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Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in zilele de 
2—3 august * avut loc, ia Man
galia, o consfătuire de lueru pe 
problemele muncii organizato
rice și politico-educative.

Ultima parte a luerărilor s-a 
desfășurat in prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului, in prezi
diu au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Petre Lupu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Miu Dobrescu, Petru 
Enache, Nicu Ceaușescu, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Ion Sto- 
ian, Gheorghe Stoica.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, pe traseul străbă
tut prin stațiunile de pe litoral, 
cu deosebită insuflețire de lo
cuitorii acestor localități, de 
numeroși oameni al muncii a- 
flați la odihnă.

Tn piața centrală a munici
piului Mangalia erau arborate, 
în semn sărbătoresc, drapelele 
patriei și partidului. Era 
tă o companie de ostași 
rinei noastre militare.

Aici se aflau mii de 
teni care au tinut să 
pine, și de această dată, 
toată căldura inimii, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. El 
purtau, cu dragoste, portrete
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Bucuria acestei reîntilnirl cu 
secretarul general al partidu
lui șl-a găsit expresie in im
presionante manifestări. Cel 
prezenti au aclamat Îndelung, 
eu însuflețire, pentru partid 
și secretarul său general. Pe 
mari eșarfe erau înserise cu
vintele cu profundă rezonan
tă in sufletul șl conștiința na
țiunii : „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România!“, 
„Ceaușescu — România, pacea 
și prietenia

alinla- 
ai ma-

cetă- 
întlm- 

cu

Participanțll la consfătuire au 
făcut, la rfndul lor, o primi
re entuziast! conducătorului 
partidului și statului nostru, a- 
plaudînd șl ovaționînd înde
lung, aclamînd : „Ceaușescu — 
P.C.R. r, „Ceaușescu și po
porul!".

Consfătuirea, avînd un pro
nunțat caracter do lucru, a a- 
nalizat, în ședințe plenare ți 
pe grupe. In spiritul unei fnal- 
te exigențe, modul In oare M 
acționat organele și organiza
țiile do partid pentru mobili
zarea oamenilor muncii de La 
orașe și sate în vederea rea
lizării sarcinilor pe 1983, ân 
decisiv pentru îndeplinirea, in 
condiții exemplare, a cincina
lului actual, înfăptuirii nea
bătute a obiectivelor stabilite do 
Congresul al Xll-lea si Con
ferința Națională ale partidu
lui. Ea a stabilit măsuri po
litice și organizatorice de O im
portanță deosebită menite să 
asigure creșterea rolului $1 In
fluenței organelor șl organiza
țiilor de partid în toate sectoa
rele vieții politice, economico 
și sociale a țării.

In cadrul lucrărilor, tova- 
rășlil Emil Bobu, membru. 81 
Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.CLp., Io
sif Banc, membru al Comite
tului Politie Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., șl Petru E- 
naehe, membru supleant al Co
mitetului Politie Exețutfy. 
secretar al C.C. al P.C.R.. tu 
făcut expuneri în legătură cu 
problemele supuse dezbaterii.

Expunerile au fost urmat||d6, 
rapoarte ale primilor secre
tari și secretari ni unor eo" 
mitete județene de partid.

In cadrul dezbaterilor In plen 
șl pe grupe au luat euvintul 88 
tovarăși.

Primit cu puternice ovații, in 
încheierea consfătuirii a luat 
ctnrintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvlntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită eu 
deosebită atenție de partici
pant șl subliniată In repetate 
rînduri cu vil și Îndelungi a- 
plauze.

„Flotila de aur", la întoarcerea acasă, cu fruntea sus I

TAMPERE, SUPORTUL ÎNCREDERII PENTRU LOS ANGELES!
Caiaciștii și canoiștii medaliațî dedică succesele lor marii sărbători

naționale a poporului român

piepturi și florile prețuirii in brațe la înapoierea acasăCu medalii pe

ÎI spunem, in semn de dreap
tă prețuire, „flotila noastră de 
aur" I Oamenii săi sint, cei 
mai mulți, crescuți în lumea 
mirifică dar aspră a Deltei, 
modelați la școala muncit fără 
rezerve a Snagovului și împli
niți pe marile piste de apă ale 
lumii. Sînt oameni modești dar 
tenace, purtîndu-și cu demni
tate aureola de campioni, oa
meni obișnuit! mal degrabă cu 
faptele. Așa au fost întotdeau
na sportivii din „flotila de 
aur", așa l-am revăzut șl ieri, 
la Întoarcerea acasă, cu piep
turile înnobilate de strălucirea 
medaliilor, cu privirea deschisă, 
cu satisfacția da a aduce în

După finalele O SINGURA CERTITUDINE
,,Daciadei“ la tenis FLORIN SEGARCEANUl

Tenisul nostru nu ne-a prea 
obișnuit. In vremea din urmă, 
cu succese. La ultimele lor a- 
parțiii, echipele naționale, mas
culină și feminină, au suferit 
înfrîngeri grele : 0—5 cu Aus
tralia în „Cupa Davis" si 1—2 
cu Elveția tn „Cupa Federa
ției". Speranțe Intr-o revenire 
în prim-plan In marile compe
tiții nu se întrevăd, mai ales 
acum, cînd si reprezentanții 
generației tinere de tenismanl 
nu reunesc să avanseze pe sea

re performanței. La recentele 
„europene" de Juniori, desfășu
rate in Elveția, tinerii noștri 
jucători abia au intrat in com
petiție si au si fost eliminați 
de pe tablou!

Prin prisma 
considerente, 
dei" la tenis, 
trecută, se cer

tuturor acestor 
finalele „Dada- 

de săptămîna 
_ mal atent ana

lizate, ele puțind constitui o 
bază de apreciere a actualelor 
valori. Din păcate, nota gene
rală a acestor întreceri nu ne-a

Lucian Pop (România B) se înalță și aruncă la poartă peste 
blocajul handbaliftilor iugoslavi. Fată din meciul Iugoslavia — 
România B, ciștigat de oaspeți (33—24). Foto : Dragoș NEAGU

Citiți cronicile în pag. a 8-a

oferlt superlative. Meciurile 
bune s-au numărat pe degete, 
iar jucătorii sau jucătoarele 
care meritau aplauze au fost 
destul de puțini ca număr- In 
rîndul excepțiilor trebuie men
ționat. de la început, campio
nul țării, Florin Segărceanu. Nu 
numai prin faptul 
rit trei cununi cu 
piu bărbați, dublu 
dublu mixt), ci șl . 
litatea jocului prestat, 
exagerare, am putea spune 
chiar că la ora actuală este 
singurul jucător român de cla
să internațională. Bagajul său 
tehnie se arată mult îmbogățit 
El posedă o gamă foarte va
riată da lovituri, este stăDÎn pe 
cele mal dificile execuții tehni
ce. Tînărului tenisman dinamo- 
vlst (22 de ani) Ii 
mal o foarte bună 
serviciu pentru a 
adăpost de orice
fața celor mal puternici adver
sari. Această veche deficiență, 
care i-a făcut si in trecut ne
cazuri lui Florin, continuă să 
fie „călciiul Iul Achile"... Va 
veni o vreme — sîntem siguri 
— cînd șl acest element tehnic 
va intra în arsenalul campio
nului nostru. Așa cum. altă 
dată. Ilie Năstase a știut să fa
că dintr-un punct vulnerabil al 
locului său, serviciul, arma cea 
mai de temut. Pentru aceasta 
trebuie însă perseverență, 
muncă multă si (de ce nu?) un 
moment de inspirație.

In competiția masculină, foar
te puțini aiy jucători prezenți

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

țară o splendidă salbă de tro
fee de la campionatele mon
diale din Finlanda (unul mai 
puțin știut este o frumoasă 
plachetă pentru cea mai bună 
echipă de canoe). Deprinși cu 
munca șl cu victoriile, oamenii 
oadelei și pagasi, aceste veri
tabile vedete, păreau tineri o- 
bișnuițl, trăind cu o emoție ne- 
ascunsă clipele revederii cu cel 
dragi, clipele caldei primiri ce 
le-a fost rezervată la Aeropor
tul Otopeni, cu flori si îm
brățișări de către 
mișcării sportive, a federației 
da specialitate, _ "
Steaua și Dinamo, a iubitorilor 
de sport

Fină si pe chipul brăzdat de 
atîtea vînturi al inegalabilului 
IVAN PATZAICHIN, legendă 
vie a sportului românesc, se 
citește acel sentiment atât de 

omenesc numit emoție. Cuvin
tele Iul sint necăutate. au 
grăuntele de aur al simplității, 
vorbirea-i precum felul. „Sînt 
fericit, pur $1 simplu. Pentru 
mine si pentru țară. Iar bucu-

conducerea

a cluburilor

ria noastră, a tuturor celor din 
flotila de aur e eu atit mal 

profundă, cu cit putem dedica 
victoriile de Ia Tampere, în
treaga salbă de medalii, apro
piatei sărbători naționale de la 
23 August, sărbătoarea întregu
lui popor, a României. O țară in 
care se nasc, 
lente. Eu 
teran, iar lingă mine sînt ati- 
ția tineri îrumoși, la care nu 
știi ce să apreciezi mai întii — 
munca, talentul, vigoarea. Dar 
și un veteran ca mine poate 
trăi a doua tinerețe intr-un a- 
semenea colectiv, avîndu-1 a- 
lături in barcă pe harnicul șl 
dotatul TOMA SIMIONOV. de 
care se leagă cele mai rcccntc 
împliniri și, luați-o drept con
vingerea personală și promisiu
ne. viitoare izblnzi". Pe piep- 
tu-i puternic strălucește cea de 
a 27-a medalie dintr-o carieră 
fără de egal. Va veni și a 30-a?,

Geo RAEȚCHI

iată, mereu ta- 
sint acum un ve

că a cuce- 
lauri (sim- 
bărbați și 

pentru ca- 
Fără

lipsește nu- 
lovityră de 
se pune la 
pericol în

(Continuare în pag. a 6-a)

(Continuare in pag a 5-a!

Ei sint sportivii care au adus României medaliile de aur de 
la campionatele lumii ! Fotografii de Dragoș NEAGU

OMOLOGAREA REZULTATELOR JOCURILOR DISPUTATE IN 
EDipA 1982-1983 A CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE FOTBAL 
Șl PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A", E- 
DIȚIA 1983-1984. (IN PAG. 4-5).

ATLETI ROMANI LA HELSINKI »
Ieri a plecat la Helsinki, 

pentru a participa la campio
natele mondiale, care încep 
duminică în capitala Finlandei, 
un grup de atleți și atlete din 
țara noastră. Au făcut depla
sarea Anlșoara Cușmir, Vali- 
Ionescu, Mihaela Loghin, Flo
rența Crăciunescu, Nicuiina 
Vasiie, Eva Z8rgo Raduly, Ma-

ria Badea, Cristieana Cojocaru, 
Elena Tărită-Lina, Daniela Ma
tei, Iulia Radu, Doina Melinte, 
Maria Radu, Maricica Puică, 
Petre Drăgoescu, Bedros Be- 
drosian, Dan Simion, Iosif 
Nagy, Ion Zamfirache, Gheor
ghe Cojocaru, Sorin Matei, 
Constantin Militaru, Eugen Po
pescu.
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In județul Argeș COSCIJP.SUni AUTOMOBILISTICE Df BUN NIVfl
Zilele

Județul Argeș — locul de 
naștere al autoturismului ro- 
uesc „Dacia" — a găzduit două 
interesante concursuri automo
bilistice. etape in campionatele 
republicane de viteză in coastă 
și viteză pe circuit. Pe scurt, 
iată citeva amănunte și rezul
tate de la cele două întreceri.

