neutru-, 
care subliniază, pe bună 
dreptate, multiplele învăță
minte cor* se desprind din 
lectură, lato citeva din cele 
”ețmule de „martor-. Ic 
oare subscriem : fapte deo-

(după „Sănăta- 
performanță în 
oceeași editură

cum ar fi inter- 
ocupâ suprafața 

a volumului).
dr. Drâgan 
aibă în

s-o 
carte 
Drin

sebite din viața „invizibilă" 
a marilor performeri, biolo
gia 
țta 
ta te, relația 
mentație, relația condiție fi
zică-sănătate. Toate rîndu- 
rile autorului, pilduitoare în 
neobișnuita combinație de 
text doct cu dialoguri de 
reportaj fluid, ne Invită să 
optăm pentru un regim do 
viață rațională, igienica, 
indiferent de vîrstâ, dar 
pleci nd de la exemplul 
splendizilor tineri care au 
fost și sînt marii noștrii 
sportivi. De la acești cam
pioni provine ecuația atît 
de îmbietoare : a fi în for
ma = a avea o bună să
nătate I Stînd de vorba, în 
văzul cititorului, cu Dinu 
Cristea, Ha Mcnoliu, Olga 
Szabo, sau Anatol Grințescu, 
dialogind cu reputați oa
meni de știintă, dînd exem 
piui Nadiei Comâneci, ol 
ui Dan Grecu sau Carmen 

Bunaciu. autorul subliniază 
acele valențe care își • 
sesc cîmp de valorificare 
viața tineretului nostru, 
populației întregi, (vib.).

marilor sportivi, rele 
sport-sânâtate-longevi- 
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SECRETUL LONGEVITĂȚII
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â ntugonlsmul dintre cultură și sport a fost taven- 
tat de intelectualii generației bdtrine ea o expli

cație a'scăderii spiritualității la generația de 
război. S-ar părea astfel ci pasiunea pentru sporturi 
ar înlocui azi pasiunea de odinioară pentru carte ți 
studiu.

Ar fi de discutat dacă intr-adevăr nivelul spiritual 
al generației de după război a scăzut aievea sau 
dacă nu cumva e vorba de obișnuita ți ftreasca apu
cături a bitrinilor de-a socoti prezentul inferior tre
cutului tn toate privințele. Prin distilarea timpului, 
trecutul se îmbracă totdeauna tntr-o anumită poezie. 
Ni se pare că tot ce a fost tn copilăria noastră era 
mai frumos, că noi înșine am fost mai buni, mai 
cuminți, mai virtuoși. Ochelarii trecut ului mărețe ți 
colorează tnttmplărUe ți persoanele, tn realitate, ju
decind obiectiv, nu se poate afirma că nivelul cul
tural de azi, mai eu seamă la noi, ar fi scăzut față 
de trecut. Dimpotrivă, toate indiciile ar dovedi o 
considerabilă îmbunătățire. Avem azi, proporțional, 
cel puțin tot attția tineri pasionați da carte ea ți 
înainte de război. Iar dacă mulți dintre cei mai pu
țin studioși din zilele acestea sunt îndrăgostiți de 
sporturi, nu tnseamnă că sunt mai prejos de prede
cesorii lor oare au fost ața de puțin iubitori de cul
tură firi a avea vreo altă pasiune mai nobild.

Sportul chiar presupune o civilizație pe care sd se 
grefeze. Primitivii nu cwsocc sparturile decît ea pa
siuni utilitare. Gradul de xportlctsaie indied intr-un 
fel ți gradul de etvUizație «1 unui popor, fu trecui, 
ca ți azi, popoarele cele mai btdnutta ta eiriHmție 
au cunoscut ți practicat sporturile ca o decttndor, 
firească. Numai după ce ți-ei ehireit carpul la mata 
de scris simți nevoia exerctțmor fizice oara să-țl res
tabilească echilibrul Intre trup ți suflet.

Educația sportivă adeafeid sa impact perfect eu 
educația intelectuală. Una completează pe eealaltd.

Spectacolul sportiv e corolarul natural al eduoa/iei 
și binevenit ca atare. Miile de speeectorl oare urmă
resc un match de baz aau de fooc-baE teprezbud 
spiritul unei civilizații, mai ales etnd sunt H tațiți 
sportivi practicanțL

Intructt ar fi superior un spectator de teatru feți 
de un spectator sportiv I Intre o civilizație sportivă 
șl una teatrală, pared ar fi de preferat eea dsxtta 
LIVIU REBREANU (Articol reprodus ta rotam).
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IÎ

\\\\\\\\\\\\\^^^

g
g

g
g

l
g

i
g

I

rțe ea fi foot L-l ninrea ți tn «u/ie-nl acestei femei 
v In iarna lui 1363, citul a hotdrit, împotriva 

tuturor, că trebuie ti concureze ți la a cincea Olim
piadă, doar ea știe. H sala de ia „Viitorul-, in par
cul „33 August", ridica cu tnverțunare, zi de zi, 
tona de haltere, singuri, piuă seara ztrziu, ci-.d pini 
ți Ntndul Ene*. inarițitorul, iți pierdea răbda
rea^.

Cind Lia împlinea 36 de ani, tn aprilie 1363, nimeni 
n-ar fi pariai nici doi bani pe șansa ei la Mexico. 
A pariat ea, forpnd eu incredibili obstinație destinul, 
limite psUtoiOfftee ți Mologicw.

—Si iot-o Ic Mexico, p-nma stlctî din isto-ic 1.0. 
alinieri la al cincuez start olimpic. dnd Lia debuta, 
la Helsinki, mei tocte adverurele de cri ie mai ju
cau tncd eu pdpuțSe—

Cind tocul pare si meargă bine, ebid Lia ta acli
matizează ți te ccomodeazd en altitudinea capitalei 
mexicane tnie—cw.e tm occident la cotul drept fin tin
dere de ligamente) pare *4-i compromită toate spe
ranțele. in siptim'.na dinaintea concursului nu poate 
pune mina pe disc. In ciuda tratamentului intensiv, 
a tuturor eforturilor pe care la face regretatul doc
tor L Artdnescu. durerile persistă. Va putea arunca f 
Ua țna ed poate executa o rinvnrd amnoara. Cu 
orice risc, doar este vorba de Oimpiadd. Și n-are 
M de ani. ei merpe pe 17. S« țtia bud ctt poate 
e-icioa, dspd M rt> tn cere făcuse doar piruete firi 
diac.

_ Ene a treia pe foaia de concurs. Intri in cere, 
rene Lld la bdcrml prettminar al brațului. Pace pi
rueta, inceatd dar rgurd, ^ade" tn poziție ideali, 
apoi trape de brațul bolnav, cu uri, parcă, adu- 
nlnd ta această un ied amnecre toată forța de care 
ere eapabUd. Discul zboară frumos, lin. ața cum a 
zburat fntotdecunc la aruncările Liei, plutețte dea- 
npra stadion ului ți aterizează dincolo de prelungi
rea tmegma-ă a arcului de cerc trasat de stegulețul 
recordului olimpic : M.îi m, nou record olimpic. A 
doua performanți din oariera Liei, după recordul 
din septembrie de la Atena. Și-a făcut datoria, pen
tru ea concur»ill a luat sftrțit.^

La a doua serie de aruncări, după ce Weetermann 
resițețte 57,7ă m ți trece a doua, începe ploaia. Lia 
eete tot timpul cu ochii pe Wettermann, dar după 
toi 55,T8 wi la a patra tentativă, recordmana mondială 
depdțețte ultimele două aruncări ți rAmine cu 
B,7ț m, pentru care va prtmi medalia de ergtnL Iar 
UA MASOLTL’ ESTE CAMPIOANA OLIMPICA 1 La 
M de ani ți Jumătate, La a cincea Olimpiadă, durtă 
două decenți de ctletUm, in luptă directă cu primele 
atlete care trecuseră de K de metri, eonetrined de 
accident la o singură aruncare.

(Din articolul despre LU liancUu) 
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p ostul Tudor Arghezl, autorul poemului „Cintare 
omului' spunea : „sportul și viața rațională stnt 

parte componentă a ființei umane", iar tn continuare: 
„Cuolntul ți noțiunea cultură implică o convergență 
a tuturor cunoștințelor mondiale. Dar e cultura fi
zică o cultură 7 Este țl nu. Ea e o cultivare a miș
cării, a trupului, o insistență continuă pentru împu
ternicire ți formă, pentru longevitate, pentru capta
rea echilibrului fizic, trupesc. Ar trebui ca scriitorii 
să-ți aibă locul ți sala de sport potrivit cu meseria. 
Am urcat de mai multe ori Mont Blancul din Alpi, 
0 dată pină-n creștet, 5 kilometri tn sus. Medicul 
sportiv ar putea sd răspundă : „bine, bine insă acum 
U de ant. E ți asta tot adevărat !".

Reputatul pianist Arthur Rubinstein, născut tn 
IMS, ți-a datorat lunga-i carieri artistică unei vieți 
exemplare : mișcare ți sport in mod sistematic, ali
mentație de ttp „sportiv", motivație de viață și pro
fesie excepționale. Acestea sînt opiniile sale mărtu
risite.

Acad, C. L Parhon, nonagenarul care și-a închi
nat viața poporului său, vedea tn educație fizici 
ți sport — alături de alimentație, cumpătare șl viață 
rațională tn natură — mijloacele de combatere tim
purie a tmbdtrtnirii celulare, de prelungire a vieții 
și de creștere a randamentului ființei umane.

Acad. Iorgu Iordan, reputat cunoscător al limbii 
romăne, la cei peste 90 de ani ai săi a practicat con
tinuu mișcarea, cumpătarea și activitatea creatoare 
profesională ; iată secretul longevității sale, după 
cum ii place să recunoască.

Să fie oare vreo legătură intre acest atribut și cele 
patru medicamente de bază pe care marele Hypocrat 
le lisa moștenire omenirii : apa, soarele, mișcarea și 
cumpătarea 7 Noi credem că da. doarece pe toate 
cele patru „medicamente" le găsim constant in viața 
longevivilor.

Ce-aș putea spune tn încheiere ? Vrmați-le exem
plul I Munciți cu plăcere de la virste mici, duceți o 
viață rațională, igienică din toate punctele de ve
dere, fugiți de excese și abuzuri de orice fel ; Iubiți 
ți practicați sportul și atunci visul de milenii 
omenirii, piață prelungită, va deveni 
ciuda pericolelor pe care societatea 
ni le ascunde I

(Din capitolul : Ce fac
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g

al g 
o realitate In 
contemporană

longevivii ?)
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Retras — pentru o scurtă va
cantă — de pe stadioane si, im
plicit. din fața aparatelor de ra
dio și a micului ecran, fotbalul, 
mai bine zis, lumea iul pasio
nantă și pitorească, șl-a găsit 
loc pe... scenă, în hainele agrea
bile ale unei comedii muzicale, 
Intitulată „FOTBAL LA... BOE
MA". După cum se recomandă 
singură, comedia muzicală sem
nată de George Mihalache, N. 
Roman și compozitorul Lauren- 
țiu Profeta este inspirată de 
multiplele și variatele aspecte ale 
acestui atît de popular sport

Pag.nZaSportuI

Deci: „FOTBAL LA^ BOEMA"
care este fotbalul, Dar, cum e și 
lesne de înțeles, spectacolul nu 
m adresează numai „microbiști
lor-. d în aceeași măsuri sl ma
relui public, pentru care fotbalul 
si în timpii rile lui nu mal repre
zintă de mult o lume aparte, ci 
o buni cunoștință, fața de care 
manifestă un Interes din ce ta 
ce mal mare.

Pusă In scenă de Niculae Di- 
nescu, «Fotbal la~. Boema* a- 
duce pe scenă o echipă de fot
bal, care se pregătește pentru 
o mare finală. Cu ajutorul glu
mei, al poantelor, al melodiilor 
sprintene sau duioase, pătrun
dem în culisele fotbalistice, ad- 
mirînd spiritul de echipă, izvor 
al atîtor victorii, dar cunoaștem 
și acele manifestări de vedetism 
care se topesc încetul cu încetul, 
învinse de suflu curat si 

puternic al luptei pentru victo
rie, al dragostei pentru fotbal, 
pentru ființa Iubită cum este ca
zul în amuzanta comedie muzi
cală de la Boema.

Interpretat Intr-o alură tine
rească de către un mănunchi de 
cunoscuți actori al teatrului 
.Constantin Tânase-, spectacolul 
ne oferă sl o insolită IntUnire cu 
— cine credeți T — Ne cui a 
Bă duc an u. Ia fel de dezinvolt pe 
scenă, ca și, în urmă cu ani, in 
poarta de fotbal pe care a apă
rat-o cu aplomb si fantezie. Mai 
ales. cu... fantezie. Prezența Iul 
la Boema dă și mal multă au
tenticitate acestui spectacol an
trenant, plăcut, care ne tine 
companie pînă la reîntâlnirea cu 
fotbalul adevărat...

Jack BcRAPJU

CE VOM PUTEA CITI PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI
In lunile următoare, dintre lucrările EDITURII SPORT-TURISM veți 

putea găsi in librării :
Adrian Vasiliu, STEAUA SNAGOVULUI (Sanda Toma)
Nicolae Postolache, BIBLIOGRAFIA EDUCAȚIEI FIZICE Șl 

SPORTULUI
Dumitru Lazăr, RALIURI AUTOMOBILISTICE
Lucian Vasilescu, FUNDAMENTELE JOCULUI DE BASCHET
loan Murețan, PENTATLONUL MODERN
Ruxandra lonescu-Petrovici, Paul Slăvcscu și Tiberiu Stama, 

SCRIMA DE LA A LA Z
Lazăr Bar'oga, EDUCAREA CALITĂȚILOR FIZICE COMBINATE
Maria Crăciun, EXERCIȚIUL FIZIC - IZVOR DE SĂNĂTATE
Eugenia Earcan-Țicoliuc ți Lelia lonescu, SERBĂRILE CELOR 

MICI.



COMPLEXUL1 „SPORT ȘI SANATATE44 -
Una dintre acțiunile sportive 

de masă din cadrul „Daciadei“ 
avind atuul unei largi cuprin
deri șl al unul conținut variat. 
In măsură să contribuie la 
dezvoltarea pe multiple pla
nuri a capacității fizice și de
prinderilor motrice, este com
plexul „Sport și sănătate**. Apa-

0 CONTRIBUȚIE SUPERIOARĂ LA ATINGEREA 
OBIECTIVULUI FUNDAMENTAL AL MIȘCĂRII SPORTIVE!

ritia sa in paleta activităților sportive la Îndemâna tuturor, a 
însemnat deopotrivă o contribuție deosebită la dezvoltarea 
fizică armonioasă a cetățenilor de toate vîrstele și profesiile, 
la întărirea sănătății și capacității lor de efort, dar și un mijloc 
important de testare fizică a populației. Cuprinzând In structura 
sa, un ansamblu de exerciții (tracțiuni In brațe din atârnat, flo- 
tări. gimnastică etc.), de sporturi individuale (îndeosebi probe 
atletice de alergări de viteză și rezistență, săritură în lungi
me, aruncarea greutății, precum și alte discipline ca Înot, șah, 
.trîntă), de jocuri sportive (volei, handbal, fotbal, popice, tenis 
de masă, oină), de activități turistice si tehnico-aplicative, com
plexul polisportiv îmbină caracterul util — dat de cerințele 
(probele) de bază stabilite pentru fiecare categorie de virștă 
și de mediu profesional — cu preferință pentru unele discipline 
sau activități sportive îngăduită de o amplă paletă de mijloace 
(probe la alegere).