Cursa de viteză lu coastă, 
desfășurată pe serpentinele ce 
duc spre Barajul Vidraru. a 
avut la start un număr mare 
de concurenți — 9« (23 înce
pători) — care s-au întrecut 
pe o porțiune de șosea Cin 
serpentină, cu trecere prin 3 
tuneluri) lungă de 5,5 km. Ple
carea a fost dată la Căpăți- 
neni, iar sosirea a avut loc 
sus. la baraj. Rezultate : grupa 
„N“ (începători) — L Gh. Pre
oteasa, 2. A. Ionescu, 3. C. Bi- 
biri (toți I.D.M.S. București) ; 
gr. „A 1“ — L V. Obrejan 
(I.A. Dacia), 2. C. Ciucă (Da
cia), 3. S. Dinu (ACR Pitești) ; 
gr. „A 2“ — 1. V. Nicoară, 
X C. Zărnescu. 3. Șt. Ianco- 
vici (toți Dacia Pitești) ; gr. 
„C“ — 1. N. Grigoraș (Dacia), 
2. W. Hirschvogel (CSM Re
șița), 3. L. Balint (Dacia) ; 
gr. „B 8“ — 1. - — * ‘
(CSM Reșița), 2. T. ___ ....
(Progresul Reșița). 3. E. Pe- 
teanu (CSM Reșița) ; " ’ ’ 
1. I.A. Dacia Pitești, 2. CSM 
Reșița. 3. I.D.M.S. București.

C. Gherghel
Ciurciu

Echipe :

Al doilea concurs — de vi
teză pe circuit (2,5 km X 20) 
— s-a disputat pe străzile 
municipiului Pitești, fiind ur
mărit, așa cum era de aștep
tat. de un foarte mare număr 
de spectatori aflați pe margi
nea traseului. La start au fost 
68 de alergători, dintre care 
16 începători. Mai slabă a fost, 
aici, participarea echipelor, din 
rindul cărora s-a clasat doar 
una singură : LA, Dacia. Re
zultate : gr. „N“ — 1. 
biri, 2. G. Preoteasa.

C. Bi- 
... - . . 3- T-

Gheorghe (toți I.D.M.S. Bucu-
. ” ~ Ciucă,

X V. Obrejan. 3. H. Andronic
(ITB) ; gr. „A * 
eovici. Z C. ______ .
Ursu (INMT București) ; 
„C" — L N. ~ ’___ _ —
Motoc (Politehnica București), 
X I. Sporea (I.D.M.S.).

Alergătorul N. Grigoraș a in
trat definitiv in posesia Cupei 
memoriale „Olteanu-Vezeanu", 
pe care a ciștigat-o trei ani 
consecutiv (’81, ’82, ’83)). In am
bele întreceri au fost prezenți. 
în afară de concurs, doi oas
peți din R. P. Bulgaria, cu 
mașini (gr. „B 8"), foarte bine 
pregătite, care au contribuit la 
ridicarea nivelului spectacolului 
6portiv : S. Kazakov și P. Das- 
calev.

cești) ; gr. „A 1“ — L C.

2“ — L Șt. Ian-
Zămescu. 3. B. 

. - gr Grigoraș, 2. C.

Ilie FEȚEANTJ, coresp.

trecute, la turnul de 
parașutism din Parcul „23 Au
gust", s-au derulat 
unui spectacol care 
din an în an. tot 
ziast. mal atractiv 
blicul bucureștean,

secvențele 
se repdtă, 
mai entu- 

pentru pu- 
indeosebi 

pentru tineret : prima serie de 
tineri în uniformă de culoarea 
cerului a formațiunilor de pre
gătire „Pentru apărarea pa
triei" a susținut examenul de 
brevetare ca parașutiști de 
turn, printr-un atractiv și dis
putat concurs. Cei peste 100 
de sportivi veni ti din întreaga 
tară au executat, in cele zece 
zile de tabără (organizată de 
C.C. al U.T.C.). peste 500 de 
lansări ghidate, iar cei mai în
zestrați dintre ei au trecut la 
salturi declanșate, cu aterizare 
la punct fix. Instructorii au 
executat cu elevii lor nu nu
mai programul sportiv propriu- 
zis. ci au predat si lecții de 
cultivare a patriotismului și 
cunoașterea frumoaselor tradi
ții ale aeronauticii românești. 
Djpă cele două manșe de con
curs, pe primele locuri în cla
samentul alcătuit s-au situat 
Liliana Mihaiu (Prahova), la 
fete, și Vasile Chirilâ (Caraș- 
Severin). la băieți. „Sini feri
cită
spre 
vis : 
ne-a 
Mihaiu. La turn 
elevii din... seria a doua. Ac
tivitatea va continua non-stop 
toată vacanta mare- (V.T-M)

că am făcut primul pas 
realizarea unui îndrăzneț 
de a ajunge aviatoare" — 
declarat cu emotie Liliana 

au și sosit

La Y04KRH, din Macin E VACANȚA, DECI RADIOAMATORII AU MULT DE LUCRU
oraș mic dar frumos, 
dezvoltare. evidentă 
construcții de locu- 

unităti economice. în 
două

Măcin, 
in plină 
în noile 
ințe si _____  _ __
viața oamenilor. între 
gale de box cu tribunele pli
ne. ne interesăm ce alte disci
pline mal îndrăgește tineretul. 
„Radioamatorismul" ni se răs
punde șl ni se propune să 
mergem peste drum, la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei. 
Ieșim în stradă si atenția ne 
este atrasă de muzica de dans 
Si luminile multicolore care 
străbat prin ușile larg deschise 
ale „Discotecii". Să găsim, 
oare, tineri la cercurile teh- 
nico-aplicative ale ..Casei*  ? 
Găsim, nu pentru că radioama
torilor nu le place dansul, dar 
pasiunea pentru sportul unde
lor este mai mare.

în sala rezervată, citiva ra
dioamatori de toate virstele 
trebăluiesc la construcțiile lor. 
trăgînd cu urechea la stația 
de radio, la care tocmai se 
transmite emisia ,.QTC", '
care Radioclubul central 
„vorbește*  cu cele locale. A-

operatoare 
răs- 

de 
pe 
la

adresat de
stații rămine fără 
E vară, e teribil 
Dacă i-ar chema 

Măcin. i-ar găsi

pelul 
unor 
puns, 
cald...
cei din 
DOSt- 

Facem cunoștință cu 
nierul... _ ___
la Macin, strungarul 
tin l’drea, (YO4ZF), 
în 1962. care a pus 
umărul la instruirea 
Si tinerilor In acest 
util sport, ca si prietenul său. 
lăcătușul mecanic Stan Stelian 
(YO4BUA). care lsi pregă’.eț'.e 
Si fiuL Daniel Stan, pe care II 
găsim meșterind la un panou 
electronic. Casa pionierilor si 
șoimilor patriei are stația sa 

250 de eo- 
tainele aces- 
constituind-o
Ion Serban

activității de
pio- 

radio de 
Constan- 
autorizat 

ti pune 
copiilor 

frumos și

prin

(YO4KRH). Peste 
pii se inițiază in 
tui sport, baza 
radiogoniometria.
(YO4DCZ). instructorul, ajutat 
de radioamatorii mai virstnia 
și de Iordan Tăuțan (YO4KAH). 
secretarul asociației Voința 
Măcin. au mult de lucru Iată, 
numai în această vacantă, au 
trimis la tabăra județeană de

creație tehnică, de la Cocoșu. 
25 de copii, iar la 
lui august vor trimite doi re
prezentanți, pe Daniel Stan și ’ 
Ionel Rusu. cu 
lor, la tabăra 
Năvodari. Dar 
tul. fiindcă la 
echipaj de 6 
printr-un concurs de selecție, 
va merge la tabăra națională 
de radiogoniometrie de la Nuc- ' 
șoara (Argeș) cu aparatura de 
concurs ți căutînd să arate că 
la Măcin se muncește serios.

Din toamnă, se va trece in
tens la activitatea In UUS r 
RTTL S-a mai făcut ceva S> 
oină acum, in recepție. dar 
se dorește saltul la emisie. In 
intenția conducerii cercului 
Cînd *1  obținerea de autori
zații pentru cei mai buni 
cursanti. în același scop. un 
loc Important fi va avea si 
cursul de radiotelegrafie.

E vacanță, deci radioama
torii au mult de lucru—

sfirșitul

construcțiile 
națională de la 
asta nu e to- 
19 august un 
copii. stabilit

Mircea COSTEA

— De sport ? ?

— De acum încolo, Nieușoare — i-a spus doc
torul — misiunea noastră, a medicilor, s-a înche
iat. Restul depinde de tine. Apucă-ie de sport I

AU FOST VITREGE

— Da, de sport, de alergare...

Valeriu CHIOSE

doar cu 
se corecta 

Apoi două, 
a ajuns la 
antrenează

avut „ursitoare" vitrege. Dar le-am bi-

același drum, plecăm împreună de la 
spre stația lui „135". îi spun : „Hei, 

început

Destinul a fosl cumplil 
de crud cu Nicolae Popcov. 
La vîrsta de 2 ani și jumă
tate s-a îmbolnăvit de pa

ralizie infantilă, „maladie-coșmar*'  pentru 
părinții pînă cînd a fost descoperit vaccinul 
poliomelitic și acest groaznic flagel a fost 
dicat și în țara noastră Dar drama lui 
Popcov se petrecuse cînd vaccinul încă 
xista, în 1951, și după ce a zăcut mult pe 
de spital, a scăpat din fericire cu viață 
sechele grele : pjcioru) sting mai scurt cu 
timetri decît cel drept, mina stingă deformată. O 
copilărie tristă. în cîrjă, fără joacă, o adolescență 
întunecată, apăsată de complexele handicapaților. 
I s-a spus că ar trebui operat. Cică la Paris. Pă
rinții ar fi avut posibilitatea unui asemenea efort 
material. Dar au avut o încredere mai mare în 
școala românească de ortopedie. Si nu s-au în
șelat. Au urmat două intervenții chirugicale 
grele, ultima în 1973, la „Brincovenesc1', făcută de 
excelentul chirurg Dinu Antonescu. Apoi, 6 luni 
în aparat gipsat !

toți 
anti-

N
nu

un pat 
dar cu 
8 cen-

politehnic.
„Olimpia" din 
unde instruc- 
act de mare 

oasiune și 
handicapaților.

Tehnician chimist la Institutul 
colae Popcov se înscrie în clubul 
București, apoi trece la „Voința", 
toarea Adriana Bocan oficiază un
noblețe sufletească ocupîndu-se. cu 
multă pricepere, de recuperarea 
Nicolae Popcov aleargă primul tur de pistă în 
1979, cu mari eforturi dar si cu dureri aproape 
insuportabile (piciorul sting ajunsese 
2,8 centimetri mai scurt și deficiența 
destul de bine cu o simplă talonetă). 
apoi trei tururi de pistă... Pînă cînd 
25 1 O cursă de 10 000 de metri ! Se 
cîte o oră. de trei ori pe săptămînă. La 35 de ani.

Anul acesta, la 21 mai, pe „23 August". în- 
tr-un concurs demonstrativ, fuge 3 000 de metri, 
în 1227,0 — timp excelent chiar și pentru un... 
fotbalist la „testul Cooper". A doua zi ia startul 
— hors-concours — la un cros al veteranilor (8 000 
de metri), iar la 28 mai. în „Crosul Litoralului", 
la Mamaia, fuge 5 500 de metri In 20 de minute 
și o secundă. „Nu cumva să omiteți această se
cundă, țin foarte mult la ea — îmi spune Popcov. 
Apoi continuă : Prin sport, prin perseverență și 
prin voință, handieapații pot aborda o viață ca și 
normală. Eu datorez recunoștință multor oameni 
dar, in primul rind, datorez recunoștință sportu
lui. Am 
ruit !"

Avînd 
redacție, 
Nieule, mergi mai incet, nu vezi că am 
să rifîi !_

dintre cci

fotbaliști

Marius POPESCU

Secretul lui BECKENBAUER

Pentru mine 
ambiționat

P.S. Am scris ieri acest interviu — luat 
acum patru ani — uitîndu-mă la termo
metru, cu gîndul la căldura de afară 
și la munca grea a fotbaliștilor noștri 
care se pregătesc pentru noul campionat.

vrea să-mi răspundeți acum, 
ne deranjează mulțimea obiș- 
fotbalului, cînd nu ne deran-

muncă, angajarea în 
totală la antrena- 
Asta e partea cea

— Victoria ! Altfel nu aș fi jucat pînă 
la capăt semifinala aceea greu de uitat 
eu Italia, din Mexic, cînd mi-am frac
turat brațul în timpul meciului. Altfel 
nu m-aș afla, acum, singur, aici, pe o 
căldură imposibilă, Ia un antrenament 
pe care eu mi l-am impus... Văzîndu-mă, 
puteți să mă credeți...

...Și Beckenbauer, „marele Becken
bauer" a pornit într-o nouă suită de 
sprinturi, mai scurte și mai lungi. Cred 
că era o temperatură în jur de 30 de 
grade...

— Aici greșiți. Sînt eu ! Eu mă oblig 
să-mi fac lucrul așa cum trebuie.

— Vă antrenați adeseori singur ?
— Da. Simt nevoia. In afara antrena

mentelor cu echipa mea, am simțit de 
multe ori nevoia să lucrez singur, pînă 
mi-am dat seama că sînt în plenitudi-

eă am să vă dezamăgesc prin răspunsul 
meu. Să știți că am muncii foarte mult, 
de copil, ca să par mai tlrziu... foarte 
talentat Am muncit cu echipa, ți sin
gur, ca și acum. Am muncit pe ploaie, 
pe zăpadă, pe gheață, pe arșiță, cum este 
azi. Am avut, cred, și unele însușiri po
trivite pentru fotbal, altfel nu m-ar fi 
băgat în seamă antrenorii, dar prima 
mea calitate a fost munca. Sună cam 
obișnuit, știu, imi cer scuze (n.a. — șl 
ride...), dar nu am ce să fac. Asta a fost 
realitatea. Munca m-a făcut... Becken
bauer in fotbal. De fapt, cred că munca 
a făcut marea majoritate a fotbaliștilor 
cu nume. Știți ce mult a muncit marele 
Pde ? Și era Pele, simțea mingea și jo-

1—0, in fața 
care a ac- 

an meci fru- 
a meritat să



IN MAREA ARENA A „DACIADEI
SPORT, TINEREȚE, SANATATE Șl VIGOARE!

„Colocviile**  de la I.E.F.S și concluziile sale

SPORTUL ÎN CONTINUĂ ÎNNOIRE Șl MODERNIZARE
Elevii școlilor generale au intrat în 

vacanța de vară la 25 iunie, cei din 
licee la mijlocul lui iulie. Pentru pro
fesorii de educație fizică din aceste 
unități de învățământ — aproape 1009 
dintre ei. — marea recreație a vacan
ței estivale a echivadiat cu zile de stu
diu, ou susținerea unor colocvii în ca
drul cursului de perfecționare organi
zat la București de către Ministerul 
Educației și Invățămintuiui și i.e.f.S.

Despre utilitatea acestui cuirs ca și 
despre învățămintele rezultate au ținut 
să-șl exprime opiniile cițiva dintre 
parti ci pom ti...

HAKALAMBIE CHIRILA, Liceul in
dustrial de construțil din Iași : „Pen
tru mine, care am absolvit I.E.F.S.-ui 
cu 14 ani în urmă, cursul s-a impus 
oa o necesitate. în condițiile în. oare 
în învățămlntul de educație fizică apar 
noi și noi cerințe, nevoia de a adapta 
mai rapid tineretul, oamenii la mu
tațiile continue care intervin, legate de 
activitățile sociale. Automatizarea, cd- 
bernetizarea au pătruns șl în tnvăță- 
mîntul de educație fizică, iar noi, ca
drele didactice, avem datoria să apro
fundam aceste ramuri ale științei, să 
le corelăm cit mai prompt, pregătind 
elevii pentru viitoarele lor profesii. 
Ou atît mal pregnant se face simțită, 
în cazul meu o asemenea obligație cu 
cît îmi desfășor activitatea intr-un liceu 
care formează viitori constructori, care 
au nevoie să-și apropie exercițiul fi
zic, să practice sportul. înțelegind 
să aplic nelntirzlat cele învăța
te la cursul de perfecționare. voi 
căuta să stabilesc — împreună cu con
ducerea liceului cu ceilalți oolegi de 
catedră — un calendar competitlonal cît 
mai bogat din care să nu lipsească 
atletismul, gimnastica jocurile sportive. 
Iar prezența elevilor, peste 1 090, la ac
tivitățile sportive de masă., la campio
natul pe asociație organizat în cadrul 
„Daciadei" să depășească procentul de 
8G% al anului de tnvățămîmt precedent".

ȘTEFAN PICOȘ, Școala generală din 
comuna Vinerea-Hunedoara : „Cursul 
a însemnat foarte mult și pentru mine, 
care am pă.ăslt I.E.F.S.-UI cu 16 ani 
în urmă... A apăru o altă terminologie, 
un alt sistem de selecție a copiilor care 
doresc să practice sportui de perfor
manță".

NICULINA TAMBA, Școala generală 
din comuna Sagna-Neamț : „Deși pla
nificat tîrziu, ln plină vară, cursul ml-a 
„prins" bine, mi-a limpezit multe ne
cunoscute din metodică, aflată intr-o 
permanentă modernizare. Mi-a reorien- 
tat totodată activitatea practică. Be
neficiez de condiții bune de lucru, ln 
măsură să acopăr cu elevii un calendar 
competițional bogat alcătuit din aler
gări de cros, concursuri de gimnastică 
șl triată, întreceri de handbal șl fot
bal. Și, tr.tr-o perspectivă cSt mal apro
piată, să îndrum spre Roman șl Piatra 
Neamț, spre secțiile de performanță, 
cât mai multi atieti și handbabști. în
deosebi".

ALEXANDRU RUS, Școala generală 
din com. Girbou-Sălaj : „Exoelentă ldeea 
■acestui curs, cu numeroase noutăți tn 
planificare, tn metodica predării edu
cației fizioe. Dorind să aplic cede În
vățate, md-am propus ca odată cu noul 
an școlar să _ ......
sportivă ’ 
rificînd 
tente, să 
tismului, 
balului, . _ 
nim, anual, la tradiționala oompetițle 
sălăjeană „Cupa văilor" ce se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". Practic, nici 
un elev să nu rămînă In afara spor
tului !“.

IULIAN SAVESCU, Liceul industrial 
de chimie din Craiova : „Deosebit de 
interesant acest curs. Se operează acum 
ou termeni noi, algaritmitzarea, de pildă, 
devine o noțiune curentă. Totul este 
pus în slujba formării unor oameni 
multilateral pregătiți, pentru muncă și 
viață, educația fizică avînd în acest 
sens o contribuție de seamă. Mă întorc 
acasă cu convingerea că punând in 
practică cele învățate, voi ajuta șl eu 
ca cei aproape 2 bOO de viitori munci
tori și tehnicieni chimlști, care învață 
în liceul nostru să devină adepți ai 
sportului".

DOINA ȘINCU, Grupul școlar meta
lurgic din Hunedoara : „organizatorii 
cursului se pot bucura, acesta însem
nând o evidentă reușită ! Exprim aici 
nu numai opinia mea, ci șl al grupei 
pe oare am condus-o. Modernizarea 
educației fizice este un fapt concret, 
totul este ca nod, practicienii, să o de
monstrăm, să o susținem, să îi asigu
răm permanența. In ce mă privește, 
consider că Intr-un colectiv ou aproape 
3 009 de elevi, viitori muncitori șl teh
nicieni In metalurgie acest lucru este 
posibil. Noi. de fapt, l-am și Început, 
sportul — pornind de la lecția de edu
cație fizică — reprezintă o realitate, o 
activitate care place, care angajează 
pe toată lumea. Am dat, în același timp, 
performanței multe valori. Ar fi sufi
cient să amintesc că aproape întreaga 
echipă de fotbal a Corvinului s-a for
mat la noi tn școală. Acțiune pe care, 
de bună seamă, o vom oomjr.ua, cu 
și mai multă ambiție și dăruire".

DUMITRU ROGOJINOIU, Liceul din 
Govora-Vîlcea : .Tesle oboseala 
10 ore zilnice de cursuri și lecții . 
tioe, acest stagiu de perfecționare a În
semnat un mare folos. Shtiem acum 
la curent cu tot oe • apărut nou ta 
metodologia di.aci panel ln care ne-am 
specializat, avem alt orizont, o altă 
viziune tn muncă. Mă angajez ca tn 
liceul vtlcean ln care lucrez să traduc in ----- -
din

reorganizez activitatea 
de masă din școală și, valo- 
mal eficient condițiile exis- 
strag copiii în practicarea atie- 
voleiului, handbalului și fot- 

discipline cu care ne... tntil-

eeior 
prac-

practică noutățile însușite. să tac 
sport un aliat de nădejde pentru 
elevii, maci Iubitori al bandbaJu- 
atietismului voleiului M fotbata- 

___Govora, stațiune a sănătății, poate 
fi și o pepinieră » sportului de per
formanță din acest județ șl din țară, 
prin intermediul „Daciadei*.

Iul.

ZECE ZILE DE DRUMEȚIE, SPORT Șl VOIE BUNĂ!
Respeotind tradiția, ți anul acesta Școala generai nr. 173 din București « foot 

prezentă la Expedițiile Cutezătorii, cu un echipa; tntffulai „Vutocnoiogu". condus 
de profesorul de educație fizică Florian FrazzeL La Înapoiere, pastonații geologi 
de la „112“, elevi și eleve ln clasele a VH-a și a VIII-o, totodată sportivi de frunte 
tai scolii, s-au grăbit sd ne facă cunoscute citeva din tmpresiiie lor..„

Punctul de ascensiune l-a reprezentat masivul Suhard, ușor accesibil, cu multe 
culmi domoale, acoperite de pășuni și zone florale de munte de o mere diversitate 
și frumusețe. Un traseu de acomodare, cu popasurile la stSne și înnoptare la cabana 
forestieră de la Gura Haitii. Viață de expediție plini de surprize, in care drumeția 
s-a împletit cu diferite activități sportive (întreceri de șah ad-hoc și mmtvoiei), 
deosebit de atractive pentru întregul grup, și tn special pentru Monica Slătlneanu, 
Cristian Pătru și Gabriel Oniceag, care și-au pus ln același timp In valoare șt catt- 
tățile de excelenți gospodari... .