Faptul că normele stabilite pentru probele obligatorii (de 
bază). în urma unor testări în rîndul tuturor categoriilor de 
cetățeni, presupun o pregătire sportivă prealabilă in vederea 
realizării haremurilor — la care se adaugă însușirea tehnicii 
unor sporturi individuale sau colective, practicarea lor ori a 
unor activități turistice și tehnico-aplicative — atestă aportul 
social remarcabil pe care-1 poate avea complexul „Sport și 
sănătate". Și, dacă privim o statistică a eficienței sale în pe
rioada 1977—1982, putem spune că acest aport nu a fost deloc 
neglijabil : cinci milioane de tineri si vîrstnici au luat parte 
la acțiunile de trecere a normelor (eșalonate pe parcursul unui 
singur an), fie pentru obținerea primei diplome de atestare, 
fie pentru cucerirea și a altora, dacă între timp au trecut la 
altă categorie de vîrstă. trebuind prin urmare să îndeplinească 
norme superioare.

Pornindu-se de la rolul deosebit de important pe care com
plexul „Sport și sănătate" îl deține în cadrul mișcării sportive 
de masă, la nivelul conducerii C.N.E.F.S. a fost analizat recent 
modul în care el se desfășoară. în analiză s-a ținut seamă de 
rezultatele unei ample acțiuni de testare, efectuată în preala
bil, și care a condus la cîteva concluzii edificatoare. Astfel, 
s-a constatat că de la înscrierea sa sub genericul „Daciadei", 
complexul polisportiv a cunoscut o perioadă1 de relansare, nu
mărul celor care au intrat în posesia diplomei „Sport și să
nătate" sporind substanțial. în același timp, însă, studiul făcut 
în diverse unități și județe de comisia de specialitate a 
C.N.E.F.S. a scos la iveală șl unele neajunsuri în latura or

ganizatorică a acestei complexe forme de pregătire fizică a 
populației. S-a constatat că complexul polisportiv nu este pre
tutindeni tratat ca • componentă de bază a competiției spor
tive naționale (ale cărei întreceri nu sint folosite și ca prilej 
pentru trecerea normelor). Că, de asemenea, acțiunile se orga
nizează in campanii, centrele înființate în acest scop funcționând 
sporadic și chiar formal pe alocuri. Sau că popularizarea lasă 
de dorit (la Oradea, de pildă, din 1000 de tineri chestionați 
doar 40—50 la sută dintre elevi și studenți știau de existența 
complexului „Sport șl sănătate", iar în ceea ce-i privește pe 
muncitori numai 20 la sută !). Iată întemeiate motive pentru a 
readuce in discuție necesitatea ca toate asociațiile sportive, toți 
factorii cu responsabilități și atribuții in mișcarea sportivă 
să acorde atenția cuvenită complexului polisportiv, în concor
danță cu rolul său social atit de important.

Recentul studiu a relevat, pe baza unui test în rîndul a peste 
20 000 de subiecți, necesitatea îmbunătățirii în conținut a com
plexului, a unor modificări de norme și haremuri, de structuri 
de exerciții, avind in vedere mutațiile survenite în ultimul 
timp în viața socială, cu efecte asupra potențialului diferitelor 
categorii de vîrstă, precum și înlocuirea unor probe (needifi
catoare, neagreate sau cu condiții reduse de realizare) cu altele 
mai potrivite. Ceea ce. firește, impune realizarea unui nou re
gulament al complexului „Sport și sănătate", care se preconi
zează să fie distribuit pînă la 1 ianuarie 1984. Dar mai im
portant este ca această acțiune de masă să marcheze cit de 
curind un evident salt pe planul calității, să aibă o contribuție 
superioară la îndeplinirea obiectivului fundamental al mișcării 
sportive. în acest sens sint de reținut cîteva măsuri, adoptate 
prin recenta hotărîre a Comitetului executiv al C.N.E.F.S. : o 
mai bună popularizare a complexului polisportiv prin mijloace 
variate și cu sprijinul unităților medicale ; continuarea funda
mentării științifice a conținutului său (prin studii, cercetări, 
analize) ; înființarea în toate localitățile urbane și rurale, pe 
lingă diverse unități, a unor centre de pregătire și trecere a 
normelor ; analize periodice in ședințele organelor locale și 
centrale sportive și cu atribuții a modului in care se desfă
șoară activitatea în acest domeniu, intensificarea acțiunilor de 
îndrumare și control in unitățile de bază etc. Sint măsuri 
menite să sporească eficiența complexului „Sport și sănătate" 
să-l înscrie mai ferm între activitățile sportive de primă im
portanță din cadrul competiției naționale de masă’, „Daciada".

CONSTRUCTORII-ÎN ARENA SPORTULUI

'Atractive demonstrații oferite de micii 
judoka ai sectorului 3

Frumosul Complex sportiv al constructo
rilor bucure.șteni din Calea Vitan, a fost, 
recent, gazda unei mari sărbători a spor
tului, cîntecului și dansului — cum poate 
fi numit Festivalul cultural-sportiv organi
zat sub genericul „Daciadei” și al „Cintării 
României" de către Consiliul Educației Po
litice și Culturii Socialiste din sectorul 3, in 
colaborare cu toți factorii cu atribuții în 
acest domeniu. O sărbătoare pentru care 
pregătirile au început în zori. A fost o re
vărsare de tinerețe și voie bună, care s-a 
prelungit pină la căderea serii, peste 2000 
de iubitori ai stadioanelor participînd la 
această amplă acțiune.

Așa cum se obișnuiește, prima parte a 
programului a fost rezervată sportului, ln-

cepînd cu mult gustatul mini-fotbal. Pe te
renurile de handbal, volei, baschet au evo
luat echipe reprezentative din marile uni
tăți industriale ale sectorului, s-au desfășu
rat demonstrații de box, judo, hochei pe 
iarbă, haltere și lupte, au avut loc disputate 
probe de atletism. Și n-au lipsit nici amu
zantele concursuri de... tras la frînghie și 
alergatul cu oul in lingură.

Ciștigătorilor -le-au fost înmînate diplome 
și premii în materiale sportive, după care 
estradele și-au ridicat cortinele pentru ca 
artiștii să incinte publicul cu frumoase cîn- 
tece și dansuri populare. Festivalul cultu
ral-sportiv al constructorilor, aflat la cea de 
a doua ediție, s-a bucurat de o reușită de
plină.

Text și foto X. TOKACEK — coresp.
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• La BRAILA, paralel cu • 
inițierea In natație, acțiune • 
Ia care iau parte zilnic I 
sute de copii, preșcolari și I 
elevi, Iși desfășoară activi
tatea centrele de învățare a I 
tenisului de cimp da Ia | 
asociațiile sportive Sparta- 
cue si Constructorul. Așa ■ 
cum ne preciza prof. Vic- I 
tor Șerb, secretar al ■ 
C.J.E.F.S. Brăila, „tenisul . 
cunoaște o mare dezvoltare I 
în rîndul tineretului studios, I 
in perspectiva ca — in viito
rii ani — mulți elevi să se I 
afirme chiar pe pian na- | 
țional". De bună seamă ci 
ar fi de apreciat o aseme- ■ 
nea realizare !

• O parte dintre „muș
chetarii" Clubului sportiv I 
Școlar din SLOBOZIA — | 
elevi care nutresc ambiția 
de a ajunge in lotul repre- | 
zentativ de juniori la seri- I 
mă — este vorba de Ad. 1 
Dumitru, S. Radu, Ad. Pe- . 
tre, N. Polizu ț.a. — se I 
pregătesc să participe la I 
tabăra de la Constanța. Odih
nă activă, prin gimnastică I 
zilnică, jocuri de mișcare | 
și lecții de înot, excelent . 
mijloc de a menține forma | 
sportivă, cum apreciază an-

colae Mi ăiiescu. Prima 
dovadă a eficienței acestei 
pregătiri ? in septembrie, la 
„Cupa Ialomiței'...
• La IAȘI, cu prilejul lu

crărilor „Forumului național . 
al pionierilor — ediția 1983", I 
purtătorii cravatelor roșii cu I 
tricolor din localitate sint 
prezenți in diferite activi
tăți sportive dedicate aces
tui eveniment. Astfel, la 
cluburile de vacanță orga
nizate tn majoritatea școli
lor generale au loc între
ceri de șah. volei, handbal, . 
minifotbal și minibaschet, I 
demonstrații de judo și I 
lupte. Copiii din marele 
oraș de pe Bahlui doresc să 
arate — și cu acest prilej 
— cit de mult îndrăgesc 
sportul, prietenul lor nedes- ■ 
părțit, mai ales acum in I 
marea recreație a vacanței ! ■

ASTĂZI - TINERE TALENTE, 
MÎINE, POATE, MARI PERFORMERI
Orașul Buftea a avut mereu 

o bogată activitate sportivă de 
masă, lumea însă ține pasul cu 
vremea, iar vremea cere cali
tate, performanță. Oamenii din 
Buftea au depistat talentele a 
trei ediții ale „Daciadei", iar 
acum au deschis centre de a- 
tletism, gimnastică, fotbal. Cum 
se întîmplâ de obicei în această 
urbe, cînd se pune la cale o 
viitoare înfăptuire, toată lumea 
contribuie : cu înțelepciunea și 
experiența, cu fonduri strînșe 
de la diferite manifestări cul-

treceri ale „Daciadei", alergă
tori supli, tineri frumos mode
lați. Lucrau cu antrenoarea 
Mariana Uatu, o tînără fostă 
atletă, intransigentă și autori
tară, cu îndârjită împotrivire 
față de mediocritate.

Atletism făceau și micii fot
baliști (80 — selecționați din 
2 500 de școlari), înaintea lec
țiilor propriu-zise de antrena
ment cu mingea, conduse de 
instructorii voluntari Gabriel 
Păduraru, Aurel Buleu, Iulian 
Broască. De cind cu Nadia, cu

tural-sportive, cu munca fie
căruia pentru reamenajarea 
bazelor sportive, cu specialiști 
capabili, îndrăgostiți de me
serie.

Am urmărit „primul val", 
născut sub semnul „Daciadei", 
din orașul Buftea. Era o zi cu 
soare dogoritor care te îndemna 
mai mult către răcoarea lacu
lui din apropiere, decît la aler
garea susținută de pe stadion. 
Atleții, însă, care vor reprezen
ta mîine orașul din vecinăta
tea Capitalei, au fost absolut 
toti prezenți ! Lucrau mult, cu 
mult peste ce se lucrează la 
anele cluburi sportive școlare. 
Erau campioni ai diferitelor în-

mai tinerele campioane de azi, 
gimnastica place peste tot 
Place și gimnastica ritmică 
modernă. La Buftea, însă, e 
îndrăgită gimnastica acrobatică. 
Aici predă unul dintre cei care 
au îneîntat iubitorii de sport 
cu demonstrațiile de gimnastică 
acrobatică ale ansamblului

La Buftea e îndrăgită mult gimnastica acrobatică, tn imagine, 
grupa profesorului Ion Tudusciuc...

Foto : T. VASILE

Oricum, nu mai poate da îna
poi, fetițele au prins mare dra
goste pentru această „joacă" 
plăcută și instructivă, urmărită

și disciplinat, un aluat parcă 
plămădit din cel mai fin cau
ciuc. Curind vor fi gata și cos
tumele de concurs, plus ame
najările necesare, specifice,

I.E.F.S. — prof. Ion Tudusciuc. 
Omul crede în viitorul acestei 
noi discipline sportive, cu în
treceri la cel mai înalt nivel al 
performanței...

cu interes și admirație de pă
rinți — de tot orașul !

într-adevăr, după numai o 
lună si jumătate de pregătire, 
gimnastele par un tot omogen

pentru o și mai bună desfășu
rare a muncii. S-a prevăzut to
tul, chiar și cazul unor —• cu 
mîndrie așteptate — transfe
rări : ele se vor cere CLUBU
LUI TERITORIAL SĂTESC AL 
SECTORULUI AGRICOL IL
FOV 1

Vosile TOFAN
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• Elevii Grupului școlar I 
industrial din HUNEDOA- | 
R.4, pasionați atleți, voleiba
liști, handbaliști și fotbaliști, I 
iși petrec o parte a vacan- I 
tei de vară participînd la 1 
diferite excursii organizate ■ 
in județ și în țară. „Este I 
o modalitate binevenită — I 
aprecia prof. George Șincu, 
directorul acestei unități de 1 
invățămint cu peste 3 000 de | 
elevi — de a efectua o 
odihr.ă activă, după un an I 
de cursuri și de activități I 
practice in producție, in ha- * 
lele Combinatului siderurgic > 
hunedorean". De menționat I 
faptul că însuși directorul I 
grupului va fi prezent, pe 
Litoral. împreună cu o par- I 
te dintre elevi, fruntași la | 
învățătură ți in sport.„

• încheiem acest carnet I
de vacanță cu un... regret •
venit din partea președinte- , 
lui CJ.E.F.S. CLUJ. Nicolae I 
Mureșan. care nu se decla- | 
ră satisfăcut de felul cum 
colectivele școlare au înțeles I 
să dezvolte la copii și elevi | 
gustul pentru turismul de 
masă. Ideea dominantă este ■ 
că. „în pofida unor inițiati- I 
ve izolate, nu se valorifică • 
— cum ar trebui — condi
țiile naturale pe care le 1 
oferă atit municipiul cit și | 
județul".

Timp ar mai fi, vacanța I 
mare continuă !... |

Tiberiu STAMAJ



A mai rămas doar un an pină la startul celei de a 
XXIII-a ediții a jocurilor Olimpice de vară, ce vor fi 
găzduite de orașul Los Angeles (California) din Statele 
ale Americii. După cum se știe, la 28 iulie 1984 va 
loc ceremonia de deschidere a Olimpiadei de vară,

„MONDIALELE" DE ATLETISM

Unite
avea
pentru ca la 12 august cei mai buni sportivi ai lumii, printre 
care proaspeții medaliați, să-ți siringă miinile cu prietenie, 
urindu-și noi succese, exprimîndu-și dorința fierbinte de a 
trăi in liniște, in pace.

Ne-am gindit că ar fi potrivit să oferim cititorilor noștri d- 
teva considerații asupra pregătirilor și perspectivelor unora 
dintre aspiranții la un loc in delegația olimpică a României 
Ia cel mai mare eveniment sportiv al lumii, așteptat cu 
deosebit interes de competitori, ca și de iubitorii sportului 
pe întreaga noastră planetă.

Le inserăm in aceste două pagini, alături de gindurile,
dorințele sportivilor fruntași din citeva discipline, împreună 
cu un documentar privind orașul Olimpiadei de vară *84.

un 
de

de

CEL MAI MARE CONCURS
în numărul din 7 iulie, adi

că exact cu o lună înaintea 
inaugurării primei ediții a 
campionatelor mondiale de 
atletism, ziarul parizian l’E- 
quipe", sub semnătura reputa
tului său redactor Robert Pa- 
riențe, face o trecere in re
vistă a sezonului ’83 și alcă
tuiește. In final, un simplu 
clasament. Este vorba de un 
clasament al „finaliștilor". adi
că al celor mai buni opt la 
fiecare probă, în bilanțul a- 
cestui an competițional. In ra
port desigur de regulile de 
participare Ia „mondiale" (ma
ximum trei atleți de probă din 
fiecare tară, cu obligația pre
alabilă a îndeplinirii anumitor 
performanțe standard). Ei bî- 
ne. acest clasament ni se pare

pers-

«tatlsti- 
români 
bărbați, 
indivl-

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI, 
PE DRUMUL GREU SPRE VÎRFUL PIRAMIDEI
Selectionata masculină de 

handbal a țării noastre se nu
mără printre putinele echipe 
din lume (doar B I — dacă 

S.U.A., 
țară organlza- 

care și-au obți- 
anul trecut, la
a C.M., califî- 

turneul de la
. Realizarea 
ne bucură,

din lume (doar 6 I 
facem abstracție de 
calificată ca ' ~
toare a J.O.) 
nut încă de 
ultima ediție 
carea pentru ___
Jocurile Olimpice, 
acestui obiectiv 1__  .
fără însă să ne facă să uităm 
că, la vremea respectivă, re
prezentativa țării noastre can
dida, în amintita ediție a C.M., 
nu numai la obținerea califi
cării pentru Los Angeles, ci 
si la una din medaliile compe
tiției supreme a handbalului 
masculin.