Greul s-a Ivit odată cu asalatul Călimanilor, munți mai atrrupți, mai si,batici. 
Dar, căliți ln întrecerile sportive desfășurate, tn școală, tofi expediștonarU au trecut 
cu bine dificultatea urcușului. Veselia, buna dispoziție s-au putu» citi pe fețele 
tuturor. Mai ales atunci dnd ajunși pe una din crestele Călimanilor, tinerilor *J:pe-  
diționart Ii s-a deschis o panoramă mult așteptată : o veritabilă cetate naturală 
formată din lava care s-a solidificat de-a lungul mileniilor șt a dat naștere unor 
stânci înalte de zed de metri I Apoi, traseul a continuat prin „căldarea* marivuiuț 
acolo unde pionierii bucureștenl au descoperit o serie de peșteri formate din roca 
vulcanică : unul din obiectivele expediției lor l __ . .,

Către punctul final al călătoriei, elevii de le „172*  au străbătut o parte Mn 
Cheile Bistriței, urmtnd sd urce șt vtrful Pietrosul Bistriței. Un marcaj cu bandă
roșie le indica traseul. Dar, din păcate, ei au fost nevoițt să renunțe la înde
plinirea acestui obiectiv, o porțiune a traseului fitnd extrem de dificilă, necesirtna
o asigurare la nivelul... alpinișttlor de gradul I t Oricum, zona «-«
de pitoresc, chiar dacă expediția avea Sd se încheie la satul Chirii, tn alt loc d«® 
cel stabilit. 1» zile de expediție, tot atltea zile de neuitat, între drumeție montană, 
sport, petrecerea timpului ln colectiv, prin autogospodărire.

Ce va urma t Dtnd curs dorinței pionierilor de la „112“, 
?i Gutîi, cu elevi mai mici, din clasele c "' _ I' z ”

_____„... , noi expedifii, tn Ceahlău 
a IV-a și a V-a. Drum bun, cutezătorilor t

„CUPA U.N.C.A.P." LA ATLETISM „CUPA PIONIERUL*'LA  HANDBAL

Cea mai populară dintre activități, desigur crosul...

TOȚI TINERII-
Activul sportiv al sectorului 3 al Ca

pitalei nu își dezminte interesul, preo
cuparea pentru cuprinderea largă — 
prin ,»Daciadă“ a tineretului într-o ac
tivitate com petit tonală de masă conti
nuă, temeinic organizată. In sprijinul a- 
cestei afirmații, citeva argumente...

Pornind de la ideea că un tînăr care 
se dedică, inițial, atletismului poate 
practica cu succes orice altă disciplină 
sportivă (deoarece beneficiază de o pre
gătire fizică generală adecvată), în toa
te unitățile de învățămînt ale sectorului 
3, probele de alergări, sărituri și arun
cări sint prezente cu prioritate. Cam
pionatului școlilor generale, organizat, 
anul trecut cu 35 de echipe i-a urmat 
anul acesta și unul rezervat liceelor (17 
formații). Practic, la această dată, nici 
o unitate școlară din sector nu se află 
ln afara activității atletice de masă. 
Accentul este pus pe probele la oare 
atletismul nostru de performanță a ob
ținut rezultate deosebite pe plan in
ternațional (cros, lungime, 800 m. — 
fete ; triplu, lungime. 400 m — băieți; 
intr-o întrecere sistem-divizie. cu trei 
etape toamna, după Începerea cursuri
lor și alte trei 
cu deschiderea 
Apoi, elevii cu 
bune- cam pi onii 
locurilor de pe_______ ___ ___
preajma închiderii anului de __
mint, în ir-o competiție a fruntașilor. O 
competiție-bilanț, care poate reprezen
ta și un criteriu da selecție pentru fo
rul de specialitate.

Am numit Întrecerea de handbal. O 
zi a acestui sport care — și în. secto
rul 3 al Capitalei — cunoaște o largă 
răBpîndire. O întrecere sub genericul 
..Daciadei." a școiarSor, dar șl a ttne- 
rfior din întreprinderile sl 
sectorului. O competiție 
proporții) cu promisiuni 
unor colective, cele ale aoolilor. gene
rale nr. se (fetei «t «7 (băiețb. ltoeukM 
I-T.B. (băieți și feteș. LOJI (bâtett fl 
LT.A. — Unirea tricolor (fete). adică

PE STADION!

etape primăvara, odată 
sezonului fia aer liber, 
rezultatele cele mai 
pe probe si ocupanții 
podium se întrec, în 

învăță-

institaMlile 
ir.edită (ca 
din partea

CARNET DE

fruntașele întrecerii. Toate terenurile de 
sport din sector s-au aflat la dispoziția 
iubitorilor de handbal, oferindu-le con
diții excelente de desfășurare a com
petiției. Șl ln acest caz. selecția a fost... 
prezentă, tinerii cei mal dotați pentru 
handbal urmând să ia parte la un trial, 
in toamnă, odată cu noul an școlar.

O susțin cercurile Casei pionierilor șl 
șoimilor patriei din acest sector in ca
drul centrului de vacantă creat aid. O 
asigură o directoare inimoasă. prof. 
Vasilica Burbon, cu concursul profeso
rilor antrenori din sector, specializați 
ln tenis și tenis de masă, karting, hand
bal șl fotbaL Am văzut 1a hicru pe 
mieU fotbaliști pregătiți de prof. Viorel 
Cojocarii, pînă nu de mult jucător la 
Spartul studențesc. Aproape 100 de 
copil, unui șl unul, pasionați după 
fotbal pînă la-- incandescență I Am șl 
notat citeva nume care... spun ceva : 
C. Stănld (Școala generală 22), V. Pa- 
raschiv (Liceul 18), Adrian Chircu (Li
ceul 26). Că se lucrează cu sîrg, cu fo
los, o demonstrează șl faptul că echipa 
de fotbal a „Voinicelului" este campdioa- 
nă pe municipiu la copil, deci situată 
înaintea altor centre cu tradiție (Pro
gresul, Metalul Electroaparatad-Pajura 
Ș-a.).

Ceea oe mai reține atenția în cazul 
acestui sector este atenția care se acor
dă muncii de popularizare a activității 
sportive de masă. Una din dovezi — 
apariția unul Buletin Informativ care 
cuprinde toate competițiile organizate 
aici. In afara celor semnalate mal lua, 
campionate de baschet, volei, tenis de 
masă, șah, handbal și fotbal, desfășu
rate sub egida „Dacladei". care anga
jează practto întregul activ de profe
sori de educație fizică, în unele cazuri 
șl de alte specialități. Experiența sec
torului 3 ar merita an plus de aten
ția din partea celorlalte organe simi
lare ale CapitaleL Un schimb de ex
periență, de pildă, s-ar dovedi foarte 
util, mal ale. din toamnă, odată eu 
creșterea volumului activității competl- 
țtonale de masă. ..-

VACANTĂ

școlar 
(printre 

Daniel 
la cam-

peste 500 de copii si ti
neri, dintre care unii se 
inițiază !n înot. Organele 
sportive jocale speră ca la 
finele acestei vacante de 
vară să breveteze cel pu
țin 10M de ..delfini-. Cu 
cfi mai mulți, cu attt mal 
Una...
• O frumoasă inițiativă 

de vacanță a CJ.E.F.S. 
Dolj : un campionat atle
tic pentru copii (probele 
de 30 m plat și săritura 
în lungime de pe loc) er- 
ganlzat în_ municipiul
Craiova. Președintele
CJ.E-F-S., prof. Ion Rin- 
deru, care ne-a oferit ști
rea, apreciază acest expe
riment, susținut de oopil 
preșeoăari din aproape M 
de grădinițe drept bdne- 
ven*.  Ia toamnă, aotiunea 
va fi repetată. sporind 
numărul probelor. Firește, 
spre bucuria beneflctariăor 1
• Preocuparea pentru 

selecție se află permanent 
in atenția CJLJ.S. Mara
mureș. Ea șl ln
aceste eu
prilejtM acțiunilor Initiate 
tn tabere șl la duhurile 
de vacantă. Cu alte cu
vinte. oeăor aproape 50 000

Pe stadionul C.F.R. din Timișoara 
s-aiu desfășurat finalele pe tară ale 
„Cupei U.N.C.A.P." la atletism. Fru
moasa întrecere, aflată la a șasea 
ediție, a reunit peste 300 de compe
titori, reprezentînd toate Județele 
țării. A fost un concurs mult aplau
dat, cu probe de alergări, sărituri si 
aruncări, în care finalista — cel 
mai buni din miile de tineri all- 
niațl la startul etaipelor de masă — 
și-au disputat cu ardoare întâietatea. 
Rezultate : FEMININ — 100 m — 
Mihaela Tănase (Timiș) 12,5 ; 800 m 
— Ileana Coman (Timiș) 2:09.2 ; lun
gime — Elena Tilea (Suiceava) 5,38 
m greutate — Georgeta Mușat 
(Neamț) 11,92 m ; MASCULIN — 
100 m — Constantin Stola 
11,5 ; 1 500 m — Ion Stola 
3:58,8 : lungime — Iile Robu 
5,31 m : greutate — Octavian 
(Arad) 15,40 m. Clasament 
pe județe : 1. Timiș 329 n.

(Timiș) 
(Timiș) 
(Timiș) 

Tătar 
general 

----------- -------, — „. 2. Dolj 
277 p, 3. Sectorul agricol Ilfov 247 o. 
(C. CREȚU coresp).

Timp de trei zile, pe fru
moasele terenuri de sport din 
orașul Bistrița, a avut loc e- 
tapa finală a „Cupei Pionie
rul" la handbal, pentru băieți 
șl fete, categoria 13—14 ani. 
Cele 16 echipe participante la 
acest reușit concurs progra
mat acum, în mijlocul vacan
ței școlare, au oferit specta
torilor partide interes an te, de 
bun nivel tehnic. Primdfl. cla
sați : FETE — Maramureș 
(în finală : Școala generală 
nr. 12 Baia Mare — Școala 
generală nr. 1 din Năsăud), 
Bistrița Năsăud, Alba, Con
stanța, Vîlcea, Prahova, Me
hedinți, Harghita ; BAlETI — 
Neamț (în finală : Școala ge
nerală nr. 3 Tg. Neamț — 
Școala generală nr. 4 Turda), 
Cluj. Hunedoara, Brașov. Ia
lomița. Argeș. Vaslui, Bucu
rești. (I. TOM A — core®p.).

de copii și tineri testați 
din toamna trecută si oină 
acum pentru sportul de 
performanță H se vor a- 
dăuga alte mii șl mH- Aș
teptăm rezultatele...
• Prahova, județ eu 

profil turistic remarcabil, 
invită zilnic în Bucegl 
tot mal multi oopil si ti
neri. Invitației ti dau curs 
sute de iubitori al muinte- 
ltd care urcă din Sinaia 
șl Poiana Țapului, Azuga 
șl Bușteni la cabanele din 
acest îndrăgit masiv pra
hovean. Printre ei am în
tâlnit, ln ultimele zile, e- 
levl de la școlile generale 
nr. 17, 102, lai, 120 șl 203 
din București. însoțiți de 
părinți sau profesori. As
censiune ln Bucegl, dar și 
jocuri distractive la caba
ne, care îmbogățesc pro
gramul acestor zile de o- 
dihnă activă.

• La Vaslui îșl continuă 
activitatea centrul de va
canță de la stadionul mu
nicipal. Au Joc zilnic în
treceri atletice, competiții 
de handbal volei șl fotbal, 
cu participarea reprezen- 
taoțller clubului sportiv 
școlar din localitate, a ce
lorlalte unități de învătă- 
mtnt vaslulene.
• Replică la fostul nu

cleu de cicloturism din 
Mlcfalăul Covasnei. cercul

se 
va- 
bo-

similar din Su plăcu 
Barcău, județul Bihor 
prezintă si în această 
cântă de vară cu un 
gat program. După ce au 
fosit străbătute o parte din 
așezările învecinate, elevii 
cicdoturistl — din Suolacu 
de Barcău se pregătesc 
pentru ♦ ascensiune la 
Stîna de Vale, precum șl 
pentru o călătorie în Ma
ramureș.

Pagină realizată de
Tiberru ST AM A

Așa începe dragostea 
pentru sport...

Fotografii de 
Ion MIHAICA
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„I-AM JUDECAT PE JUCĂTORI 
ÎN PRIMUL RÎND CA OAMENI"

— S.C. Bacău, al cărui pre
ședinte sînteți, s-a chinuit și în 
ultimul campionat.

— De la locul șapte în jos. 
toate echipele s-au chinuit să 
nu ajungă la retrogradare.

— Cum de-ați intrat în 
„horă" ?

— Primul meci al returului, 
acasă, cu F.C. Olt ne-a băgat 
In „horă“, La 0—1, am ratat 
un penalty, prin Andrieș, care 
marcase pină atunci toate lo
viturile de pedeapsă. Am pier
dut meciul acela, a mai venit 
fi dubla fractură a lui Lunca, 
șt accidentarea lui Adolf. Căr- 
puci fusese accidentat in tur, 
au plecat in plin campionat 
Vamanu, Verigeanu și Movilă, 
iată, deci, destule cauze care 
gu dereglat echipa. Nemai- 
avind lotul complet, n-am mai 
putut să ne exprimăm la ni
velul real.

*- Se spune că S.C. Bacău 
este o echipă harnică, cumin
te. care mereu lansează tineri, 
insă nu strălucește !

In urma omologării rezultate
lor jocurilor disputate In ediția 
1932—1933 din cadrul campionate
lor republicane divizionare A, B, 
C și Tineret-speranțe, campiona
tul republican al juniorilor I, 
campionatul republican al junio
rilor n și divizia C, precum și a 
jocurilor desfășurate în Cupa 
României sub genericul competi
ției de masă ,,DaciadaM, Federa
ția Română de Fotbal a stabilit 
următoarele :

1. Clasamentul diviziei națio
nale ,,A“

7. Clasamentele celor 12 serii
ale Diviziei „C“ se prezintă astfel: COMUNICATUL

SERIA I

— Pentru că valorile 
puteau da strălucire

care 
echipei 

*e află, acum, in altă parte ! 
V-am amintit jucătorii valoroși 
pe care Bacăul i-a cedat in 
Ultimul timp. I-aș mai adăuga 
ți pe L. Moldovan și Fișic. 
Si aceasta pentru că i-am ju- 
iecat pe fotbaliști in primul 
find ca oameni care au dru
mul lor in viață. Lui Vama- 
nu i-am dat drumul pentru cd 
avea o problemă familială la 
Piatra Neamț, nu ne puteam 
apune. Verigeanu se căsătorise 
Ou o handbalistă care se trans
ferase la Rm. Vilcea, și cum 
ti te opui ?... Fîșic a reușit la 
facultate la Cluj-Napoca, nu 
Ora omenesc si-i răpim șan- 
Cde a urma studii superioare.

Moldovan și Movilă au fost 
teruți de echipa campioană, 
*u le-am barat zoorul spre o 
echipă mare. Vedeți, la noi, la 
Club, am judecat întotdeauna 
fotbalistul in contextul vieții, 
dincolo de interesele noastre 
locale.

— Mai produce această ta
lentată școală a Bacăului ?

— Mai produce, sigur ci mai 
produce. Colaborarea noastră 
cu clubul sportiv școlar și cu 
centrul de copii și juniori are 
tn vedere tocmai viitorul. Nu
mai că, orice fintină mai și 
seacă la un moment dat... Așa 
că va trebui să mai răscolim 
și terenul din jur, să mai com
pletăm lotul și cu jucători 
copfi. Avem și acum o listă 
cu cițiva juniori foarte dotați, 
insă ei trebuie să mai crească, 
pină la echipa mare.

— Ce nume aveți pe această 
„listă a viitorului" ?

— Urzică, Manase, Avasichei, 
Geantău, jucători despre care 
se va auzi. Marele ciștig al 
Bacăului este că deși a furni
zat mereu jucători și n-a a- 
dus in schimb mai nimic, a 
rezistat tn Divizia „A". Princi
piul nostru, la Bacău, suni : 
„degeaba ești furnizor doar 
pentru lotul tău, dacă nu și 
pentru fotbalul românesc !“

— Nu credeți că această 
frumoasă idee poate fi corela
tă și cu o intrare in „cursa 
performerilor" a băcăuanilor 
care rămin acasă. Mă gindesc 
că Șoiman și C. Solomon au 
fost, acum un an-doi. prin lo

tul național. Chitaru se anunța 
și el un mare talent...

— Așa este! Toți aceștia și 
ceilalți puteau da mai mult 
in ultimul campionat. chiar 
dacă la unii accidentările re
prezintă circumstanțe atenuan
te. Eclipsa de formă prelun
gită a lui Chitaru și Antohi, 
in special, au privat echipa de 
citeva puncte in plus. Și eu 
trei puncte, să zicem, din cele 
șapte pierdute acasă, terminam 
pe locul 5—6. Iar lumea după 
loc te judecă în majoritatea 
cazurilor. Care loc nu întot
deauna reprezintă aderirata 
forță a unei echipe.

— Acum, in perioada pre
gătirilor, S.C. Bacău și-a schim
bat antrenorul ?

— E bine că ați ridicat a- 
eeastă problemă. Nu noi l-am 
schimbat pe antrenorul Nieolae 
Vătafu, de care am fost mul
țumiți. el fiind un om deose
bit, care de vreo două decenii 
se confundă cu fotbalul bă
căuan. Dinsul a cerut cu două 
luni inainte de terminarea 
campionatului să i se acorde 
o pauză. Acum este la centrul 
de copii și juniori. De fapt pot 
spune ci. de nouă ani de cind 
tint președintele lui S.C. Ba
cău. noi n-am schimbat nici un 
antrenor. Dinții au plecat, fie 
rechemați de echipele de la 
care veniseră. detașați, fie do
rind să lucreze in altă parte.

— Sînteți unul dintre pre
ședinții de club apreciați din 
prima divizie. Cum vedeți dv. 
rezolvarea acestei importante 
probleme a disciplinei ?

— La Bacău nu avem pro
bleme disciplinare ; ceea ce nu 
înseamnă că nu trebuie să 
îmbunătățim și noi procesul 
educativ. Succesul constă, cred 
eu. tn luarea cu promptitudine 
■a măsurilor cele mai adecvate 
ți, mai ales, in respectarea a- 
cestor măsuri. Formarea fotba
listului-cetățean nu se reali
zează prin prelegeri la două 
luni, ci prin forme concrete, 
permanente de educare. Pină 
și prelucrarea regulamentului 
trebuie făcută permanent, pen
tru că necunoașterea lui ți 
tratarea cu superficialitate a 
regulilor de joc duc la abateri, 
la încălcarea sportivității. Pro
blema educației trebuie să 
facă parte din programul de 
lucru zilnic al fiecărui pre
ședinte de club, al fiecărui an
trenor și jucător, de la copii 
pină Ia fotbalistul de mare 
performanță !

Mircea M. IONESCU

1. DINAMO 34 17 15 2 62-25 49
2. Univ. Craiova 34 20 6 1 66-29 46
3. Sportul stud 34 18 8 8 48-29 44

*4. F.C. Argeș 34 17 6 l’l 50-37 40
5. Steaua 34 14 10 10 47-41 38
6. Corvinul 34 13 8 13 46-38 34
7. F.G Olt 34 14 5 15 47-36 33
8. A.S.A. Tg M. 34 13 7 14 41-42 33
9. Jiul 34 12 9 13 35-43 33

10. Poli, lași 34 11 10 13 37-40 32
11. F.G Bihor 34 12 8 14 56-62 32
12. Petrolul Pt. 34 14 4 16 38-55 32
13. S.G Bacău 34 12 7 15 43-47 31
14. C.S. Tirgoviște 34 10 11 13 36-44 31
15. Chimia Rm. V 34 12 7 15 33-43 31
16. F.C.M. Brașov 34 ii 7 16 41-51 2917. Poli. Tim. 34 9 6 19 35-64 24
18. F.G Constanța 34 7 6 21 30-65 20

2. Retrogradează în divizia „B“ 
echipele clasate pe locurile 16, 
17 și 18, respectiv : F.CJtf. Bra
șov, Politehnica Timișoara, F.C. 
Constanța.

3. Promovează în divizia na
țională ,,A • cluburile de fotbal 
câștigătoare a celor trei serii 
divizionare ,B“ : Dunărea C.S.U. 
Galați, C.S. Rapid București, 
F.C. Baia XIât

4. Clasamente.e seriilor divi
zionare „B“ aLnt următoarele :

SERIA I
1. DUNAREA Gl. 34 21 6 7 72-30 41
2. Gloria Buxâu 34 19 4 11 62-38 42
3. Oțelul Galați 34 16 6 12 41-38 384. C.S.M. Suceava 34 16 6 12 38-36 38
5. Gloria Bistrița 34 17 1 16 55-38 35
6. F.GM. Prog. Br. M 17 1 16 62 54 357. Ceahlăul R N. 24 16 3 15 49-43 358. C.S. 1►o «D>ani 34 16 3 15 44-40 35
9. Prahova Ploiești 34 14 6 14 46-42 34

18. Uniroa Din. Fc. 34 15 4 15 39-47 34
11. C.S.M Bănești 34 14 5 15 34-43 33
12. GS.M. St. Gb. 34 13 6 15 38-41 3213. Duoărao Căi. 34 14 4 16 43-53 3214. Delta Ttilcra 34 14 3 17 35-59 31
tS. Minerul G. H.«) M 13 2 17 43-W X
H. I.M.U. Med. 34 11 S 11 42-S7 ti
17. Viitorul imc. V». 34 IA 4 14 72-33 24
14. Vilt Gheorgheni ț4 14 5 1* 33 M 2j

• Ech-pd penalizata eu dorul 
puncte in campianarai ISOS—:«3.

SERIA A n-a
1. 4AMD
2. Din «mo Vkz •.
X LF. $L
4 Măwrul Motru 
X Ca-pet MTt.
4 Uoino A_«
7. «OVA Kovec
X Gai Mtan M. 

| *.  Metalul Boc.
IX ^rogr .V B.-J 

, 11. Autobuzul B.

IX $~*li  VA Sb 
IA Ajto—etica B-

IX Mec r. S>Xue
17. C3.M. O. T«S
14. Precizie Soc^«

34 » 4 4 4X23 54
34 14 4 14 3X34 43
34 17 7 W 3X37 41
34 14 3 IS St-M 33
34 14 4 14 33-43 34
34 13 4 13 4X41 34
34 13 4 13 3X41 34
34 14 4 14 3X42 34
34 13 3 14 31-41 13
34 13 7 n ss-tr n
34 13 7 14 4X34 D
34 13 3 14 3X43 33
34 13 7 14 44-44 X3
34 14 3 13 34-42 33
>4 l)«17 4XM X
34 14 4 14 42M4 2*
34 4 7 14 27-44 Z3
34 4 3 23 3X77 14

•) Echipâ peoajzarJ <aj petru 
puncte In campionatul :M2—.«oj.

SERIA
1. F.G BAIA M 
X U. T. Amd 
x „ir Q-N«p.
X tad. eroMi CT.