Conștient! că prezența 
eeastă întrecere implică 
ga ții majore, cu atit mai 
cu cit la ultimele ediții 
J.O. echipa română a 

medaliată, fără a 
cuceri mult 
noul colectiv 
reprezentativ 
— antrenor

Voina, Cornel

au fost introduse lucruri 
ca : folosirea mijloacelor 
pregătire fizică generală 
lungul întregii perioade 
pregătire, indiferent de etapa 
in care se află ; folosirea eu 
precădere în pregătire a ace
lor elemente care sînt azi 
competitive pe plan interna
țional și care pot ajuta efec
tiv echipa în realizarea unui 
progres ; un volum mult mai 
mare de muncă este rezervat 
jocului echipei în apărare, ac- 
centuîndu-se tendința de a se 
juca avansat, agresiv și foarte 
mobil; desigur, nu este negli
jată nici cealaltă fază a jocu
lui, adică atacul, unde se pu
ne un accent mai mare pe co
laborarea dintre liniile de la 
9 m și 6 m.

noi, 
de 

de-a 
de

J.O. 
mereu 
totuși 
„aur", 
lotului 
Nedef 
Radu 
antrenori, Mihai Cojocaru 
metodist. ‘ ~
— medic) s-a 
încă înainte 
campionatului, 
minuțios plan 
o selecție a ________ ___
arie mult mai largă decît ta 
trecut. Faptul că1 la primele 
verificări din lungul proces 
de pregătire pentru J.O., „Tro
feul Iugoslavia" și „Trofeyl 
Polonia", echipa a dat un ran
dament mai mult decît mulțu
mitor este un 
Beamnă că s-a 
dreptul într-o 
cere muncă, 
muncă.

Dar așa cum 
norii, lotul nostru reprezenta
tiv a avut și încă mal are rf- 
teva lipsuri, dintre care vom 
semnala doar două : a) interii 
care alcătuiesc linia de Ia 9 
m nu mai au eficiența de altă
dată, contribuția lor în goluri 
Ia „economia" unui joc fiind 
scăzută si b) jocul echipei in 
apărare este retras și timid, 
foarte reținut, așteptînd mal 
malt greșeala adversarului. 
Sînt două carențe care s-au 
Instalat de mult în handbalul 
nostru ca o consecință a unui 
campionat deloc echilibrat.

De aceea 
am stat de 
seau că au 
facă măcar 
centralizate 
strînsă corelație cu 
din ce în ce mal 
pe plan internațional. în

la a- 
obll- 
mult 

ale 
fost 

putea
doritul 

tehnic al 
(Nicolae 

principal, 
Penu —

Toate acestea vor fi realizate 
pe fondul unei creșteri gene
rale a vitezei de joc. cerință 
de mare actualitate acum în

handbalul mondial și, mai a- 
Ies, pe o participare cît mai 
activă, conștientă, a jucători
lor, atît la meciuri, cit și In 
antrenamente. Mai ales acest 
ultim aspect este considerat de 
antrenorii lotului foarte impor
tant. Cu cit va crește angaja
rea personală, pe deplin conș
tientă, 1a efortul de la antrena
mente, participarea activă și eu 
un procent de sută la sută ea 
efort fizic, cu atit roadele vor 
fi mai mari și, ta limbaj strict 
sportiv, rezultatele mai bune. 
Este ceea ce doresc antrenorii 
lotului. Este, mai presus de a- 
ceasta. ceea ce așteaptă masa 
mare de iubitori al handbalului 
care dorește ca echipa noas
tră masculină să urce și pe cea 
mai Înaltă treaptă a podiumu
lui olimpic. ACUM, jucătorii 
din lot, adică cei mai buni 
handbaliști ai țării, au cuvîntul.

Câlin ANTONESCU

foarte sugestiv:
S.U.A. 60 (40 de atleți + 20 

de atlete). U.R.S.S. 48 (19+29), 
R. D. Germană 38 (12+26),
R.F. Germania 27 (20+7), Ma
rea Britanie 14 (10+4), ROMA
NIA 9 (1+8), Bulgaria 9 (3+6), 
Polonia 8 (7 + 1), Cuba 7,
(5+2). Finlanda .6 (5+1), Por
tugalia 5 (4-|-l). Franța 3 
(3+0) etc.

Cu sau fără acest clasament noi 
tot ne propusesem să facem 
un comentariu pe această te
mă, înaintea celui mai mare 
eveniment al anului atletic in
ternațional (la Helsinki, la 
C.M. vor fi prezenți atleți din 
peste 150 de țări!), în 
pectiva Olimpiadei ’84.

în evidenta noastră 
că, prezența atleților 
este următoarea : la 
în cele 22 de probe
duale, deci fără cele două șta
fete. printre fruntași se află 
doar doi sportivi români : dis
cobolul Iosif Naghi, cu recor
dul său de 68,12 m, și săritorul 
în înălțime Sorin Matei, cu 
performanta sa record de 2,30 
m. Dar, ca să punem faptele 
în adevărata lor lumină, vom 
arăta că de la acești 63.12 m, 
obținuți ta Spania, la începu
tul lui iunie. Nagy nu s-a 
mai apropiat de acest rezultat, 
de care-1 separă astăzi multi 
metri, iar Sorin Matei, care a 
demonstrat de citeva ori că 
are. cum se spune. în picioare 
2.30 m. nu l-a realizat. ofi
cial, decît o singură dată...

Evident mai bună (ca de a- 
tîtea alte ori !) este situația 
fetelor noastre. Ele dețin mai 
multe poziții fruntașe pe care
— lucru deosebit de important
— le confirmă prin rezultatele 
obținute. Anișoara Cușmir, 
spre exemplu, este de departe 
„nr. 1" In săritura în lungi
me, atît prin recordul său 
mondial de excepție, de 7,43 m. 
cit și prin suita performanțelor 
înregistrate- Vall Ionescu cu 
6,85 m ocupă poziția a opta, 
dar speranțele în talentul el

(in premieră), 
PREOLIMPIC

sint, evident, cu mult mai 
mari.

Doina Melinte (1:57.06 la 
800 m) este a doua la 800 m, 
dar așteptam, tocmai de aceea, 
mai mult de la ea la Uni
versiadă, la această probă, ca 
și la 1500 m unde deține. în 
acest an. un rezultat de 4:01,49. 
La 1500 m, cu 4:00,12, Fița Lo
vin are al treilea rezultat 
mondial, iar Maria Radu cu 
4:00,62 este a șasea.

Constantă la nivelul compe
titiv al celor 20 de metri, așa 
cum s-a văzut recent și la 
„naționale". Mihaela Loghin, 
eu 20,95 m, este a treia în 
rîndul celor mai bune aruncă
toare de greutate din lume, o 
poziție realmente onorantă, țl- 
nînd seama, mai ales, de ga
baritul ei mic în raport de cel 
al restului aruncătoarelor. La 
disc, cu 67,74 m, Florența Cră- 
ciunescu este a șaptea, cu evi
dente posibilități de progres. 
In sfîrșit, la săritura în înăl
țime Niculina Vasiie ne-a dat 
mari speranțe, în iunie. cu 
recordul său de 1,97 m. dar 
accidentarea ulterioară1 i-a sto
pat ascensiunea, cel puțin pen
tru moment. Iar la 100 mg, 
Mihaela Stoica încheie plu
tonul fruntaș cu un rezultat 
de 12.92 s, care, oricum. nu 
spune prea multe...

Aceasta este situația atle
tismului nostru acum, îna
intea primei ediții a „mon
dialelor". Cu excepțiile. prea 
bine cunoscute, situația, de 
fapt, nu ni se pare roză și, în 
orice caz. nu prea optimistă, 
cum poate ar fi fost de aștep- 
tat Se pare că este vorba și 
de o scădere a potențialului 
de competitivitate al unora din
tre atletele noastre, raportat 
la valoarea performantelor lor 
anterioare. Pînă la „mondiale" 
au mai rămas doar citeva 
zile. Se așteaptă, oare, atin
gerea vîrfului de formă la mo
mentul oportun ? Ce bine ar 
fi ! Ca să avem Intacte spe
ranțele pentru J.O. ’84.

Romeo VILARA
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dr. Gh. Craloveanu 
apucat de lucru 
de terminarea 

alcătuind un 
de pregătire .șl 
jucătorilor cu o

LIBERELE"

semn bun. în- 
pornit cu... 

campanie care 
foarte multă

precizau antre-

antrenorii cu care 
vorbă ne mărturi- 
slmtit nevoia să 

în cadrul pregătirii 
lucruri noi, într-o 

cerințele 
ridicate de 

--------- ------ 1. _1 așa 
fel feicît echipa să se poată' 
..alinia" mai bine la cota nive
lului valoric din marile între
ceri Internationale. Din aceste 
motive, în planul de pregătire

Scriam, după campionatele 
europene de la Budapesta (a- 
prilie), că întrecerile conti
nentele din acest an au re
prezentat pentru luptătorii ro
mâni o importantă etapă de 
PREGĂTIRE, In perspectiva 
„mondialelor" care vor avea 
loc în septembrie, Ia Kiev. A- 
tunci — și nu a mai rămas 
prea multă vreme ! — evoluția 
sportivilor noștri va trebui să 
aibă un caracter de VERIFI
CARE și, chiar, de SELECȚIE 
pentru îndeplinirea celui mai 
important obiectiv al aportului 
luptelor : reprezentarea la ni
velul cerințelor la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles. 
Concluziile „europenelor", ca și 
cele prilejuite de citeva par
ticipări la turnee desfășurate 
peste hotare și, mai ales, e- 
voluția echipelor noastre re
prezentative la „internaționa
lele" de la București ne ajută 
să formulăm unele opinii pri
vind stadiul actual al pregăti
rilor, posibilitățile de progres 
și perspectivele de afirmare 
ale candiidaților la medaliile 
mondiale, dar și... olimpice I 
Spunem aceasta pentru că, 
după părerea noastră, în echi
pele noastre (ca și In alte for
mații) prea multe lucruri e- 
sențiale nu se pot petrece In 
intervalul Kiev — Los Ange
les ! Este, desigur, doar un 
punct de vedere...

La lotul de greco-romane, 
analiza de ansamblu a pregă
tirilor, evoluțiile fruntașilor,

(încă) LA ORA PROMISIUNILOR!
specialiștilor, toatepărerile 

duc la concluzia că la ora ac
tuală luptătorii noștri dispun 
de un puternic potential și de 
reale posibilități de creștere 
valorică pentru a emite pre
tenții întemeiate la medalii la 
7 din cele 10 categorii de 
greutate ! Aprecierea noastră 
are, desigur, In vedere și for
ța principalilor adversari. Este 
greu și prea... riscant un „cla
sament" individual al șanselor, 
dar credem că C. Alexandru, 
N. Zamfir, C. Uță, St. Negrl- 
șan, St Rusu, L Draica si V. 
Andrei pot urca pe oricare din 
treptele podiumului de onoare, 
în orice caz, după cum te 
vede, se poate vorbi despre o 
foarte solidă .rampă de lansa
re" și aceasta spre meritul 
sportivilor, al antrenorilor, al 
federației de specialitate. Păs
trăm oarecare rezerve la ca
tegoriile 48 kg, 90 kg și +100 
kg, dar nici aici nu sînt ex
cluse rezultate superioare. Pen
tru că, In toate cazurile, In ob
ținerea victoriilor vor cîntări 
decisiv : puterea de luptă, dîr- 
zenla, ambiția, disciplina teh- 
nico-tactică și dăruirea !

Către o a doua concluzie, la 
fel de îmbucurătoare $1 la fel 
de importantă, ne conduce dis
cuția purtată zilele trecute cu 
antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu, care coordonează activita
tea valorosului colectiv tehnic 
de la lotul de greco-romane : 
„Pînă acum, sezonul competl- 
țional șl de pregătiri ne-a a-

ratat un progres remarcabil al 
tinerilor luptători. Este vorba, 
in primul rind, de campionii 
mondiali de juniori Die Miuți 
(cat 48 kg) și Ion Grigoraș 
(cat. 100 kg), ea și de Gheor- 
ghe Savu și Petre Cărare (cat. 
62 kg). Ceea ee Înseamnă că 
„porțile lotului" sînt, In con
tinuare, deschise ! Nu numai 
pentru ei !.-* Este o perspec
tivă generatoare de optimism 
și pentru că, iată, cum s-a vă
zut, atît la campionatele eu
ropene, cît și la principalele 
turnee internaționale, în lotu
rile multor țări (Uniunea So
vietică, Ungaria, Bulgaria, Po
lonia, R.F. Germania...) au a- 
părut cite 2—3 luptători de 
mare valoare, aproape egală 
cu cea a titularilor, sportivi 
consacrați, mulțl dintre ei ou 
palmarese impresionante.

Mult mai multe semne de 
întrebare (și îndoieli) întilnim 
Insă, din păcate, la lotul de 
, libere". Aici a fost reorgani
zat colectivul de antrenori, a 
început să se muncească mai 
mult, mai disciplinat, dar re
zultatele au rămas — în con
tinuare — sub așteptări Ulti
mul exemplu ni l-a oferit e- 
voluția lotului nostru la „in
ternaționale", o evoluție pe 
care este bine că antrenorii, 
așa cum reieșea și din discu
țiile pe care le-am purtat cu 
el, nu au apreciat-o doar prin 
prisma celor 6 victorii (din 10 
postbile) ci, fel primul rind, 
prin calitatea și valoarea teh-

Campionul olimpic Ștefan Rusu își 
glndul la cel de al doilea titlu !

nică a întrecerilor susținute pe e:
saltelele de concurs. Măsura r<
în care au fost, de-atunci, co- G
recitate deficiențele de pregă- Rî
tire, măsura ta care a crescut sil
răspunderea sportivilor de la se
acest stil șl dorința acestora au
de a se număra printre parti- tr<
cipanții turneului olimpic de de
la Los Angeles vor trebui cît m:
mal convingător dovedite la a- na
propiatele campionate mondia- de
le de la Kiev, confruntare ex- pe
trem de grea, dar, credem, sin- de
gura care poate stabili cu e- m;
xactitate poziția pe care se ac
află la această oră luptele li- co
berc din (ara noastră. Am dori s-<i
mult ca tocmai această mare (d
dificultate să-i mobilizeze pe pr
antrenorii noștri, pe fiecare sui
dintre oomponenții lotului. Le cr<
cunoaștem bine posibilitățile și Pr
știm că ele sînt mai mari de- ab
cit o spun rezultatele obținute de
tn ultimii doi-trei ani. în ceea na
ce ne privește, considerăm, de



OS SPERANȚELE NATAJIEI NOASTRE
ki Dora Hauptricht : 179 cm
pnălțime, 177 cm anvergură. 
[Are calități ou totul deosebite, 
(maestrul Gheorghe Dimeca 
lomul de care se leagă tot 
la făcut ea pînă acum și ce 
Imai face — privindu-i 
[bucurie neascunsă plutirea 
ușurința de a înota, cu totul 
|deosebite. Ii plac concursurile 
|grele, cu adversare puternice, 
pdunîndu-și extraordinar for- 
kele, găsind parcă altele, proas
pete, atunci cînd e bine pre
gătită (au mai existat și alt- 
fel de situații I). Orice vorbe, 
lorieît de meșteșugite, pălesc, 
ta acest sport al cronometre- 
lor, ta fața exemplelor con
crete, cu ochii pe ceas și pe 
tabele de rezultate. Să lăsăm 
deci ...vorbele și să apelăm, 
împreună cu antrenorul emerit 
din Baia Mare, la cifre.