7. CS.K tevto
4 OI»tM> S M
4. Kapbj A-ud 

IX Gbtrie Bbtrt. 
11. Aurul Brod
IX Svwtul S. M 
IX Matol. Cuair 
14. GFJt. Tî«.

* Hl a

34 21 5 4 43-a 47
34 M 7 4 43-24 fl
34 1» 3 12 41-B4 41
34 1 7 3 14 33-41 37
34 14 1 13 41-« 37
34 17 2 13 M-44 34
34 13 4 13 4X41 34
34 13 5 U 4XD 33
34 1] 4 13 3*  54 34
34 15 4 13 43-44 34
34 14 3 13 4X44 33
34 15 3 14 53-43 X3
34 14 5 15 44-44 D
34 13 5 14 51-52 31

PRAHOVA Șl CLUJUL AU CÎȘTIGAT
„CUPA VIITORUL"

Proiectată în toamni fi fcșee- 
pută în primăvară, ampla com
petiție intitulată cugesatv „Cupa 
VJAtorul- — ax&u pe descoperi
ta unor veritabile talente — 
»-a înctieiat recent, în miezul 
▼cril, la Clmpina fl Pitești, acolo 
«nde gazdele «-au «trfcduit râ or
ganizeze fără fisurt tunneete fi- 
naOe. Sita întrecerii a oen/at un 
mare nwnftT âe copil yd juniori 
la nivelul județelor (lia faza ro- 
paU ajunglnd numai 1700) 91 apoi, 
îs continuare, pină la desemna
rea celor patru finaliste pentru 
fiecare categorie de vîrstâ ; cede 
eare și-au disputat cupa în par
tide aprige, echilibrate, cu rezul
tate neprevăzute. Dar iată cum 
au fost desemnate învingătoarele.

La Cimpina (copii năsesuți după 
1 august 1967).

învingătoare, deci. *e£ecțiGo«La  
Prahovei, formată pregătită de 
N. Ldndenberg.

La Pitești (juniori născu ți d-pă 
1 august 1966).

Rezultate : Bacău — Brașov 
>—«. Timiș — CXij 5—3, Trarj — 
Brașov 1—1, du^ — Bacău 3—1. 
Bacău — Timiș 1—0, Guj — Bra- 
pov 4—0. Clasament :

1. CLUJ
2. Bacău
8. Timișoara
4. Brașov

3
1
1
1

2
2
1
0

1
1
1
2

8

1

Clujul — antrenor V. Bălujțiu — 
care, afirmă martorii, a prezen
tat o ‘ ■” - -
grupa 
torită

Prin
Dar...

Rezultate : Prahova. — Argeș
1—0, Cluj — Constanța 0—1, Air- 
geș — Constanța O—1, Cluj — 
Prahova 2—2, duj — Argeș o—1, 
Prahova — Constanța 2—1. Cla
sament :
1. PRAHOVA
2. Constanța
8. Argeș
4. Ciiuj

12 10 5—35
12 0 1 3—2 4
3 10 2 1—2 2
10 12 2—9 1

bună selecționată și la 
mică, a Învins Bacău-l da- 
victOTied directe 1
urmare Prahova ța Clujul. 
Alfta este, după părerea 

noastră, Învingătoarea. De fapt, 
învingătorul : FOTBALUL. Pentru 
că, din miile de jiucăitorl care 
au luat srtartu!!, 40 dintre cei năs- 
ouțl duipă 1 august 1966 au fost 
reținuți pentru nod teste, mai 
riguroase, în așa fed gîndite și 
aplicate, Incit la Luiceafăru'l să 
r&mînă cu adevărat cei mai va
loroși. Șl printre cel 40 există 
elemente extrem de datate, ve
ritabile talente. (L.D.).

IX CJ.L SrgiMt 34 14 1 17 53-54 Bl
14. U.M. Tioitonro 34 11 5 14 41-43 27
17. Strungul Arod 34 14 4 24 3X43 14
14. Inliujiiao Or. 34 4 4 B 27-71 21

5. Wetmg cartea., ir. EkVM» 
..B- in Dvvixia „c~ eeCr.pe.~e cia- 
sate pe axrurâe li, 14 11 4 U
— ic Secare sene astfel :

Seria I : Mineral Gura Humo
rului, I .M.U. ldeCcrSa. Va torul 
mecanici Vaeiul VIMorol Gbeor- 
gtieru.

Seria a n-a : Pacduru Tg. Jl»
— per-alizata cu 4 puncte ia catn- 
ptooatul 140— 1»K. Mecan.câ aci 
Steaua București, C-S.M. Drobeta 
Tr. Severta. PrwHa SAaue

Seria a IH-a : CJLX. signet, 
U-M. Umișoara, Strungul Arad, 
Infrâțirea Oradea.

*. Promoveazl <tn Divizia „C- 
fel Diweie urmiioarete echipe 
clgtlgitoane afee oerillor respec
tive, aetfei :

Seria I : Chimia Fălticeni
Seria a n-a : Partizanul Bacău
Seria a m-a : oumpia Rm. 

Sârat
Seria a IV-a : Unirea S’obotia 
Seria a V-a : Metalui Plopen» 
Seria a VI-a ; Chimia Tr. Mă

gurele
Seria a Vn-a ; Conetructorul 

Cradova
Seria a VID-a ; CJ~Jl. Victoria 

Caransebeș
Seria a IX-a : Minerul Latpenâ
Seria a X-a : C.F.R. Cluj- 

Napoca — penalizată cu 4 puncte 
im campionatul 1863—1984

Seria a Xl-a : Avintul Reghin 
Seria a XII-a : NitTamoeia Fă

găraș

1. CHIMIA Fâlt.
2. Zimbrul Șiret
3. C.F.R. Pașc.*)
4. Șiret. Bucecea
5. A.S.A. C-lung
6. Lamin. Roman
7. Șiretul Pașc.
8. Metalul Rădăuți
9. Constr. lași

10. Min. V. Dornei
11. Cet Tg. N.e)
12. Cristalul Dor.*)
13. Celuloza Pt. N.
14. Avintul Frasin

30 19 3 8 52-21 41
30 15 8 7 50-31 38
30 14 7 9 44-28 33
30 14 4 12 36-36 32
30 13 3 14 36-40 29
30 13 3 14 32-40 29
30 14 1 15 43-56 29
30 13 2 15 42-38 28
30 11 6 13 42-39 28
30 12 4 14 41-44 28
30 13 4 13 38-42 28
30 13 4 13 39-44 28
30 10 0 12 36-45 28
30 12 4 14 37-47 28

15. TEPRO lași 30 9 8 13 37-40 26
16. Metalul Btș. 30 9 3 18 29-43 21

•) Echipe penalizate cu două 
puncte în campionatul 1962—1983.

SERIA A ll-o
1. PARTIZANUL B 30 19 4 7 69-32 42
2. Aripile Bacău 30 14 8 8 58-29 36
3. Petrolul Moin. 30 14 6 10 53-32 34
4. Gloria Focșan: 30 16 1 13 41-32 33
5. Minerul Corn. 30 14 4 12 35-33 32
6. Minerul Baraolt 30 14 4 12 44-43 32
7. Electro Sf. Gh. 30 12 5 13 41-48 298. Vitic. Panciu 30 12 4 14 42-42 289. Luceafărul Adj. 30 10 8 12 32-48 2810. Relonul Sâv.*) 30 15 7 8 47-33 27

11. En. Gh. Gh-Dej 30 13 1 16 46-45 2712. Letea Bacău 30 12 3 15 46-47 27
13. Demar Mârăș. 30 12 3 15 45-51 27
14. Victoria Gugești 30 12 3 15 40-63 27
15 'Constr. Sf. Gh. 30 12 2 16 41-52 2616. AZO TCM

Săv.**) 30 7 1 22 30-80 15

1. OLIMPIA Rm. S. 30 21 4 5 61-29 462. Chimia Brăila 30 18 4 8 67-32 403. Carpați Nehoiu 30 16 4 10 «X» 364. Amrbium Măcin 30 15 5 10 57-34 355. D.VJL Portul 30 13 7 10 49-41 336. Victoria Tecuci 30 13 4 13 50-45 307. Petrolul Brăila 30 12 6 12 41-43 308. Chimica Buzău 30 11 7 12 49-39 299. Metalul Buzău 30 13 2 15 50-48 2818. Laminarul Br. 30 18 7 13 33-39 2711. Șanț Naval TI. 30 11 5 14 33-49 27
12. Progr. Isc ceea 30 12 3 15 45-65 27
IX Ancora Galati 30 9 8 13 44-47 2614. F.E.PJL.-74 Birt. 30 11 4 15 35-57 26
15. Avintul Matca 30 9 3 18 36-56 2116. Rulm. Biriad 30 8 3 19 21-65 19

SERIA
1. UNIREA SI. 
X Șont N. OH. 
X Portul Const
4 Ox Modg.
X Voințo Coort.
X Vîrt. Chimogi
7. FHtOM Ura.
X Met Mangalie 
X Vki. țMM

14 Rapid Foteto 30 12 
1t- Corat Câlărati 34 12
IX Ourapet Carat. 31 14
IX Șoimii Corn. 34 II
IA 1-SGI.P. Ulm 30 14

A IV-a

M 71 1 7 7X21 44
34 20 4 4 4X22 44 
34 14 J » 77-32 3» 
M 12 | 14 4X34 32
30 12 7 11 4X44 31 
30 14 5 13 42-45 31
30 14 2 14 5X47 30 
30 11 1 11 34-41 30 
M 10 14 14 3X44 30

I 15 47-50 29 
4 14 41-43 24
4 14 32-42 24
4 15 30-53 24
5 15 35-54 25

IX Granitul Bob 30 1 1 14 32-41
14 Dobrogra Canal Batarubi

30 2
25

4 22 13-40 10
1

°j Excurod din campionatul Div'ilel 
„C".