Să luăm — exemplu lntru- 
totul edificator — drumul spre 
performantă de după 15 a- 

Iprilie 1983. „De atunci — po- 
vestește Gh. Dimeca — pregă
tirea ei fiind exemplară, după 
perioada post-europene, cu su
ișuri și coboriri". în mai puțin 
de o lună, bilanțul pârtiei pă- 
rilor la trei importante com
petiții — Concursul celor șap
te coline, Marele premiu al 
Slovaciei și „Daciada" — a în
sumat 13 victorii și 16 noi re
corduri naționale de senioare 
sau junioare ! Iar toate aces-

ee 
va 
CU
Si

Slavic, antrenor, dr. Ren.ee A- 
tanasescu, medic și pedagog, 
Ștefan Mihailovici, masor. In 
liniște, fără imixtiuni, ANCA 
PATRAȘCOIU ESTE CAPABI
LA SA AJUNGA SUS, SUS 
DE TOT !“

Vlad Hagiu are 20 de ani 
— i-a împlinit la 29 mar
tie — jucind polo de a- 

opt ani, după ce 
înot. E, cum se 

un „sufletist", tipul 
: uită de toa- 
dăruindu-se to-

PROGRAMUL JOCURILOR OLIMPICE 
DE VARĂ

VLAD HAGIU

Los Angeles 1984

CONSTANTIN TIȚOIU
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proape 
a făcut 
spune,
’ jucător care 

în bazin, i 
echipei, care ride cu toa- 

ființa la victorie și plîn- 
fără reținere la înfrîn- 

gere. „De-ar avea toți inima 
Iui, dragostea lui pentru polo!" 
exclamă antrenorul federal 
Anatol Grințescu. „De-ar avea 
toți calitățile lui tehnice !“, a- 
daugă antrenorul campionilor 
naționali, luliu Capșa. Afir
mații temeinice, desigur. Vlad, 
fiul arhiitecților Hagiu (mama 
sa e fosta cunoscută gimnastă 
Eveline Slavici), atât de tînăr 
încă, este, pentru mulți, prin 
talantul și calitățile lui mora
le, simbolul noii noastre echi
pe naționale, al generației din 
care mai fac parte Florin Ar- 
deleanu și Cătălin Moîceanu, 
toți trei formînd ceea ce s-a 
numit tripleta speranțelor 
noastre de aur (chiar dacă me
dalia de la europene a fost... 
numai de argint).

Are doar 20 de ani dar și-a 
și făcut un nume în lumea 
mare a sportului cu mingea 
pe apă. și un renume de gol- 
geter, la noi sau în întreceri 
internaționale, cel mai recent 
— și mai prețios — titlu de 
„tunar" fiind cel obținut, la 
distanță, in Edmontonul „Uni-

de 
te 
tal 
tă 
ge

versiadei *83“. Apropo de Uni
versiadă : la întoarcerea din 
Canada, Vlad — și nu numai 
el — avea lacrimi ta ochi : 
„Cit de aproape am fost de 
o medalie, intr-un turneu de 
înaltă valoare !“ Și ne promi
te ambiții sporite, revanșa, la 
campionatele europene : „o 
comportare la înălțime la Roma 
ar reprezenta trambulina pen
tru cursa calificării la J.O., 
unde echipa noastră are — e 
credința mea sinceră, a celor
lalți componență ai ei, a an
trenorilor — capacitatea de a 
urca în rîndul fruntașelor po- 
lo-ului internațional

Geo RAEȚCH1

BOXERII, DE PE MALUL MARII NEGRE

tea, nota bene, in probe și pe 
distanțe diferite, de la 100 m 
spatie la 400 m mixt și 800 m 
liber. De la 1:04,9, în primul 
concurs, la 1:03,9 in ultimul la 
100 m spate, de la 2:16,3 la 
2:15,2 la 200 m spate, de la 
4:21 la 4:18 la 400 m liber, de 
la 4:56 la 4:55 la 400 m mixt 
— rezultate care o propulsea
ză între cele mai bune șase 
performere europene ale se
zonului in cîteva probe. Stat 
progrese ce presupun o remar
cabilă capacitate de adaptare 
la efort, pe fondul căreia se 
pot clădi cele mai înalte per
formanțe.

Eleva Anca Pătrășcoiu, dta- 
tr-a X-a J (in aceeași clasă 
a Liceului industrial nr. 8 din 
Baia Mare unde învață, intre 
alții, și Teodora Hauptricht, și 
Noemi Lung, și Robert Pinter, 
și Eniko Palencsar), pregătește 
acum marele asalt spre podiu
mul europenelor de seniori. 
„O (posibilă) apropiere de ee- 
le mai înalte performanțe, În
deosebi în procedeul spate, ti 
poate deschide drumul spre 
Los Angeles, susține antreno
rul ei. Orice se poate realiza 
prin muncă, numai prin mun
că. Ea a muncit mult, mult de 
tot și pînă acum, dar mai are 
tacă resurse, chiar pentru a 
ajunge... campioană olimpică ! 
Cu mai multă înțelegere din 
partea familiei, a tuturor, cu 
ajutorul colaboratorilor Marian

Intre 8 și 14 august, la Con
stanța, cei mai buni boxeri se
niori ai tării își vor disputa 
titlurile de campioni pe anul 
1983. Federația de specialitate 
a luat această măsură — pe 
care o considerăm excelentă — 
pentru a face o primă testare 
a potențialului pugilismului 
nostru la această oră. exact in 
condițiile în care peste un an 
de zile se va disputa turneul 
olimpic de box. Deci, de pe 
malul Însorit al Mării Negre, 
pe malul Pacificului, la Los An
geles, unde, ta anul 1984, se 
vor disputa Jocurile Olimpice. 
Desfășurarea turneului final al 
campionatului național ta con
dițiile în care se va disputa și 
turneul olimpic constituie o 
măsură binevenită și sintem 
convinși că specialiștii federa
ției, antrenorii lotului pojtru o- 
limpic vor trage învățămintele 
necesare unei bune reprezen
tări la viitoarea ediție a J.O.

După etapa de .zonă", cei 
mai îndreptățiți candidați la 
cele 11 titluri de campioni — 
în medie cite 8 la fiecare ca
tegorie — vor tranșa o fru
moasă rivalitate sportivă. Desi
gur. printre ei se află și can- 
didatii olimpici, care-și vor de
monstra, în condițiile unei con
curente pe care o dorim a- 
cerbă, potențialul actual, pre
cum și adevăratele posibilități 
în perspectiva unei evoluții no
tabile la turneul olimpiq. Pre
gătirile efectuate ta ultima pe
rioadă de componenții lotului

PE CEL AL PACIFICULUI!
olimpic (și nu numai de ei) au 
atins o cotă destul de ridicată. 
Antrenorul emerit Ion Popa 
este mulțumit de actualul sta
diu de antrenament al princi
palilor candidați la un loc ta 
echipa ce ne va reprezenta la 
J.O. O succintă trecere în re
vistă a „probabililor" ne arată 
că doar la patru categorii de 
greutate există, la această oră, 
cite un singur sportiv. Este 
vorba de Constantin Tițoiu 
(muscă), Mihai Ciubotaru (semi- 
mijlocie), Gheorghe Simion 
(mijlocie mică) si Pani Golum
beanu (grea). In rest, cite 2 
sau 3 candidați la fiecare ca
tegorie. Spre exemplu, la pa
nă Nicolae Talpoș. Titi Cer
cel și Costin Stanca. la ușoară 
Mircea Fulger, Dragomir Ilie 
și Leontin Sandu, la mijlocie 
Doru Maricescu și Dumitru 
Seneiuc, la semigrea Georgică 
Dooici. Fedea Pamfil si Traian 
Panait. Iată doar cîteva cate
gorii care pun selecționerilor 
probleme de opțiune. Cam
pionatele din august vor da 
primele răspunsuri, dar nu tre
buie uitat că pină la startul 
olimpic mai este un an de zile, 
că în acest interval de timp 
pot interveni accidentări, ieșiri 
din formă etc. că Dumitru 
Șchiopu, Dumitru Cipere 
și Viorel Ioana — sus
pendați pînă la sfirșitul anului 
din activitatea competîțională

oficială — 
prim-planul 
valoarea 
dublată de această dată de o 
pregătire disciplinată, respon
sabilă, îi poate aduce. în pe
rioada care mai rămîne pină 
la J.O., în vederile selecțione
rilor, fiindcă se ține seama 
că CSpere și Ioana stat meda- 
liați olimpici sau mondiali, că 
ei stat capabili, prtatr-o pre
gătire efectuată fără răbat de 
de la ordine și disciplină, să 
obțină noi performante.

Cîteva cuvinte despre Paul 
Golumbeanu. La campiona
tele europene de la Var
na tinărul sportiv a fost 
trimis ca o speranță. Evo
luția lui a fost promiță
toare. După un meci cîștigat, 
in semifinale, l-a avut cg ad
versar pe campionul mondial 
al categoriei, sovieticul Iagub- 
kta. Paul a boxat excelent și 
doar lipsa de experiență si ru
tina adversarului au făcut ca 
victoria să-i revină lui Iagub- 
kln. Pe ringul de la Varna, 
sportivul nostru a arătat 
este un greu cu frumoase 
spective- Eliminarea sa 
.zone" 
priză, 
lat și 
scuză, 
gătit 
viitor 
rori,

— pot reveni 
întrecerilor 

lor recunoscută,

că

sur-
Eliminarea

a constituit o mare
dar el a boxat acciden- 
aceasta ar constitui o 
dar «1 insuficient pre- 

Stntem convinși că in 
el nu va mai comite e- 
că antrenorul emerit

Constantin Nour (care se ocupă 
acum de pregătirea lui) va 

ca de obicei, să găsească, 
ta perioada care a mai rămas 
pină la turneul de la Los An
geles, „cheia" elevului său, 
astfel ca la turneul olimpic 
Paul Golumbeanu să confirme 
speranțele ce se pun în el.

Deci, testul campionatelor 
naționale de box pentru seniori 
de pe malul Mării Negre ne 
va da o primă lămurire despre 
ceea ce putem aștepta de la pu- 
giliștii români pe malul Pacific 
cului. I

Paul IOVAN

ORAȘUL GAZDĂ Șl BAZELE SALE SPORTIVE
Istoricul localității Los Angeles are 

vechi rădăcini, conslderindu-se a fi fost 
întemeiată la 4 septembrie 1781. sub nu
mele El Pueblo de Nuestra Senora La 
Reina de Los Angeles de Porcluncula, 
de către 44 de coloniști spanioli. Orașul, 
ca atare, are ca dată de naștere 4 a- 
prllie 1850. Istoria atribuirii celei de a 
23-a edilii a Jocurilor Olimpice de vară 
orașului Los Angeles este de dată mult 
mal recentă (firesc !), presărată insă 
cu multe date, unele contradictorii. La 
25 septembrie 1977 Comitetul olimpic al 
Statelor Unite a aprobat ca Los Angeles 
să candideze pentru calitatea de gazdă 
a J.O. 1984. Comitetul Californiei de 
Sud pentru Jocurile Olimpice obținind 
Învestitura intr-o ședință a Comitetului 
Olimpie American, ținută la Colorado 
Springs, ba 31 octombrie 1977, lord 
Klllanin, președintele de atunci al Co
mitetului Olimpic Internațional, a a- 
nunțat închiderea perioadei de depunere 
a candidaturilor pentru J.O. 1984, pe 
listă figurînd doar Los Angeles. In anul 
următor, la 18 mal. In timpul celei de 
a 80-a sesiuni C.I.O., de la Atena, a 
fost aprobată. în principiu, candidatura 
orașului Los Angeles, condiționată însă 
de semnarea unui contract între C.I.O. 
si municipalitatea din Los Angeles. La 
31 august 1978 comitetul executiv 
C.I.O. a aprobat un asemenea contract, 
acesta urmtnd să fie supus, ulterior, 
votului membrilor C.T.O., ceea ce s-a 
81 petrecut la 1 octombrie 1978. prin vo

tul favorabil a 73 de membri. 3 ;mpc- 
trivă, 6 abțineri și 1 anulat. Această a- 
nrobare a permis orașului Los Angeles 
să se considere oficial gazda celei de-a 
23-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, pentru perioada 28 iulie — 12 au
gust 1984,Los Angeles este situat în partea de 
sud-vest a S.U.A., pe paralela 34, in 
statul California, la țărmul Oceanului 
Pacific. în prezent, Los Angeles este 
al doilea oraș ca mărime din statele 
Unite si primul de pe coasta pacifică 

avînd o populație'de aproxi

mativ 3 milioane locuitori, cu împreju
rimile ajungînd insă la 7,5 milioane. Cu 
cele cinci suburbii, aria urbană plasează 
localitatea pe locul'4 ta lume ca mă
rime. cu o populație de peste 12 mi
lioane locuitori, numai New York, Me
xico City și Tokio luîndu-i-o înainte. 
Spatii largi, acoperite uneori cu parcuri, 
separă cartierele rezidențiale, orașele- 
satellt șl suburbiile. Distanțele mari 
dintre cartiere, orasele-satelit. necesită 
prezența automobilului. Acest lucru a a- 
dus orașului șl trista faimă de a se număra 
nrintre cele mal poluate din. lume, circa 
76 de zile din an aparținînd „eețurilor 
albe'1 sau „smogului alb". Temperatura 
medie in iulie-august este de circa 23 C, 

posibilitatea precipita tuior ta timpul 
J.O. fiind apreciată ca minimă, pentru 
eâ verile la Los Angeles stat foarte în
sorite. cu călduri intensive.

Ix» Angeles găzduiește în 1984 per.tru 
a doua oară Jocurile Olimpice, premiera 
avînd loc la ediția din 1932.Competiția de ATLETISM se va dis
puta la The Los Angeles Memorial 
Colliseum, unde s-au desfășurat șl JX>. 
1932, aici urmlnd să aibă loc și cere
moniile de deschidere șl închidere a 
Jocurilor. Stadionul are o capacitate 
de 92 516 spectatori, dintre care 18 837 
locuri acoperite. Flacăra olimpică va 
arde pe un turn Înalt de 45 m.

BOXUL își va desfășura galele la The 
Los Angeles Memorial S-^vs Arena, cu 

o capacitate de 16 253 spectatori.
Concursul de CAIAC-CANOE va fi 

găzduit pe Iacul natural Lake Casitas, 
unde se construiesc tribune pentru 
10 000 spectatori. Tot aici se vor desfă
șura si întrecerile de CANOTAJ.

FOTBALUL are la dispoziție stadionul 
The Rose Bowl (104 696 locuri), folosit 
de obicei de echipa profesionistă Los 
Angeles Aztecs, terenul fiind despărțit 
de spectatori printr-un gard din... tufi
șuri <le trandafiri.GIMNASTICA își va avea sediul la 
Paulcy Pavilion, din cadrul Satului O- 
limplc, aslgurînd locuri pentru 12 713 
spAct^tori.HALTERELE au ca loc de competiție 

sala Albert Gersten din cadrul Univer
sității Loyola Marymount, o sală ultra
modernă, cu o suprafață de 5 930 mp, 
cu 4 500 locuri.

HANDBALUL are la dispoziție două 
săli : Cal Poly Pomona sl Cal State 
Fullerton, ambele în cadrul unor centre 
universitare si avînd aceeași capacitate 
— 4 000 locuri. Finala sa va Juca la 
The Forum Inglewood, unde vor avea 
loc si întrecerile de BASCHET (17 500 
locuri).ÎNOTUL va avea sediul la bazinul 
McDonald Corporation, cu 11 000 de 
locuri în tribune. .

JUDO-ultri îl este destinată sala de 
la California State University Los An
geles (4 2000 spectatori).

Competiția de LUPTE sc va desfășura 
la Anaheim Convention Center (8 892 
locuri). ....POLOIȘTII se vor întrece în bazinul 
din cadrul Universității Pepperdine (des
coperit) , cu o capacitate de 5 090 de 
locuri. , _ ,Planșele de SCRIMA se vor afla la 
Long Beach Convention Center Exhibi
tton Hall (suprafață: 9 300 mo), unde 
vor fl montate 30 de planșe (16 pentru 
concurs), sala avind o capacitate de 
6 000 locuri. Finalele se vor desfășura 
la Terrace Theater (3 000 spectatori).