SERIA
1. MET. Ploponi
L VUcor.l Buc.
X Aeeno Buc.
A I.GS.I.M. Buc. 
1 Flacăra R. Buc.
X Toiut. Buc.
7. A-S-A. Mirii

1. Abatorul Buc.
M. titlul Băicoi 
11. Chim', Brazi 
IX Ftiiana Om>- 
IX Mm. Filipațti 
IA Corpoți Sinaia

A Va
30 17 7 4 4X22 41
30 13 10 7 29-24 34
30 13 5 12 45-44 31
30 14 14 14 4X21 30
30 12 4 13 3X33 30
30 12 4 12 3X35 30
30 14 2 14 30-45 30

30 12 4 12 34-42 30
30 11 7 12 3X37 29
34 13 3 14 34-49 29
34 12 4 14 3X35 21
30 12 4 14 3X35 21
30 11 4 13 3X32 24
34 14 7 13 3X41 27

15. IM Bucurațti 30 14 7 13 37-44 27
30 11 4 15 2X51 24

SERIA A Vl-a

IX Patrulei B. Volo 30 H 5 14 3X32 27
U. FO4 Giurgiu 30 12 3 15 24 33 27

1. CHIMIA Tr. M 30 18 4 8 55-28 40
L Dacia 1Mrati X 14 8 8 51-29 36
5- Flacăra Aul M. 30 13 8 9 43-31 34
4. MetezeJ Mija 30 n o 13 43-37 34
L Electrica nm 30 15 3 12 43-33 33
4. Musceiwl1 amș>. K 14 4 12 44-31 32
î. Petro kU Videle 30 14 4 12 47-38 32
4. Dună rac Cm. N 12 7 11 33-34 31
9. OUatia Ga ești 38 14 3 13 36-45 31

14. Fimti X 14 2 14 3»-4Q 30
ti. BactroniM. CA. X 12 6 12 37-43 30
a. Cetatea Tr. M. 38 12 4 14 44-42

ix’rrâg. Topolow'i 30 îl 3 15 XX53 23
14 CoraL Fito^i 30 4 1 24 21-74 14

SERIA i

1. CONST. Cralow 
L Boctraputoro Ci. 
X Frag. Corabia 
S. Arm. Strahala 
3. SJ4. Caracal 
X Dan. Calalat 
7. Metalurg. Sadu 
X CF.R. Cralora
1. VHt. Drdgâșanl 

IX Lotru Brozol 
11. Recolta Stele. 
IX Jiul Rorlnari 
IX Petrolul Țicleni 
IA Meconlz. Șimian 
ix'l.P.C. Slatină 
14. Minerul Horezu

SERIA A

1 VII-a
30 tl 4 I 4X27 40
30 14 4 0 5X25 30
30 14 4 II 3X34 32
30 15 3 13 4X50 32
30 13 I 12 4X32 31
30 11 7 11 45-44 31
30 11 < 13 3X30 30
30 n 5 13 3X33 29
30 14 1 15 32-37 W
30 10 4 11 37-47 29
30 14 0 14 5X43 20
30 12 4 M 34-30 20
30 12 4 14 24-37 20
30 12 3 15 37-44 27

30 10 4 14 24-34 24
30 10 2 14 27-53 22

Vlll-a
1. CFR Caransebeș 30 17 5 8 55-30 39
2. Minerul Anina 30 18 1 11 80-34 37
3. Minerul Oravița 30 17 2 11 53-31 34
4. Șoimii Lipova 30 14 5 11 39-41 33
5. Dierna Orșova 30 14 0 14 47-49 32

6. Construct. Tim. 30 14 3 13 49-31 31
7. Metalul Bocșa 30 14 1 15 47-42 29
8. Unirea Sin. M. 30 13 3 14 39-37 29
9. C.F.R. Arad 30 12 4 14 44-39 28

10. Minerul Certej 30 14 0 16 49-48 28
11. Victoria Ineu 30 14 0 16 47-50 28
12. Celuloza Dr. TS 30 13 2 15 39-52 28
13. Unirea Tomnatic 30 14 0 16 33-49 28
14. Minerul M. N. 30 13 2 15 38-57 28

15. Vulturii Lugoj 30 11 4 15 34-51 26
16. Frontiera Curtici 30 8 4 18 25-65 20

SERIA A IX-a
1. MIN, Lupeni 30 17 7 6 64-23 41
2. Explorări Deva 30 15 9 6 54-29 39
3. Dacia Orăștie 30 16 4 10 67-32 36
4. Unirea Alba 1. 30 16 4 10 48-38 36
5. Surianul Sebeș 30 14 5 11 51-40 33
6. Victoria Călan 30 15 3 12 34-41 33
7. Inter Sibiu 30 12 7 11 42-37 31
8. Metalul Aiud 30 13 4 13 38-29 30
9. Min. Paroșeni 30 11 7 12 42-45 29

10. Mec. Alba lulia 30 12 4 14 43-44 28
11. Minerul Vulcan 30.11 6 13 27-39 28
12. Min. Aninoasa 30 11 5 14 37-55 27
13. Minerul Ghelar 30 11 4 15 38-47 26
14. Soda Ocna M. 30 10 5 15 38-55 25

•) Echipă penalizată cu zece 
Puncte în campionatul 1962—1983. 

••) Echipă exriusă din campio
natul Diviziei „C“.

SERIA A III-a

15. C.F.R. Simeria 30 7 6 17 30-74 20
16. Textila Cisn 30 8 2 20 43-68 18

SERIA A ](-a
1. C.F.R. Cj.-Nop. 30 20 3 7 64-31 43
2. Victoria Cărei 30 17 8 5 65-20 42
3. Min. Dr. P. Gr. 30 16 3 11 43-29 35
4. Sticla A. Turda 30 16 2 12 72-44 34
5. Chimia Tășnad 30 13 4 13 50-53 30
6. Oașul Negrești 30 14 2 14 39-48 30
7. Min. Sârmășag 30 13 3 14 38-50 29
8. Oțelul P. Gr. 30 13 2 15 35-33 28
9. Voința. Oradea 30 12 4 14 43-46 28

10. Bihoreana M. 30 12 3 15 43-48 27
11. Olimpia Gherla 30 11 5 14 26-35 27
12. Silvania C. S. 30 11 5 14 32-58 27
13. Un. V. lui Mihai 30 11 4 15 48-50 26
14. C.E.M. Cj.-Nop. 30 10 6 14 40-46 26

ÎS. Bihorul Beiuș 30 9 7 14 36-55 25
16. Rapid Jibou 30 9 5 16 34-62 23

SERIA A Xl-a
1. AVINTUL Rețjhin
2. Minerul B. S.
3. Metalotehnica
4. Mureșul Luduș
5. Minerul Bâița
6. Minerul Rodna
7. Minerul Băiuț
8. Min Baia Bonșa
9. Textila Nâsâud 

18. Oțelul Reghin
11. Cuprum B. M.
12. Foresta Bistrița
13. Lăpușul Tg. L.
14. Bradul Vișeu

30 21 2 7 63-30 44
30 19 3 8 55-27 41
30 16 6 8 64-25 38
30 18 2 10 58-24 38
30 15 3 12 51-42 33
30 15 2 13 39-27 32
30 15 2 13 45-43 32
30 14 2 14 42-46 30
30 12 6 12 36-49 30
30 13 3 14 41-44 29
30 11 6 13 41-40 28
30 12 2 16 45-42 26
30 12 2 16 33-44 26
30 12 2 16 34-49 26

30 9 3 18 29-56 21
30 3 8 27 9-91 6

15. Sticla Bistrița
16. Unirea Seini •)

•) Echipă exclusă din campionatul 
Diviziei „C“.

SERIA l
1. NITRAMONIA
2. Tractorul Bv.
3. Mobila M. C.
4. Met Sighișoara
5. Torpedo Zăm.
6. I.M.I.X. Agnita
7. Unirea C. Sec.
8. Mureșul Toplița
9. Minerul Bălan 

18. Chimia Or. V.
11. Textila Prejmer
12. I.C.I.M. Bv.*)
13. Metrom Brașov
14. Utilajul Făgăraș

1 Xll-a
30 M 3 7 51-14 43
30 19 4 7 49-18 42
30 13 8 11 42-35 32
30 15 2 13 39-33 32
30 14 4 12 43-38 32
30 14 4 12 3X31 32
30 12 4 12 3X47 30
30 12 4 14 37-37 28
30 13 2 15 31-45 24
30 11 4 13 36-50 28
30 11 4 13 22-38 28
30 10 9 11 4X33 27
30 10 7 13 34-33 27
30 12 3 15 48-46 27

15. Prag. Odorhei 30 10 7 13 37-42 27
16. Tractorul M. C. 30 5 5 tb 23-65 15

•) Echipă penalizată cu două punc
te In campionatul 1982-1983.

8. Retrogradează in eampâona- 
tele județene de fotbal următoa
rele echipe clasate pe tocurile 15 
V 1« din flecare serie a Divi
ziei „C“ :

Seria I : Tepro Iași, Metalul 
Botoșani.

Seria a II-a : Constructorul St. 
Gheorghe, Azo T.C.M. săvinești
— exclusă din campionatul divi- 
rionar C.

Seria a m-a : Avintul Matca, 
Rulmentul BlHad.

Seria a IV-a : Granitul Baba- 
dag, Dobnogea Canal Basarabl
— exclusă din campionatul divi
zionar C.

Seria a v-a i T.M. București, 
Oaraimanul Buștenii.

Seria a Vl-a : Progresul Topo- 
tovenl, Const rudarul Pitești.

Seria a VH-*  ; I.P.C. Slatina, 
Minerul Horezu.

Seria a vni-i ; vulturii I.U.R.T. 
Lugoj, Frontiera Cuptid

Seria a IX-a ; C.F.R. Sdmeria, 
Textila Clsn&die.

8eria a X.a : Bihorul Belus, 
Raped JTbou.

Seria a Xl-a : sticla Bistrița, 
Unirea Seini — exclusă din cam- 
pionatui dtviztonar C.

Seria a XH-a : Progresul Odoc- 
bel, Tractorul Miercurea Ciuc.

9. In Divizia „C“ au promovat 
armiioarde ecMpe :

a. — direct — etchipde campi
oane din T județe cu cele mal 
puține edtipe In Divizia „C", att- 
M : Unirea Săvenl (jud. Boto
șani), Metalul Tg. Secuiesc (jud. 
Covasna), INTER Vaslui (jud. 
Vaslui), Unirea Ocna Sibiului 
(Jud. Sibiu), Chimia Zalău (jud. 
Sălaj), Argeșul 30 Decembrie (Jud. 
Oturglu), Recolta Mlhăețtl (jiud. 
VHoea).

b. bl urma Jocurilor de baraj 
<17 județe) : Avintul Gălăneștl 
(Jud. Suceava), Proletarul Bacău 
(Jud. BacăuO, Victoria T.C. Galați 
{Jud. Galați), Tractorul Vizlru 
dud. Brăila), Victoria Lehliu (jud. 

Călărași), LUJă. Chltlla (secto
rul agricoi Hiov), Petrolul Berea 
dud. Buzău), Celuloza Z&meștl 
(Jud. Brașov), Textila Roșiori 
(jud. Teleorman), Metalul Oțelu 
Roșu 0ud. Caraș-Severin), Meca
nica Orăștie (Jud. Hunedoara), 
Minerul Suncuiuș (jud. Bihor), 
Unirea Dej (Jud. Cliuj), Electro- 
mnreș Tg. Mureș (jud. Mureș), 
Unio Satu Mare (Jud. Satu Mare), 
Știința Drăgănești-OIt (iud. Olt), 
Progresul Băilești (jud. Dolj).



A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
șco-lariilor pe anul 1982—1983 echi
pei CORVINUL HUNEDOARA.

18. Titlul de echipâ câștigătoare 
a caimpi-o>natJuLuâ republican al 
juniorilor n se dedlară echipa 
ELECTROPUTERE CRAIOVA.

16. In anul competlțional 1<983— 
1984, F. R. Fotbal asigură desfă
șurarea următoarelor competiții 
oficiale la nivel republican In 
formulele prezentate mal joc.

— Campionatul Diviziei națio
nale ,,A“ o 6erie alcătuită din 1F 
echipe.

— Campionatul de Tine net-,, Spe
ranțe" — constituit din 18 echipe.

La această competiție participă 
pe lingă jucătorii de rezervă de 
la seniori și un număr de cel 
puțin 7 jucători născuți după 1 
august 1963 care vor participa pe 
toată durata jocului în teren.

— Campionatul Diviziei „B“ — 
alcătuit pe 3 serii, fiecare serie 
a 18 echipe.

— Campionatul Diviziei „C“ — 
alcătuit pe 12 seirii, fiecare scrie 
a 16 echipe.

— Campionatul republican ai 
juniorilor I, la care participă du
hurile (secțiile) de fotbal divizio
nare A, B și cluburile sportive 
școlare cu juniori născuți după 1 
august 1965, organizat pe 12 se
rii, pe zone geografice., cu 12 e- 
chipe fie cairo.