TIRUL CU ARCUL are ca bază de 
concurs poligonul de la Long Beach El
dorado Park.

TIRUL își va discuta probele la 
Prado San Bemandlno, lingă Los An
geles. , .VOLEIUL îsi va instala plasele la 
Long Beach Arena, unde meciurile vor 
putea fl vizionate de 11.320 spectatori.



FINALELE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

descalificări, ceea ce sublinia
ză constanța cu care specialiș
tii și arbitrii merg pe drumul 
dinamizării luptei și, implicit, 
al creșterii spectaculozității a- 
ccstei ramuri sportive. Iată de 
ce am urmărit cu mare aten
ție toate partidele de ieri ză
bovind însă, firesc, asupra în- 
tîlnirilor in care evoluau pro
tagoniștii campionatelor.

Ilie Miuți (cat. 48 kg), cam
pionul mondial de juniori de 
la Kristiansund, n-a avut, așa 
cum era de așteptat, prea mul
te probleme în meciul cu Ni
colae Boicescu, impunindu-și 
rapid superioritatea — victorie 
prin „tuș" în min. 4, după ce 
conducea cu 3—0 la puncte. Și, 
iată-ne, din nou, după multă 
vreme, în fața... debutului lui 
Berceanu la aceste finale. în 
excelentă dispoziție, multiplul 
campion se detașează clar în

HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Merită felicitări antrenorul Mu
gur Saranciuc, care i-a pregătit 
pe tinerii de la C.S. Onești în 
cele mai bune condiții. Locu
rile 3—4 au fost decise la... cîn- 
tar, intre V. Cocioran și I. Ba
laș, aflați la egalitate — 250 kg.

IATA REZULTATELE TEH
NICE. Cat muscă (52 kg) : 1.
Teodor Iacob (Clujeana) 212,5 kg, 
2. Petre Axente (C.S. Onești) 195 
kg. 3. Dumitru Negreanu (C.S.Ș. 
2 Constanța) 175 kg ; smuls : L 
Iacob 102,5 kg — record național.
2. Axente 85 kg, 3. Negreanu 75 
kg ; aruncat : L Iacob 110 kg, 2. 
Axente 110 kg, 3. Negreanu 100 
kg. Cat. cocoș (56 kg) : L Gbeor- 
ghe Maltei (C.S. Onești) 362,5 kg 
— record national, 2. Dorel Ma- 
teeș (C.S. Onești) 252,5 kg — re
cord national de juniori. 3. Va
sile Cocioran (Steaua) 250 kg, 4. 
Ion Bălăci (Rapid Buc.) 255 kg ; 
smuls : 1. Maftei 115 kg, 2. Co
cioran 110 kg, 3. Mateeș 110 kg ; 
aruncat: 1. Maftei 147,5 kg — re
cord național egalat, 2. Balaș142.5 kg, 3. Matees 142,5 kg. Cat. 
pană (60 kg) : 1. Vasile Roșu 
(Chimpex Constanta) 232.5 kg, 2. 
Mircea Tuli (Steaua) 272,5 kg,
3. Gh. Benlng (Carpatt Mîrșa) 
270 kg ; smuls : 1. Bcning 125 kg. 
2. Roșu U5 kg (128 kg. record 
national din a 4-a încercare). 3. 
Tuli 117,5 kg ; aruncat : 1. Roșu
157.5 kg, 2. Tuli 155 kg. 3. Bening 
145 kg. Campionatele continuă.

partida cu FI. Gherghe și 
conduce la repriză cu 8—0, 
pentru ca imediat după pauză 
să câștige prin descalificarea 
adversarului pentru luptă pa
sivă. & vom vedea în finală? 
îl vom vedea îmbr.ărfnd tri
coul de campion ? Să nu ne 
grăbim....

Tot prin descalificare (in 
repr. 1) avea să ctștige și un 
alt mare campion. Constantin 
Alexandru (cat 52 kg), Intîl- 
nirea cu piiteșteanul Ion Crls- 
tache. Ar fi un pas spre cel 
da al 10-lea titlu ! Dar, la a- 
ceastâ < 
Mihai 
„tuș")...
57 kg) s-a dovedit, scontat, cel 
mai valoros dintre cei... 22 de 
cotncuremți, obținind, înainte 
de limită, cîștig de cauză în 
intQninea cu Gheorghe JurJ. 
Clim Filipov a fost, Insă, li
ber în primul tur... La cate
goria 62 kg, luptătorii credi
tați cu șanse au realizat vic
torii detașate : Constantin Uță, 
George Dumitriu, Petre Căra
re, Gheorghe Piduraru. La ca
tegoria superioară (68 kg) 
ne-au plăcut In mod deosebit 
evoluțiile lui Dănut Standt, 
Vasile Gheorghe și Ion Tecu-

categorie mai concurează
Clșmaș (victorios la 

.. Nicolae Zamfir (cai.

FINALELE
(Urmare din pag. I)

talentata echipieră a clubului 
Steaua, elevă a an tren oarei 
Eleonora Dumitrescu, accede ța 
prima sa finală de senioare. In 
sfirșlt, o semifinală de... un sin
gur set, am spune, a fost cea 
dintre Lucia Romanov șl foarte 
tinăra sa adversară, dinamovista 
bucureșteană Corina Taloș (U 
ani). Lucia Romanov a ciștigat 
cu 8—6, 6—0. Rezultate din pro
bele de dublu. Bărbați, sferturi de 
finală : Hnat, loan — VEcioiu, 
Tom» 5—4, 6—3, 0-6, 8—10, 6—4, 
A. Marcu, Ștefănescu — Tr. 
Marcu, Bucur 6—3, 3—6, 5—7, 12— 
10, 6—l. Rezultate din semifinale : 
A. Marcu, Ștefănescu — Șovar, 
Constantlnescu 8—6, 6—2, 8—6,
Segărceanu, Dîrzu — Hnat, loan 
6—3, 6—2, 6—4. Dublu femei, sfer
turi de finală : Radu. Fl. Cocan 
— Nlcu'.escu Taloș 9—7, 10—4,
Mihai. Moise — Proca. Beleați 
6—0, 6—3. Rezultate din semifi
nale : Mihai. Moise — Radu. 
Cocan 4—1, 4—1. Luda și Maria 
Romanov — Totoran. DlnHâ

VEDETELE TURFULUI IN DOUĂ CURSE PE 2200 m
Reuniunea de mîine dimineața 

de pe hipodromul din Ploiești 
este dominată de cele două aler- 
eări pe 2200 m. In care vor eva
lua cari cel mai buni pe care E 
are acum hipodromul, prritre 
concurenți numărindu-ee : Ca
tren, Rural, Jurista, Robust, Fre
netica. Sadău și alții. Vor fi «ir* 
Îndoială, două curse apr.g dispu
tate, tn care învingătorii vor tre
bui să facă aod ia ultimele lor 
resurse, fapt ce promote un fru
mos spectacol hipic. In ceea oe 
Privește reuniunea de Jo: Uupă- 
amiază, consemnăm cele d?uă 
victorii ale tlnărului G. sa*M, 
care se dovedește un bun driver, 
cursa realizată cu Copăcel fiind 
o confirmare în acest sens. Cea 
de a doua victorie a fost obți
nută csi Oazan. un ^2 am* de 
perspectivă. Pe 21M m a triumS» 
Tenor, cu care Toduță a ti—t o 
cursă de precizie. V. Moăe a reu
șit să treacă primul linia de so
sire cu Laura, dar cu preftf • 
3 secunde Oșana. co-r—‘-d re
venirea de formă arătată antetM; 
a reușit să-și găsească ritmai a*, 
tim de alergare, valorosul el an
trenor. V. Gheorghe. eor.drrind-O 
cu tact. Tur:cel mlnindu-1 ea 
multă convingere pe Soleau și-a 
înșirat pe drum adversarii- care 
Insă au fost cam apatici. H.tul al 
doilea al „Premiului “‘fl— 
a fost cîștigat de Hercgltt, care

HI PISM

Cota :

A. MOSCU

12 extrageriii iUilf

TRAGEREA EXTRAORDINARA

AU DREPT
LA TOATE

ASTĂZI - ULTIMA ZI

ceanu. Prea puțin experimen
tai și 
loarea
74 kg), 
„pradă 
nostru performer. Rusu și-a e- 
talat măiestria timp de 2,30 
min., puncttnd copios (7—0) 
pentru ca în acest moment 
să-și surprindă adversarul cu 
un „tuș" de toată frumusețea. 
Celor de pe margine parcă le 
părea rău că meriul se termi
nase... La cat. 82 kg. cîteva 
lucruri bune ne-a arătat Sorin 
Herțea (Gh. Minea — liber). 
Ilie Matei (cat 90 kg), cu o 
evidentă pregătire deficitară, a 
pierdut la puncte (2—4) in fața 
lui Aurel Glonț, mult mai bun 
în final. Vasile Andrei (cat. 
100 kg) cîștlgă la „tuș" în pri
mele secunde (!). învingători 
Înainte de limită și Ivan Sa
vin și Ion Grlgoraș (reamin
tim, campionul mondial de ju
niori de la Kristiansund). Vic
tor Dolipschl și Roman Co- 
dreanu, ambii învingători prin 
descalificare, anunță o finală 
pentru locurile 1—2 !

Sîmbătă, din nou In sala 
Floreasca, de la orele 10 și 
17,30, iar duminică — invitație 
pentru finale (oca 9)...

desigur mult sub va
lul Ștefan Rusu (ca.L 
Ion Șchiopu a fost o 

ușoară" pentru marele

LA TENIS
de

Campionatul republican de 
motocros a ajuns la etapa a 
4-a, programată mîine pe un 
traseu ales la marginea muni
cipiului Țg. Mureș. Și-au anun
țat participarea alergători din 
București, Brașov, Cîmpina, 
Zărnești, Buzău, Ploiești, Cîm-

pulung-Muscel, 
piui Gheorghe 
Sf. Gheorghe 
moto.

în program 
pentru seniori, tineret 
niori. Primul start se va da la 
ora 9,30.

Morexii, munici- 
Gheorghiu-Dej, 
și alte centre

figurează curse
8i ju-

ÎNTRECERILE CĂLĂREȚILOR juniori
Pe baza hipică de la Sibiu se 

desfășoară. în cadrul „Dacia- 
dei" de performantă, întrecerile 
etapei a doua a campionatului 
republican de dresaj si obsta
cole pentru juniori și fete. Pro
gramul a fost într-o oarecare 
măsură perturbat de ploaie, dar 
tinerii călăreți s-au străduit să 
aibă o comportare rit mai bună. 
Principala probă a constituit-o 
disputa juniorilor de 18 ani, 
dominată de reprezentanții du
hului Steaua. Dintre cei 49 de

concurenti. 10 au intrat în ba
raj. pe primele locuri situîndu- 
se Titel Răducanu (Steaua) cu 
Polidor 0 p (43,1 s). 2. Arlna 
Savu (Steaua) cu Sadic 0 p 
(45,8 s) oi Răzvan Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Selim 3 p. 
La juniori începători a câștigat 
Ioana 
Zeița, 
Dana
Gind.

Bălan (Timiș Izvin) cu 
iar la cai începători 

Negrin (Timiș Izvin) cu 
întrecerile continuă.

Ilie lONESCU-coresp.

BALCANIADA DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

2:22,43 (locul 2), respectiv 
2:24,55 (locul 4), victoria reve
lând lui Vivi Protopapa (Gre
cia), cu 2:22,12 — rec. balcanic, 
în . urma acestor 
România se află, după 
zile, pe primul loc in 
mentul Ia fete, cu 90 p.

în disputele de vineri 
înotătorilor, cea mai bună po
ziție a reprezentanților noștri 
a fost., locul 4 (!), ocupat de 
M. Mandache la 100 m spate 
(1 .-01^2. învingător fiind grecul 
Gris Stivenso, cu 59,50. rec. 
balcanic) și de ștafeta de .4X100 
m. mixt, cu 4 .-05,40, câștigătoa
rea (Bulgaria) fiind înregis
trată în 3:56,80. La 200 m mixt,

rezultate 
două 

clasa-

ale

L. Szakadati a sosit al șaselea, 
cu 2:17,66 — pe primul loc, iu
goslavul B. Petrici. cu 2:11,03—» 
iar la 200 m liber C. Negrea 
și S. Plev 
locurile 6
7 (2:03,07), cîștigătorul, bulgarul 
P. Koceanov, obtinînd 1:52,67, 
rec. balcanic.

De menționat că victoriile ro
mânești din ziua inaugurală au 
fost obținute de Carmen Bu
naciu 
1:04,38 
4X100 
dache, 
cu 4:03,19, și nu cum au anun
țat unele agenții internaționale, 
la 800 m liber f. finala acestei 
probe disputîndu-se duminică.

au terminat pe 
(1:58,33), respectiv

la 100 m fluture cu 
și de ștafeta feminină de 
m liber (Bunaciu, Man- 
Pănulescu, Pătrășcoiu),

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. 1)

ferind multe modificări, dato
rate Ce lipsei de rezistență la 
efort a unor jucătoare. îmbol
năvirilor, acridemărilor, Între
ruperilor pregătirii pentru exa
mene etc. De aceea și . exaltatele 
au fost sinuoase la testele in
ii—ai.inaie fin a;w. an. După 
C« a 
(fir* 
neul 
la 
noastră a ocupat doar locul 7 
dm 14 participante (dar cu o 
participare mai puternică) In 
turneul de la Gottwaldov. In 
Cehoslovacia, pentru a avea 
mai apoi o comportare bună la 
Balcaniada de la Burgas, unde 
a cucerit titlul, in daupa fa
voritei, Bulgaria, deținătoarea 
titlului european, chiar pe te
renul acesteia. In fine, la tur
neul de la Rostock. echipa 
noastră, lipsită de aportul tră
gătoarei 
povtcta, 
pierzfod
Germană (I și H) Si ciștigind 
cu Bulgaria si Cuba (tineret), 
în lotul care va fi aliniat la 
«Trofeul Tomis* figurează 12 
jucătoare :
Marla Enache (33 ani — 1,77 m 
Farul). Doina Săvoiu (22 — 1.74 
— .U- Cluj-Napoca), Mirela Po- 
povidu (1» — 1.66 — C.S.M. Li
bertatea Sibiu). Fidelia Crișan 
(22 — 1.95 — Maratex B. Mare). 
Ioana Li te an u (20 — 1.78 — Chi
mia Rm. Vtlcea), Daniela Dră- 
ghiel (19 - 1,77 — FL roșie Bucu
rești). Speranța Glman (20 — 
LII — Dinamo), Carmen Cnej

cîștigat toate partidele 
a ceda vreun set) in tur- 
de calificare pentru C.E., 
Granada, reprezentativa

principale. Mirela Po- 
a evoluat mai modest, 
cu Polonia și R.D.

120 numere !

deanu (21 — 1.76 — Penicilina 
Iasi), Mirela Pavel (19 — 1.76 — 
Dinamo). Ileana Berdilă (24 — 
1.77 — CSU Otelul Galați). Nl- 
culina Bujor (22 — 1.84 — 
tex) gl Monica Șușman (21 
— Ca* cula torul București). 
Este, dealtfel aproape 
lotul care ne va reprezenta și 
la .europene* (cu o posibilă 
recuperare a titularei Georgcta 
Lungu, operată de apendicită).

Antrenorii echipei POLO
NIEI, Andrzei Dulski și Ry- 
szard Doniek, au 
lot Larg, compus 
loare : 
Barbara Haber (21 
zena Hanyzewska .
Anna Liehodzijewska (27 — 
Jolanta Szczyglelka (25 — 
Anna Rozplorska (22 — 
Vrszula Wllk (23 2 —____
Kucbarczyk (20 — 1,78),' Lucyna 
Kwasniewska (23 ----
roslawa Rozanska ,_
Halina Zielinska (23 — 1,80). Bo- 
zana Maloch (21 — 1,76), Jolanta 
Tomlak (21 — 1,72), Jolanta
Bartczak (20 — 1.78), Anna Szal- 
bot (25 — 1,86). Danuta Paszkle- 
wlcz (25 — 1.37). Gilla Malgor- 
zata (24 — 1.75). Principalele clu
buri furnizoare slnt Czarnl 
Slupsk (4). Lodz K.S. (4) șl Wisla 
Cracovia (3).
Este una dintre pretendentele 
la podiumul C.E. din septem
brie, mîndrindu-se cu două vic
torii clare (3—0 și 3—1) la vice- 
campioana olimpică. R.D. Ger
mană, in ultimele trei confrun
tări cu aceasta.

O echipă care a făcut In ul
timii ani progrese însemnate 
este cea a R.F. GERMANIA. 
Dovadă și calificarea ei între 
cele 12 formații care-și vor dis
puta curînd șansele în faza fi
nală a campionatului european. 
Antmeorii A- Niemczik și E. von 
Finkenstein au avut în pregă-

Mara-
- 1.74
sigur

anunțat un 
din 16 jucă-

- M4). 
O» —

1,78).

Mar-
1.78) ,
1.72).
1.78) .
1.82), 
Anna

- 1,78), Ja- 
(22 — 1,81),

tire (și au anunțat că vor a- 
Linia) 14 jucătoare (opt de la 
campioana S.V. 
marcabile prin 
prin posibilități 
crescute : 
Danuta Niemietz
Almut Kemperdick (20 — 1,85), 
Angela Liebelt (26 — 1,82), Gabi 
Lorenz (22 — 1,80), Brigitta 
Ruhmer (24 — 1,80), Renate Riek 
(23 — 1.70), Marina Staden (28 —
1.77) . Ruth Holzhausen (24 —
1.78) , Beate BOhler (19 — 1,74),
Gudrun Witte (21 — 1,79), liaglna 
Vossen (21 — 1,80), Christa Schu
bert (28 — 1,72), Sigrid Terstegge 
(23 — 1,86) si Terry Brandel-
Place (26 — 1,79).

în fine, cea de a patra echipă 
pe care o prezentăm astăzi 
este adversara principală a re
prezentativei române în serie 
de la Cottbus a C.E. din toam
nă. CEHOSLOVACIA. O for
mație echilibrată, puternică și 
experimentată, deși ca medie 
de vîrstă abia depășește 22 de 
ani si jumătate. Opt sportive 
din actualul lot au luat parte 
la edițiile precedente ale C.E.' 
sau C. M. (patru la ambele). 
Echipa este pregătită acum de 
fostul selecționer al reprezen
tativei cehoslovace masculine, 
Peter Kop, ajutat de 
Bonisch și cuprinde 
rele :
Marcela Chladkova (20 Dagmar Pazicka (25 
Jana Trnkova (21 — 1,84), Dolo- — ----- ... — ----- MI_

Da- 
Eva

Lohhof) re- 
gabarit, dar șl 
tehnico-tactice

(29 1,73),

Richard 
jucătoa-

1.78).1,80).

ȘA\SE MULTIPLE DE A

• autoturisme „Dacia
mari ciștiguri in

OBȚIXE

1300"
bani

9 excursii peste hotare

BILETELE DE 25 LEI VARIANTA
DE CÎȘTIGURI

EXTRAGERILE!

DE PARTICIPARE!

1.78) ,
1.79) ,
1,78),

res Prudilova 
lada Prejzova 
rina Ptackova (28 __ ______
Kubakova (20 — 1,80), Tană Za- 
pletalova (25 — 1,85), Miroslava 
Barakova (25 — 1,80). Jarmlla 
Machova (22 — 1,84), Eva Emin- 
gerova (20 — 1,76), Tana Krem- 
paska (23 — 1,83) șt Iveta Fise- 
rova (20 — 1,78). tn numărul 
viitor vom prezenta celelalte par
ticipante la turneu.

(23 
(23

ADMIMS1RATIA 01 STAI 10TB PR1IN0SP0RT 1NKH1MKZA
AST.AZI — ULTIMA ZI 

DE PARTICIPARE ! NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 29 IULIE 1983

• Se reamintește că numai as
tăzi se mai pot procura bilete cu 
numerele preferate de dv. pentru 
tragerea extraordinară Loto a 
verii, care va avea loc mîine, în- 
cepînd de la ora 15,30 tn sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Stalcovici nr. 
43 : numerele cîștlgătoare vor fi 
anunțate In cursul serii la tele
viziune și radio • De asemenea, 
astăzi este ultima zi ' ’
punerea buletinelor de 
la atractivul concura 
al acestei săptămînl, 
prinde meciuri din _______ _.
„Cupa de vară". ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. MtINE 
PRINTRE MARII CIȘTIGATORI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT !

Extragerea I : 4 44 30 3 34 51 6
52 10 ; Extragerea a n-a : 68 51 
23 45 65 12 89 86 22. Fond total 
de cîștlguri : 836.976 lei, din care : 
75.409 lei. report la categoria 1.
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 24 IULIE 1983
100%

i

pentru de- 
participare 
Pronosport 
care cu- 
competițla

Cat. 1 s 1 variantă .
47.192 lei st 3 variante 25%
II. 798 lei : cat. 2 : 3
100% a 15.442 lei sl 5 variante 
25% a 3.860 lei ; cat. J : 7 va
riante 100% a 3.201 lsl Șl 54 va
riante 25% a 800 lei 1 cat. 41
III. 50 a 589 lei ; cat. 5 
200 lei și cat. 4 t 2.275,50 a 100 
Clștigul de categoria 1. tn 
loare de 47.192 lei, a revenit 
Tîru Nicolae din București.

a 
a 

varianta

cat.
328.75 a 

lei. 
va
lul



BAREMUL MARII

Din Qlanda, la telefon Mircea Lucescu

SELECȚIONATA DIVIZIONARA SE ANTRENEAZĂ Șl JOACĂ

la marea 
Printr-o 
înțelegem

si. implicit, dă și 
reprezentativei. A- 
obligatorii apariții 
multe fronturi duc 
de aproximativ 80

E vorba de baremul im
pus de programul competi- 
țional 
aspiră 
manță. 
echipă 
care luptă pentru 
campioană dintr-o 
tru cîstigarea cupei, 
astfel, apare în cupele con
tinentale 
jucători 
semenea 
pe mai 
Ia cifra 
de jocuri in cursul unui în
treg an competițional. Sigur, 
în campionate cu mai mult 
de 18 echipe, ca divizia 
noastră, se înregistrează ci
fre depășind pe cea de mai 
bus șl există si cluburi care 
au disputat aproape 100 de 
partide oficiale.

Prin urmare. în elita fot
balului internațional concu- 
renții efectuează obligatoriu 
aceste 80 de apariții, marea 
majoritate meciuri de mare 
angajament. Prin urmare, 
solicitare cantitativă și ca
litativă pe toată întinderea 
sezonului competițional care 
menține formațiile de prim 
plan într-o permanentă pri
ză. conectate la regimul de 
mare efort, sub toate as
pectele. cel psihic nefiind 
deloc pe planul al doilea. 
Ideile că renunțarea la a- 
cest „parcurs de forță" in 
favoarea unor perioade albe, 
de retragere din ritmul com- 
petitional specific înaltei 
performante, ar ajuta, ar 
„odihni" echipele sini con
trazise de toate performan
țele din marile competiții 
internaționale. Victoriile în 
întrecerile inter-reprezenta- 
tive si inter-cluburi. revin, 
aproape fără excepție, jucă
torilor solicitați la maximum 
pe toate planurile competi
tionale si nicidecum fotba
liștilor angajați în sezoane 
reduse, cu mari pauze de 
activitate, cu 30—40 de me
ciuri la activ.

Dar nu trebuie să aler
găm prea departe după ca
zuri ilustrative. Iată-i pe in
ternaționalii craioveni. Du
pă socoteala noastră, ei au 
ajuns in sezonul trecut, foar
te aproape de baremul înal
tei performante disputând a- 
proximativ 75 de jocuri Ofi
ciale dintre care peste 30 
reprezintă partide interna
ționale. Sezonul lor se con
stituie intr-o pledoarie pen
tru joc, pentru asigurarea 
unui ritm susținut de an-

oricărei echipe care 
perfor- 

asemenea 
pe aceea 
titlul de 

țară, pen- 
care.

JUCĂTORI SUS 20 DE ANI
IN ECHIPELE DE SPERANȚE
• Ieri, Biroul F.R.F. a hotă- 

■ît ca în viitorul campionat în 
•chipele de speranțe ale divi
zionarelor „A“ SA FIE FOLO
SIȚI IN MOD OBLIGATORIU 
’JUCĂTORI NASCUȚI DUPĂ 
l AUGUST 1963, ’ “ '
rata meciului.

toată dupe

asemenea, 
juniori

• S-a hotărît, 
:a selecționata 
J.E.F.A.-84 să ia

de 
de

parte la cam
pionatul de speranțe în locul 
schipei Petrolul Ploiești. Pen- 
:ru că meciurile acestei echipe 
se vor disputa în deschidere la 
jocurile divizionarei „A” din 
Ploiești, credem că ar fi bine 
ia echipa de speranțe să se 
lumească LUCEAFARUL-PE- 
TROLUL.

A PREZENTAM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“
CONSTRUCTORUL T. (. 1. CRAIOVA C r. R. VICTORIA CARANSEBEȘ

O Asociația a fost înființată în anul 1949 și 
este tutelată de Trustul de construcții industriale 
Craiova • A activat tn Divizia „B“ în edițiile 
11952—1954 șl In Divizia „C" în edițiile 1375—1983 
• Președintele asociației î Franclsc Abraham ; 
președintele secției de fotbal : lng. Victor Bici; 
antrenor : I. Gîrteșteanu • Are stadion propriu ; 
capacitatea tribunelor : 1200 locuri • LOTUL : 
portari : Stănescu, Ionllă ; fundași : Nicu, Barbu, 
Constanlinescu, Voica, Vlăduță, Roglea, Gană, 
Florea ; mijlocași : Poenaru, Venus, Bă doi, Puică, 
Stanca, Mitrol ; înaintași : Iovan, Vizitiu, Ene, 
Predoi, Mâciuceanu, Georgescu, Trifu • Golge
terul echipei: Mâciuceanu — 18 goluri • Media de 
vîrstă : 26 ani 9 Echipă dornică de afirmare. A 
luptat mult pentru împlinirea dorinței susțină
torilor — promovarea în ,,B“. Echipa a fost spri
jinită tot timpul de conducerea trustului (direc
tor generai ing. Emil Țugui).

• Asociația a fost înființată în anul 1933 
este tutelată de Complexul C.F.R Caransebeș 
A activat în Divizia „C“ în edițiile 1980—1683_____ _____ • Președintele asociației : ing. Ionică Alexandru ; 
președintele secției de fotbal : ion Galescu ; an
trenor : Emilian Avasilichioa’a • Are stadion 
propriu ; capacitatea tribunelor : 3 000 locuri • 
BOTUL : portari : Mija, Ferdeanu ; fundași : 
Mateo-nl, Bilan, Popa, Jdirea, Bălteanu, Trebuian; 
mijlocași : Badea, Viașu, Briceag, Al mă j an ;
înaintași : Mutu, Georgeviei, Vela, Staicu, Gagiu, 
Vlad • Golgeterul echipei : Briceag — 8 goluri 
• Media de vîrstă : 22 ani și 3 luni © Jucătorii 
au dat dovadă de disciplină tactică și au făcut 
risipă de energie pentru aplicarea indicațiilor an_ 
trenorulul. în mai toate meciurile echipa a jucat 
ofensiv, fiind dealtfel cea mai eficace formație 
dta această serie.

nu- 
vo- 

se 
prin

gajare competiționala. 
neînțeles (și aspectul are o 
importantă covirsitoare) a- 
tenția si eforturile pentru 
asigurarea recuperării intre 
un meci si altnl nu trebuie 
să cunoască rețineri, și ni
mic din ceea ce ar ajuta la 
perfecționarea si eficacita
tea sa nu poate fi neglijat 
sau omis ! Vedem, prin ur
mare. că una dintre expli
cațiile reușitelor Universită
ții Craiova si ale unora din 
jucătorii săi pe plan inter
național a reprezentat-o in
trarea în ritmul impus astăzi 
de fotbalul modern în pri
vința densității si dificultă
ții programului. Numai că, 
spre a asigura fotbalului 
nostru intrarea fermă si de
plină în grupul marii per
formante. este imperios ne
cesar ca un număr tot mai 
mare de jucători ți echipe 
de olub să se apropie de 
actualul barem eompetițio- 
nal. să dispute jocuri In
terne si internaționale care 
să se situeze în jurul cifrei 
de 80 meciuri, de angajare 
de prim-ordin.

Atingerea unei cote 
merice corespunzătoare 
lumului competițional 
realizează, am văzut, 
participarea la programul 
intern într-o măsură care 
pretinde si înaintarea pe 
frontul cupei pînă în zonele 
el finale: se realizează prin 
prezenta în cît mai nume
roase partide internaționale 
și aici, de asemenea, avan
sarea spre etapele de virî 
ale cupelor europene se pre
zintă si ea ca o condiție; 
se realizează, în fine, prin- 
tr-o contribuție ctt mai 
substanțială de jucători din 
cit mai multe cluburi Ia 
meciurile loturilor reprezen
tative. Și. ea o clauză esen
țială, baremul competițional 
modern este garantat de 
desfășurarea ritmică, fără 
amînări si Pauze, a între
gului program intern. O a- 
mintim fiindcă. în fotbalul 
nostru, amînările si repro- 
gramările de etape de cam
pionat si cupă le-am întâlnit 
destul de des si numai bi
nefăcătoare nu s-au arătat 1 
Echipele noastre nu trebuie 
să fugă de meciuri, că le 
evite, ci să le caute ! Cu cât 
vor susține mai multe pro
be grele, de mare solicitare, 
cu atit vor cîștiga. sub toa
te aspectele, în jocul lor I

Eftimie IONESCU

MECIURI
• CEAHLĂUL P. NEAMȚ

— LOKOMOTIVE LEIPZIG 
3—2 (0—9). Ieri și-a început 
turneul In țara noastră echipa 
Lokomotive Leipzig din R. D. 
Germană, participantă anul a- 
cesta în Cupa U.E.F.A. Jucînd 
la Piatra Neamț, In fața di
vizionarei „B“ Ceahlăul, antre
nată, acum, de V. Copil, oas
peții au fost Învinși la capătul 
unui joc spectaculos aplaudat 
de peste 7.000 de spectatori. 
Au marcat : Vamanu (mln. 59 
și 77) si Ivanov (mln. 87), pen
tru învingători, respectiv Molt 
(min. 65) si Richter (mtn. 72) 
(C. Rusu — coresp.).
• DUNAREA C.S.U. GALAȚI

— NAȚIONAL CLUB CAIRO 
2—0 (0—8). Meciul s-a disputat 
la Bușteni. Noua divizionară 
„A" a marcat prin Hanghiue 
(mim. 49) și Bejenaru (min. 53). 
(V. Zbarcea — conesp.).

• In două meciuri de verificare, 5-0 cu Heereweer și 5-2
cu Kambiiur

zile selecționata 
condusă de antre-

De cîteva 
divizionară, 
norii M. Lucescu și M. Radu
lescu, se află în Olanda, pen
tru un stagiu de pregătiri și 
jocuri, acțiune care se va în
cheia cu turneul de la Utrecht 
(5—1 august), unde vor mai 
lua parte echipa locală F.C. 
Utrecht, F.C. Aberdeen și S.K. 
Lokeren.

Ieri am sunat la telefon lo
calitatea Roden, unde sînt can
tonați fotbaliștii noștri, și am 
avut o scurtă convorbire cu 
M. Lucescu, care ne-a răspuns 
...telegrafic la citeva întrebări:

— Cum se desfășoară pregă
tirile ?

— Beneficiind de condiții 
excelente ?i de o climă favo
rabilă aici in nordul Olandei, 
in preajma localității Roden, 
desfășurăm pregătiri intense si 
jucăm. Chiar azi, de pildă, 
(n.r. Ieri), am susținut două 
antrenamente, la orele 8,30 și 
11, iar după-amiază vom sus
ține un meci de verificare eu 
o echipă de amatori. De cind 
am sosit am jucat două parti
de amicale. Mai iutii cu di
vizionara „B“ Heereweer, for
mată din jucători profesioniști, 
pe care am învins-o cu 5—0 
(3—0) prin golurile marcate de 
Moviilă (3, dintre care două din

Dialoguri cu antrenori divizionari

„A.S.A. ARE DIN NOU 0 PLEIADA
DL JUCĂTORI DL

A.S. Armata Tg. Mu- 
va fi tui •meteor» in

IO AN CZAKO, antre-

»Nu, 
ret nu 
fotbalul românesc !“, a Început 
discuția ‘
norul echipei din frumosul o- 
oraș transilvan. Reacția sa atit 
de categorică se referea la 
drumul parcurs piuă acum de 
formația amintită care, după o 
mai dificilă acomodare cu Di
vizia ,.A*. a irumpt deodată 
ți preț de câteva campionate 
s-a plasat întotdeauna in ria
dul fruntașelor, fiind la un 
moment dat cea mai bună for
mație provincială, grație unei 
generații de jucători tineri ți 
valorași. Dar anii au trecut, 
fotbaliștii de excepție — cu... 
excepția lui BSloni — au de
pus armele ți, in ultimele 4—5

AMICALE
• IERI A SOSIT LA BUCU

REȘTI, de unde fi-a rent im mt 
drurnid la Baci», formația Za- 
malek sporting club Cairo. 
Oaspeții vor juca duminică, la 
Bacău, cu divizionara ..A“ din 
localitate, de la ora 17.30.
• F.C.M. BRAȘOV — NITRA- 

MONIA FĂGĂRAȘ 3—1 
(2—0). Brașovenii, pregătiți în 
continuare de Șt Coidum și 
C. Gyorfi, au riști gat prin go
lurile însorise de Gherghe 
(min. 12 și 87) și FL Vasile 
(mia. 38), iar pentru Nitramo- 
nia a marcat Sfrljan (min. 62). 
(C. Gruia — coresp.).
• SPORTUL STUDENȚESC 

ȘI DINAMO VICTORIA, IN 
ITALLA. în această perioadă de 
pregătiri, divizionara „A" Spor
tul studențesc, participantă In 
Cupa U.E.F-A., și divizionara 
.B“ Dinamo Victoria București 
vor efectua turnee de pregătire 
ți jocuri amicale In Italia.

(scria a VIII a)

11 m), Andone si Gabor. Joi 
am întîlnit pe fosta diviziona
ră „A" Kambuur, care a folo
sit și doi jucători englezi pe 
Care îi verifică, și am eiștigat 
cu 5—2 (3—0), autorii golurilor 
fiind Boloni — 3, Tuncu și
Văetuș.

In ambele partide, in prima 
repriză am folosit osatura e- 
chipei naționale, iar după pau
ză formația olimpică, in scopul 
omogenizării pe toate planu
rile.

— în ziua de 5 august ur
mează să sosească în Olanda 
și Universitatea Craiova. îi vei 
folosi pe internaționalii ccaio- 
vend în turneul de la Utrecht?

— Depinde de starea lor de 
sănătate si de nivelul de pre
gătire pe care-1 an Ia această 
oră. Vom discuta cu antrenorii

Miercuri 10 august, la Oslo

NORVEGIA - ROMANIA
în cadrul pregătirilor pentru 

sezonul de toamnă, federația 
română de fotbal a perfectat 
încă o partidă amicală pentru 
prima noastră reprezentativă.

Czako.
l-am 

la

campionate, A.S.A. s-a salvat 
cu greu de la retrogradare, în 
ultima clipă, chiar. Evoluția 
in campionatul trecut (locul 8), 
mai bine zis din această pri
măvară (locul 5 în retur) des
chide alte perspective, din nou 
frumoase, „ll“-lui pregătit de 
tandemul I. Czako — M. Kiss. 
De aici și reacția atit de ca
tegorică a antrenorului prin
cipal, loan “ '

— Pe ce vă bazați ?, 
Întrebat noi, referindu-ne 
„meteorul* de care vorbea.

— Pe reușitele din retur! 
Am început primăvara cu —3 
In ..clasamentul adevărului" 
și, după prima etapă (2—2 cu 
F.C. Bihor la Tg. Mureș), a- 
junsesem chiar la —4, dar s-a 
muncit mult și cu spor in pe
rioada de pregătire de asti- 
iarnĂ. (Ne-a folosit foarte mult 
turneul întreprins, in Iordania 
ți Siria, unde am beneficiat 
de bune condiții de pregătire), 
ea ți tn tot timpul returului ți 
am .absolvit" campionatul cu 
doar —1 (returul l-am termi
nat eu +2). In tisnp ce in 
toamna trecută nu a existat 
coeziune intre jucători, nu 
s-au respectat sarcinile, mai 
ales in deplasare. Doar tn pa
tru perfide m-a mulțumit e- 
ttoiufia jucătorilor mei, cele 
cu Chimia (3—0), CS. Ttrgo- 
viște (2—0). F.C. Argeș (3—1) 
și Steaua (4—0). In rest..

— De ce această discrepan
ță între prima și a doua ju
mătate a campionatului 7

— Cauza, după părerea mea, 
constă tn perioada foarte 
scurtă de vacanță și de pre
gătire Intre returul campiona
tului trecut și turul celui nou. 
Și anul acesta este la fel. 
Campionatul s-a încheiat la 29 
iunie. După nici trei săptă- 
mini de vacanță, am reînceput 
pregătirile iar la 27 august — 
start In noua competiție. li
nele echipe — cum este ca
zul A.S.A. — participă și la tur
nee in străinătate. Al nostru, 
la Banska Bistrica, In Ceho
slovacia e foarte dificil, par
ticipă echipe „grele" ți pen
tru un „plin sezon" dar pen
tru început de pregătire I Toc
mai de aceea, înaintea turneu
lui amintit nu am insistat de
ed pe pregătirea fizică gene
rală, pe dezvoltarea forței ți 
doar după înapoierea din Ce
hoslovacia vom acorda toată a- 
tenția pregătirii tehnico-tacti- 
ce. Iama, situația e alta, tim
pul avut la dispoziție intre tur 
și retur — mult mai mare de- 
cît intre două campionate — 
permite și vacanță și pregălri 
de calitate.

— Revenind la campionatul 
încheiat, se observă că A.S.A, 
a cucerit doar 4 puncte în de
plasare.

— Da: 1 punct în toamnă 
(1—1 la Constanța) și 3 în pri- 

craioveni și vom decide în 
consecință.

— Federația ne-a confirmat 
azi că s-a perfectat meciul cu 
Norvegia, de la 10 august.

— Va fi o partidă cît se 
poate de utilă. Face parte din 
planul nostru de pregătire pen
tru această etapă. Considerăm 
că e normal ca această peri
oadă să o încheiem cu un 
meci-test de dificultatea celui 
Pe care o reprezintă o întîl- 
nire cu Norvegia, în deplasa
re. Va fi un cîșiig pentru ju
cători, mai ales pentru cei 
tineri.

— Apropo, cum se simt ju
cătorii ?

— Foarte bine, au poftă de 
lucru, timpul e excelent, cum 
spuneam, iar condițiile de 
faeere sînt dintre cele 
bune.

— La revedere și pe luni 
marți o nouă convorbire.

re- 
mai

SGU

Constantin ALEXE J

Astfel, miercuri 10 august, Ia 
Oslo, va avea Ioc meciul ami
cal dinți e selecționatele NOR
VEGIEI Si ROMÂNIEI.

BUNA VALOARE'

erau crispați, ni- 
ieșea. Cu totul 

situația in retur, 
și „piesele" care 
străluciseră, iar

mioară țl—1 cu F.C. Olt și 
1—0 cu Politehnica Iași). Astă- 
toamnă intram pe teren parcă 
dinainte învinși, cu toate că 
aveam în formație jucători de 
valoare. Toți 
mic nu ne 
alta a fost 
Au renăscut 
pînă aci nu
BOlbni, in concordanță cu jo
cul său la „națională", a avut 
rolul principal in revenirea e- 
chipei pe făgașul ei normal.

— Da, excelent a jucat BS- 
loni, nimeni nu vă contrazice. 
Dar de ce a primit nu mai 
puțin de 9 cartonașe galbene, 
fiind unul dintre nedoriții re
cordmani ai campionatului ?

— E un jucător foarte tem
peramental. Trăiește orice meci 
cu mult nerv. Cred că și ho- 
tărirea inițială a federației de 
a nu-i mai suspenda pe cei cu 
mai multe cartonașe galbene 
a... ușurat multora drumul spre 
sancțiuni de acest fel. Vreau 
să spun că aceste cartonașe 
galbene primite de Boloni nu 
se datoresc jocului dur, ci mai 
mult vociferărilor lui. Un rol 
important in angrenajul nos
tru l-au mai avut Ispir, care 
traversează o a doua tinerețe, 
și Biro I. un atacant percutant, 
cu 10 goluri la activ, care, ca 
dealtfel întreaga echipă, de-abia 
în retur și-a înțeles sarcinile 
șl și-a pus în valoare calită
țile.

— Cum vedeți noul campio
nat pentru A.S.A. ?

— Cred că va fi bun! Și 
revin la prima întrebare pu
să: A.S.A. deține și acum o 
pleiadă de jucători de bună 
valoare, fotbaliști care au avut 
însă nevoie de un tur de cam
pionat ca să-și reciștige încre
derea în forțele lor. Ne-am 
completat lotul cu Gh. Konez, 
un libero provenit de la Me- 
talotehnic.i Tg. Mureș, ju
cător plecat tot de la no:, și 
cu I. Klan. de la Valea lui 
Mihai, un virf în care ne pu
nem speranțe. De la tineret- 
speranțe au trecut la ..lytul 
mare" Botezări și Muntean. Au 
plecat Monoki la Avîntul Re
ghin și Dulău la Caz metan 
Mediaș.

Mircea fUDOTÎAN



Campionatele mondiale de caiac-canoe

ÎN SEMIFINALE Echipa de sabie a României, pc locul 7

Astăzi au loc semifinalele și finalele probelor de 1000 m
Vineri. în ziua ă doua a ce

lei de-a 16-a ediții a campio
natelor mondiale de caiac-ca
noe. pe apele lacului Kauka- 
jarvi. la Tampere, s-au desfă
șurat seriile și recalificările în 
probele de 500 m. Comportîn- 
du-se bine, ca si în ajun în 
probele de 1 000 m echipajele 
noastre au reușit să se clase
ze in fiecare probă pe unul 
din primele trei locuri 
rie. obtlnînd calificarea, 
pentru semifinale (sau. 
zul echipajului feminin 
iac 4 direct pentru finală). Ast
fel. toate cele 13 echipaje ro
mânești aliniate la startul pro
belor pe culoare vor evolua azi 
și miine în semifinale.

La caiac simplu, Ion Bîrlă- 
deanu a luat startul în prima 
serie. în care s-a clasat pe lo
cul doi în 1:58,84. după Tho
mas Sudor (Cehoslovacia) 1:57,38, 
dar înaintea lui Terry White 
(S.U.A.). 1:59,04.

La caiac-dublu. Gheorghe Ni- 
«u și Victor Ignat au concurat 
în seria a 4-a. clasîndu-se pe 
locul trei, după Kovacs — Sze- 
lesi (Ungaria) 1:43,70 și Ba- 
chmayer — Hartl (Austria)

in se- 
direct. 
în ca
de ca-

1:45,33; cîștigătorii celorlalte 
serii s I: U.R.S.S. (Parfenovici 
— Superata) 1:42,93; sil: Ca
nada (Fischer — Morris) 1:43,93; 
sill: R.D. Germană (Fischer — 
Vohlebbe) 1:41,17.

La canoe simplu, 
cu același aplomb ca 
precedentă, la 1 000 
pionul nostru Costlcă Olaru a 
cîștigat fără probleme seria sa 
(a 3-a). realizînd totodată și 
cel mai bun timp al zilei: 
2:08,18. El a fost urmat de Jan 
Pinczura (Polonia) 2:09,18 și 
Ulrich Papke (R.D.G.) 2:09,47. 
învingătorii celorlalte serii: s I: 
Anatoli Volkov (U.R.S.S.) 
2:08,46.; sil: Petr Prochazka 
(Cehoslovacia) 2:11,76.

La caiac 4 fete, echipajul 
nostru Tecla Borcănea — Aga- 
fU 
cu 
pe 
în 
(1:43.26). califidndu-se 
pentru finală. Cealaltă 
fost cîstigată de R.D. 
nă in 1:45,49.

La canoe dublu. Dumitru Be- 
țiu-Feodor Gurei s-au clasat pe

evoluînd 
si în ziua 
m. cam-

Buhaev — Nas tas ia Iones- 
— Maria Ștefan s-a clasat 
locul doi în seria

1:45,17. după
a n-a

U.R.S.S. 
direct 

serie a 
Germa-

BUCUREȘTI (tineret) - FRANȚA (tineret) 25-17
• Uandballțtil Iranccil iți încheie programul dumlol<4
In sala Giulești din Capitală 

s-a disputat ieri cea de a doua 
întilnire amicală internațională 
de handbal dintre echipele mas
culine de tineret ale Franței și 
orașului București.

Mult mai animat decdt primul 
meci (25—13), cel de al doilea 
s-a încheiat tot cu victoria re
prezentanților noștri, dar la un 
scor ceva mai strîns : 25—17 (12— 
8). Aceasta, datorită, în primul 
rînd, faptului că tinerii handba- 
liști români au luat jocul mai 
puțin în serios decît în prima 
partidă. Ei și-au revenit abia in 
final. Handbaliștil francezi au 
dat o replică mult mai dîrză și mai 
activă in atac Francezii au avut

în Zgrazzutti un excelent con
ducător de joc, în Graadet un 
pivot foarte activ și tn Mahe un 
realizator In vervă.

Cele mai multe goluri înscrise : 
Bădosu 6, Jianu 4 — pentru echi
pa României ; Mahe 7 și Zgrazzu
tti 4 — pentru Franța-tineret. 
Au arbitrat bine Traian Popescu 
șl Stelian Marghiescu.

Echipa Franței susține, in con
tinuare, următoarele meciuri : 
azi, de la ora 17, In sala Giulești 
din Capitală, Franța — Reprezen
tativa de juniori a Bucureștlulul. 
Duminică, de la ora 17 : Franța 
(tineret) — București (tineret). 
(C. A.).

P. STEFANOV A CÎȘTIGAT 
„MEMORIALUL SADOVEANU" LA SAH

sat Artur Sygulski (Polonia) — 
7 p„ Iuliu Armaș (România) — 
6.5 p.. Gligor T
(U.R.SK). Adrian 
Dumitru Anițoaiei 
mânia) — cu rite 
Ion Biriescu. Sergiu .
bîi România) rite 5.5 p. etc.

IAȘI, 29 (Agerpres). — Cea 
de-a 9-a ediție a turneului in
ternational de șah ..Memorialul 
Mihail Sadoveanu“ s-a încheiat 
la Iași cu victoria maestrului 
român Parik Ștefanov, care a 
totalizat 7,5 p., din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au cla-

Bogdanovici 
Negul eseu, 

(ambii Ro- 
8 puncte. 

. Lupu (am-

din

primul loc in seria I cu 1:51,86 
după o cursă excelentă (2. Bul
garia 1:54,49), care le-a adus 
cel mai bun timn al zilei — 
în seria a Ii-a, URSS (Klemen
tiev — Osadcii) 1:54,32 — și 
creșterea cotei la „bursa“ șan
selor.

Tot pe primul loc în serie 
s-a clasat și echipajul de ca
iac 4, Angelin Velea — Ionel 
Letcaie — Ionel Constantin — 
Nicolae Fedosei 1:30,93,

ale probei de sa
și cu preliminariile 
similare de spadă, 
rezultatele semifi-

Vineri, la Stadt-Halle 
Viena, campionatele mondiale 
de scrimă au continuat cu fa
zele finale 
bie, echipe, 
întrecerii

La sabie,
nalelor : U.R.S.S. — Italia 9—7, 
(Alșan 4, Burțev și Pogorov 
cîte 2. Krovopuskov 1, respec
tiv Maffei. Dalia Barba. Scalzo 
cîte 2, Meglio 0) și Ungaria — 
Bulgaria 8—8 (65—56 t.d.) (Ge- 
dovari 3, Nebald 2. Bujdoso 2, 
Abay 1, respectiv H. Etropolskl 
și V. Etropolski 3, Marinceski

PE PISTELE DE ATLETISM
LENINGRAD. Alte rezultate din 

concursul de preselecție a atle- 
ților sovietici înaintea campiona
telor mondiale de la Helsinki : 
feminin : 209 m : Maria Pinlghina 
22,80, 1 500 m : Ekaterina Podko- 
paeva 4:00.79 ; masculin 
Viktor Brizghin 10,23 ; 
Nikolai Cernețki 45.51, 
Nikolai Kirov 3 J9.10, 
Valeri Abramov 7:48,85,___,
Aleksandr Demianuk 2,30 m.

SHERBROOKE (Canada). In ca
drul meciului de juniori Canada 
— S.U.A., echipa de ștafetă 4 X 
400 m a S.U-A. "
David 
James 
record 
3:03.73. 
3:04.50 
Germane.

pentru locurile
— R.F.G. 9—5,

și Ivanov 1) 
5—8 : Polonia 
Franța — România 8—7, Polo
nia — Franța 8—5. România —
R. F.G. 9—1, ‘ 
a ocupat în 
tru locurile I 
garia 9—3 i 
Barba cîte 
1, respectiv 
Etropolski 1.
Ivanov 0), pentru locurile 1—2 : 
U.R.S.S. — Ungaria 9—6.

In proba pe echipe a spada
sinilor (25 de formații înscrise), 
s-au calificat din grupele pre
liminare : Polonia, Austria, 
Franța, Canada, U.R.S.S., S.U.A., 
Elveția, Coreea de Sud, Italia, 
Egipt, R.F.G., Cehoslovacia, 
Ungaria, Marea Britanie. Sue
dia, Belgia. în optimi de finală 
s-au înregistrat rezultatele : 
Polonia — Coreea de Sud 9—2, 
Ungaria—Belgia 8—5, R.F.G. —
S. U.A. 9—0, Elveția — Canada 
9—4, U.R.S.S. — Austria 
Italia — Cehoslovacia 
Suedia — Marea Britanie 
Franța — Egipt 9—4.

deci echipa noastră 
final locul 7 ; pen- 

3—4 : Italia — Bul- 
(Maffei și
3. Marin 2, Scalzo 

Ciumakov 2, 
H. Etropolski și

Dalia

V.

înălțime:

SPARTACHIADA
POPOARELOR U.R.S.S

României. Dintre 
români, cele mal 

marcat 
5.

(Mlchael Cannon, 
Clinton 

stabilit un 
de juniori 
record era

Jackson.
Rolle) a 
mondial
Vechiul 

și aparținea echipei

Davis, 
nou

P8AGA. Federația de atletism 
din Cehoslovacia a anunțat că 
lotul pentru C.M. de la Helsinki 
are In frunte pe Jarmlla Krato- 
chvfiova. Noua recordmană mon
dială la 800 m este înscrisă tn 4 
probe : 400 m. 80» m și ștafetele 
4'X 188 și 4 X 400 m. KratochVl
lova va trebui însă să aleagă 
între 400 m și 800 m, latrucit pro
gramul nu-1 permite să alerge 
ambele distanțe La 400 m Krato- 
chvilova are dezavantajul de a o 
tntEnl pe Marita Koch, în timp 
ce la 800 m. unde nu are expe
riență, ar trebui să alerge trei 
curse în trei zile... Mai remarcăm 
din lotul feminin pe : Eva Mur- 
kova (6,92 m la lungime), He
lena Fibingenova (greutate), Zu- 
zana M o ravdk ova (1:56.96 la 
8M m). Zdenka Silhava (70.80 m 
la disc). Tatiana Kocembova 
(49.57 1» 400 m).

STOCKHOLM, a de atleți șl 11 
atlete vor reprezenta Suedia la 
campionatele 'umil. Cel mai buni 
performeri: Patrick Sjoberg — 2.33 
m la sâritura In înălțime (18 ani!) 
șl Ann-Louise Skoglund — 55,38 
la 400 mg. în lot figurează și... 
Ricky Bruch, fostul copil teribil 

atletismului suedez, fost re-

Jarmlla KratochVllova, noua 
eordmand a lumii la 800 m (1 ;53,29), 
dovedește cd temifondul a deve

nit un iprint prelungit...
Telefoto A.P.—AGERPRES

cordman european la aruncarea 
discului, acum in virstă de 37 de 
ani (63.50 m anul acesta).

TURKU. Cele mai bune rezul
tate din concursul internațional 
de miercuri seara : suliță : Tom 
Petranoff (S.U.A.) 94,88 m, lun
gime : Jason Grimes (S.U.A.) 
7.» m ; Înălțime : Jouko Kilpl 
(Finlanda) 223 m, 10 000 m : Kario 
Maaninka (Finlanda) 29:09,41.

In primul meci al turneului 
masculin de. handbal din ca
drul Spartachiadei popoarelor 
U.R.S.S., reprezentativa Mosco
vei a învins cu 22—21 (13—10) 
selecționata ~ •
handbaliștii 
multe goluri le-au 
Covaci — și Stingă —

După exercițiile impuse, în 
concursul masculin de gimnas
tică conduce campionul euro
pean Dmitri Bilozercev cu 57,80 
p, urmat e Iuri Korolev 56,95 
p și Iuri Balabanov 56.65 p.

Clasamentul categoriei 90 kg 
din competiția de haltere : Vik
tor Solodov 400 kg, Israil Arsa- 
mov 397,5 kg, Alexsei Gluhov 
392,5 kg.

CAMPIONATUL MONDIAL

pilot englez Konrad 
oeie din urmă, s-a 

Pină aici, nimic deo-

r
casfiHEă eliapică

i

Marea Buclă.

de Romeo VILARA

al marii

din 
port

dln 
au 
km. 
fost

deși oriei- 
SevastoooL 
la Ma-eo

..Aloha

Un record aproape incredibil!

mașini .Porsche 
S“, special amena-

Plattner, au 
un extraordinar 
mondial... re- 

deșertului. Este 
pur si simplu.

Rubrică realizată

Oe"

Etape „gigant" In

afiat un 
care, tn 
șaptelea.

ROMA. Revenit în activitatea 
competițională după o pauză de 
doi ani, Pietro Menn ea (32 de 
ani) este cel mal bun performer 
european *1 sezonului la 200 m. 
Al ți selecționați pentru Helsinki: 
Pierfrancesco Pavoni (100 m — 
10,26), Alberto Cova (10 000 —
27:37,06), Maurizio Damilano (20 
km marș), Sara Simeoni (1.93 m 
ta acest an), Gabriella Dorio 
(4:02,43 la 1 500 m).

DE BASCHET FEMININ
In prima zi a turneului final 

al campionatului mondial de 
baschet feminin, la Sao Paolo, 
s-au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S.—Polonia 70—44 (34—26), 
S.U.A. — R. P. Chineză 101—91 
(41—39), Brazilia Iugoslavia 
74—60 (38—40).

Cea mai rinără cam
pioană olimpică tn 
1964. la Tokio, a fost 
inotătoarea sovietică 
Galina Prozumensciko- 
va dștigătoare la 2M 
m bras cu timpul de 
2:48.4 — nou record o- 
limpic : abia Împlinise 
14 ani ! In 1963 ea a 
cîștigat cursa de 2M in 
bras la cea de a m-a 
ediție a S paria cciiadci 
popoarelor U.R. S_S„
fiind mezina medakiti- 
lor marii comt>etitii— 
Extraordinar este insă 
faptul că. 
nară 
mare

Neagră, pină la vtrsta 
de U ani micuța Ga
lina învățase să 
Înoate doar elfi irit să 
se t- 5 la suprafață. 
Nimic snai mutt I Sl 
t acuși. iată. că ia r-aț

caulte etape cu mult 
mal lungL Iată citeva 
dintre acestea : Les 
Sables d'Olonne — Ba
yonne 486 km în 1919. 
Marsilia — Toulouse 
«M km in IBM. La Ro
chelle — Brest 470 km 
tn 1911. Clermont

Ferrand Fontaine
bleau 359 km in 1967, 
Vichy — Paris 345 km 
in 1952. 'Nancy
340 km in 1949. 
con — Paris si
Paris 331 km
si. respectiv.
etc.

— Paris 
Mofltlu- 
Dijon —

GZD
CANDIDATURI LA 

ORGANIZAREA TURNEULUI 
FINAL AL C.M. 1990

De pe plrtia de coborlre. la volanul mașinii

La mare modă in lumea întreagă, „planșa eu 
velă" și-a cucerit, pe drept, locul intre sportu
rile olimpice, astfel că anul viitor. La Loe An
geles, alături de clasicele ambancațil ale yactiUn- 
gului, de mal multă vreme prezente la J.O.. se 
vor desfășura, în premieră, rezate la această dis
ciplină.

Puțini știu insă că, de fapt, această ..planșă- 
nu este chiar atît de nouă pe cit pare, avind ta 
vedere adevărata explozie de popularitate de 
care se bucură astăzi pretutindeni. Iată, de pil
dă, celebrul scriitor american Jack London 
(1876—1916), originar din San Francisco, a fost 
el însuși practicant, în tinerețe, a acestui fru
mos sport. In lucrarea .,Aloha Oe", el face Elo
giul temerarilor sportivi care au învățat să în
frunte valurile Pacificului...

Pe terenul nisipos din împrejurimii localității 
Dragulgan, din nord-vestul Franței, a fost În
scris traseu: „Raliului celor 1 OM de piste", a 
opta probă din campionatul francez de raliuri, 
între competitori, La volanul unui „Opel Manta 
490- s-a ---- ----- J —
Bartelski, 
clasat al ___ __ _____ ______ _____
sebit ; și totuși... Ei bine, acest Bartelskl a fost 
pini mal deunăzi cei mal bun... schior alpin din 
Marea Britanie ! tn 1981. la concursul de la Val 
Gardena, contînd pentru „Cupa Mondială-, el 
s-a cLasat al doilea la cobortre, la o Infima di
ferență de timp de învingătorul Herbin Resch 
din Austria. La începutul sezonului următor, a 
căzut insă zdravăn, s-a accidentat și a fost ne
voit să abandoneze schiul de mare performanță, 
dedicindu-se ta exclusivitate automobilismului 
de raliuri. Chiar in 1981. de pildă, el a fost copl- 
looil faimosului automobilist finlandez Ari Va
tan en, campion al lumii.

Specialiștii afirmă că fostul schior Bartelski 
are toate calitățile de a deveni un reputat pilot 
automobilist....

Federația franceză de fot- 
il candidează la organizarea 

turneului final al campionatu
lui mondial din 1990 — s-a 
anunțat ieri, oficial, la Paris. 
Totuși, dacă federația italiană 
va solicita organizarea turneu
lui final din 1990. Franța iși 
va amina candidatura pentru 
1998, subliniază Agenția France 
Presse.

Data 
trarea 
cipiu 
F.I.F.A. 
acum și-au depus candidaturi
le federațiile din Italia, R. F. 
Germania. 
Iugoslavia, 
Comitetul 
va atribui 
lui final al C.M.
8 decembrie la 
apreciază că cele 
șanse de a obține 
are Italia.

făcînd meci egal pe teren pro
priu, a fost ajunsă de HAKA 
în fruntea clasamentului. Re
zultate : TPS — Koparit 2—2, 
HAKA — KTP 6—0 ; H.J.K. — 
Reipas 
1—0.
Kuusysi — ROPS 5—0. în cla- 

: 1. TPS 23 p ; 2. HAKA 
p ; 3. Ilves 22 p ; 4. H.J.K. 
p ; 5. Kuusysi 21 p.

3—1, KPV -
KUPS — O.P.S.

Ilves
1—0.

sament
23
22

ȘTIRI... REZULTATE

limită pentru 
candidaturilor 
expiră la 

a anunțat

înregis- 
de prin- 

31 
că

iulie, 
pină

Angrlia, 
Franța. 
F.I.F.A. 
turn eu - 
1990 la 

Se 
mari

Austria, 
Grecia șl 

executiv al 
organizarea 

dîn
ZOrich. 
mai 

învestitura le

• Hajduk Split, viitoarea 
adversară a Universității Cra
iova în Cupa U.E.F.A., 
tigat la Split „Trofeul 
jan“. în finala căruia a 
pe Partizan Belgrad cu 
(2—0). în meciul pentru 
rile 3—4 : Steaua roșie
grad — Dinamo Zagreb 
(1-0).

a cîș- 
Mar- 

învins
3— 0 

locu-
Bel-
4— 0

La 
an. 
competiții cicliste 
ternationale Franței", 
etape 10 
peste 200 
lungă a

ediția din acest
70-a a marii 

in- 
„Turul 

cele 22 
măsurat 

Cea mai 
etapa a

patra, 
Ilâvre, la 
a măsura 
tlgător a 
zul Serge 
timpul de _____

în Istoria „Marii Bu
cle" au existat însă

Roubaijc — Le 
5 iulie, care 
299 km. Cîș- 
fost france- 
Demierre cu 
7.58:11.

Doi temerari sportivi 
austrieci. Rudi Lins șl 
Gerhard “
stabilit 
record 
cordul 
vorba,__
de traversarea Saharei. 
pe „traseul" de la 
Oaza Ghardaia la Fort 
Mlrtbel. La bordul linei 
928

îatâ. cel doi automobi
list! au realizat o me
die orară de 184 km ! 
Cea mal Importantă a- 
menaîare adusă mași
nii a fost Astemul de 
climatizare. datorită 
căruia temperatura In
terioară era doar de 
25 de grade. !n timp 
ce afară aerul nur sl 
simplu frigea, 
de grade !

CAMPIONATE

• La 42 de ani. Pele a re
apărut pe teren. în cadrul unui 
joc disputat Ia Goiana, în Bra
zilia, unde alături de alți fot
baliști celebri a participat la o 
Intîlnire ale cărei fonduri au 
fost vărsate pentru sinistrații 
recentelor Inundații.
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SUEDIA (et. a 12-a). S-au 
disputat numai patru jocuri din 
această etapă care s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
AIK — Malmoe FF 2—0. Elfs- 
borg — Oester 1—1, Mjallby 
— I.F.K. GSteborg 0—0 si 
Oergryte — Hammarby 1—3. în 
clasament : 1. Oester 17 p : 2. 
Hammarby 17 p ; 3. A.I.K. 
16 p.

FINLANDA (et. a 16-a). TPS,

• Gremio Porto Alegre a 
cîștigat „Copa Libertadores" 
(Cupa campionilor Americii de 
Sud), învingînd în returul fi
nalei pe Penarol Montevideo cu 
2—1 (1—1). în primul meci : 
1—1.
• La Santiago în meci ami

cal : Chile — Brazilia 0—0. 
iar la San Jose : Polonia — 
Costa Rica 3—0 (1—0).

0 11.50.51, eertip fl.M.M t Merurban <37 | tel» >1 394 ftMwvi L F.
IM-1J7, telei 11 226, București itr. 13 Decembrie nr. 3. *. t 2, 3. 0 U 393