— Campionatul republican al 
juniorilor H. Participă echipele 
de juniori ale echipelor (secțiilor) 
divizionare „CM cu jucători ju
niori născuți după 1 august 1966 
și 3 jucători juniori născuți după 
1 august 1965.

— Cupa României — în cadrul 
competiției naționale „DACIADA".

17. In ediția campionatului 
U983—1984 echipa CJF. Luceafărul 
Buout'ești cu componenți ai lo
tului U.E.F.A. ’M va activa ex
perimental In campionatul de 
Speranțe în locul echipei Petro
lul Plodești., cu adițiune de 
puncte, iar componențil iiotulud 
U.E.F.A. ’85 în campionatul re
publican al juniorilor și școlari
lor I cu axlițiune de puncte.

18. Începînd cu anul competi- 
țional 1983—1984 toate echipele di
vizionare B și C stat obligate să 
folOEcască în teren pe toată du
rata jocului cel puțin un 
nlor.

Vor beneficia de prevederea 
gulam cutară de a juca fără 
nlor lin teren numai echipele _ 
vizionare B șl C care au jucători 
la C.F. Luceafărul, componenți 
ai loturilor U.E.F.A. *84 (prima 
echipă) și U.E.F.A. ’88 (a doua 
echipă).

19. Echipele care urmează să 
participe în campionatul diviziei 
naționale ,,A“ șl fct cele trei se
rii ale campionatului diviziei „B*  
sînt :

DIVIZIA NAȚIONALA „A"
1. A.S.A. Tg. Mureș
2. Chimia Rm. Vîlcea
3. C.S. Tîrgoviște
4. Dinamo București
5. Dunârea C.S.U. Galați
6. F.C. ArgeȘ Pitești
7. F.C. Baia Mare
8. F.C. Bihor Oradea
9. F.C. Corvinul Hunedoara

10. F.C. Olt Scomicești
11. Jiul Petroșani
12. Petrolul Ploiești
13. Politehnica lași
14. Rapid București
15. Sport club Bacâu
16. Sportul studențesc București
17. Steaua București
18. Universitatea Craiova

DIVIZIA NAȚIONALA „B*
Seria I

Ceahlăul Piatra Neamț 
Chimia Fălticeni 
C.S.M. Borzești

. C.S. Botoșani 
8. C.S.M. Suceava
6. Delta Tulcea
7. Dunârea Câlârașl
8. F.C. Constanța
9. Gloria Bistrița

10. Gloria Buzâu
11. Metalul Plopeni
12. Olimpia Rm, Sârat
13. Oțelul Galați
14. Partizanul Bacâu
15. Prahova Ploiești
16. Progresul Brâila
17. Unirea-Dinamo Focșani
18. Unirea Slobozia

Jo-
re. 
ju
di-

1. 
î.
3.
4.

Seria a ll-a 
Autobuzul București 
Automatica București 
Avlntul Reghin 
Carpați Mîrșa 
Chimia Tr. Măgurele 
Chimica Tîmâveni 
Constructorul Craiova

1.
2.
8.
4.
1.«.
7. __________________
8. C.S.M. Sf. Gheorghe
Ș. Dinamo Victoria București

1#.------- “
11.
11.
11.
14.
18.
14.
17.
18.

F.C.M. Brașov 
Gaz metan Mediaș
I.P. Aluminiu Slatina 
Metalul București 
Nitramonia Fâgâraș 
Progresul Vulcan București 
ROVA Roșiori
Șoimii I.P.A. Sibiu 
Unirea Alexandria

Seria a lll-a
Aurul Brad
Armatura Zalâu

1.
2._______
3. C.F.R. Cluj-Napoco
4. C.F.R. Timișoara
5. C.S.M. Reșița
6. Gloria Reșița
7. .....................~ *
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
19.

Ind. sîrmii Cîmpia Turzii 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Cavnic 
Minerul Lupenf 
Minerul Motru 
Olimpia Satu Mare 
Politehnica Timișoara 
Rapid Arad

... Sameșul Satu Mare
16. Universitatea Cluj-Napoca
17. U.T. Arad
18. Victoria C.F.R. Caransebeș

30. Seriile oampionatuim Divi
ziei C vor fi publicate odaM cu 
programul com petiție) nai ai turu
lui.

XI. Orele de Începere a Jocuri
lor în turul campionatului 1983— 
1884 :

a. La Divizia 
campionatul de

națională A și 
„Speranțe”

LUNA DdV. A. Sp.
— August it»oo 16,00
— Septembrie V7,00 15,00
— Octombrie 15,00 13,80
— Noiembrie 14,00 112,00
— Decembrie 1^00 12,00

campionatul dl- 
_______ , vor începe M 
orele 11, iar cele ale juniorilor 
republicani I șl II Ia orele 0. E- 
ehdpele jundorilor republicani H 
vor juca ta deschiderea echipelor 
divizionare „C- de seniori.

22. Sistemul ©ompetiționail — 
modul de desfășurare, de promo
vare și retrogradare — Al campio
natului ediții 1934—1985 rlmtae 
neschimbat.

33. FJt. Fotbal a stabilit înce- 
ptad cri data de 16 Suflie a.c. ba- 
remunl minime de realizat de e- 
chipde divizionare du.pă cum ur
mează :

— pentru echipele divizionare 
A ți B baremul minim este de 
M pumete ;

— pentru echipele divizionare 
C baremul minim este de M 
puncte.

Echipele care nu realizează ba- 
remurte minime stabilite vor £1 
penalizate șd vor activa ln cam
pionatul următor asfcfel :

a. — Echipele divizionare A ți 
B

— dacă realizează 23—22 puncte 
eu un punct penalizare ;

— dacă realizează 21—20 puncte 
ou două puncte penalizare ;

— dacă realizează sut> 20 puncte 
cu trei puncte penalizare.

b. Echipele divizionare C.
— dacă realizează 10—18 puncte 

cu un punct penalizare ;
— dacă realizează 17—18 puncte 

eu două puncte penalizare ;
— dacă realizează sub 18 puncte 

eu trei puncte penaMzare.
Potrivit acestei hotAriri, pentru 

nenea'.izarea haremurilor minime 
în ediția campionatului 1982—19® 
stat penalizate ta campionatul 
1963—1984 următoarele echipe :

— C.S.M. Dnobeta Tr. Severin, 
Rulmentul Blrlad șl Textila Cls- 
nădde cu dte un punct ;

— F.C. Constanța șl înfrățirea 
Oradea cu cite două puncte ;

— Precizia Săcele. Azo T.C.M. 
Săvineștl, Dobrogea Canal Basa- 
rebl, Constructorul Pitești, Trac
torul Miercurea Cluc șl Undrea 
Seina cu cite trei puncte.

b. Jocurlibe din 
vizionar B șl C

DE LA C. N. E. F. S.
Biroul Comitetului Executiv 

al Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport a ho- 
tărît anularea articolelor 7 și 
8 din Regulamentul de transfe
rare a jucătorilor de fotbal a- 
probat de Biroul F.R. Fotbal 
și publicat în ziarul „Sportul" 
din 21. iulie 1983.

★
Se atrage atenția asociațiilor 

șl cluburilor cu echipe de fot

bal în diviziile A, B și C aă 
înainteze din timp și in terme
nul stabilit cererile de transfe
rare a Jucătorilor. După data 
de 10 august ».c., ora 81, nu 
se va mai primi la sediul F.R. 
Fotbal nici o cerere de trans
fer, sub nici un fel de moti
vare. Se reamintește că cererile 
trimise prin poștă nu se iau In 
considerare-

PROGRAMUL TURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI

EDIJIA 1983-1984
ETAPA I (sîmbătă 27 august)

- F.C. Olt
- Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica lași
- Petrolul Ploiești
- F.C. Bihor
- Jiul Petroșani
- Universitatea Craiova
- Sportul studențesc
- Steaua

Petrolul Ploiești
C.S. Tîrgoviște 
Dinamo
F.C. Baia Mare
F.C. Bihor
Sportul studențesc 
F.C. Olt

- Dunărea C.S.U. Galați
- Politehnica lași
- Steaua
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș
- Rapid
- Corvinul Hunedoara

X-a (sîmbătă 22 
și duminică
ETAPA A

23 octombrie)

Rapid 
Dinamo 
Dunârea C.S.U. Galați
F.C. Argeș
F.C. Baia Mare
A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacâu
Corvinul Hunedoara 
C.S. Tirgoviște

ETAPA A ll-a (sîmbătă 3 septembrie)

Universitatea Craiova 
Petrolul Ploiești
F.G Olt
Sportul studențesc
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Bihor 
Steaua 
Politehnica lași 
Jiul Petroșani

ETAPA A III-a (sîmbătă 10 septembrie)

- F.C. Baia Mare
- Rapid
- C.S. Tîrgoviște
- Dunărea C.S.U. Galați
- F.C. Argeș
- Corvinul Hunedoara
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- S.C. Bacău

F.C. Argeș 
Politehnica lași 
Steaua
Dunărea C.S.U. Galați 
Corvinul Hunedoara 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș
S.C. Bacău

ETAPA A Xl-a

- Dinamo
- Chimia Rm. Vilcea
- Jiul Petroșani
- F.C. Baia Mare
- C.S. Tîrgoviște
- Petrolul Ploiești
- F.C. Olt
- F.C. Bihor
- Rapid

F.C. Argeș 
Jiul Petroșani
F.C. Bihor 
F.C. Baia Mare 
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacâu
C.S. Tîrgoviște 
Dinamo

ETAPA A IV-a 
și duminică

Politehnica lași 
CS. Tirgoviște 
Rapid 
Corvinul Hunedoara 
Petrolul Ploiești 
Sportul studențesc 
Universitatea Craiova 
Dunărea GS.U. Galați 
F.C. Baia Mare
ETAPA A V-a (miercuri 21 septembrie)

18

Steaua
Dunârea C.S.U. Galati 
Sportul studențesc 
F.C. Olt
Corvinul Hunedoara 
Universitatea Craiova 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vîlcea 
Petrolul Ploiești

(sîmbătă 17 
septembrie)
F.C. Bihor 
A.SJL. Tg. Mureș 
Dinamo
Jiul Petroșani 
S.C. Bacâu
Steaua
F.C. Argeș 
F.C. Olt
Chimia Rm. Vîlcea

Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
Rapid
Chimia Rm. Vilcea 
Petrolul Ploiești 
Dinamo
C.S. Tîrgoviște
F.C. Olt
F.C. Bihor

ETAPA A Xll-a

(simbâtă 29 octombrie)
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
— Dunărea C.S.U. Galați
- Universitatea Craiovo
- Jiul Petroșani
— Corvinul Hunedoara
- F.C. Argeș
— S.C. Bacău
- Steaua

(sîmbătă 5 noiembrie)
- F.C. Olt

i - F.C. Bihor
- S.C. Bacâu
- Rapid
- Politehnica lași
- Chimia Rm. Vilcea
- Dinamo
— Petrolul Ploiești
— Dunârea C.S.U. Galați

Corvinul Hunedoara
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș
Chimia Rm. Vilcea
Sportul studențesc 
F.C. Bihor
Dunârea C.S.U. Galați
S.C. Bacâu
F.C. Olt

ETAPA A Vl-a (sîmbătă 24 septembrie)

- F.C. Baia Mare
- Politehnica lași
- Petrolul Ploiești
- Rapid
- Universitatea Croiovo
- Jiul Petroșani
- Dinamo
- GS. Tîrgoviște
- F.C. Argeș

- Dunârea GS.U. Galați
- F.G Baia Mare
- Steaua
- F.G Olt
- F.G Bihor
- Corvi nd Hunedoara
- S.C. Bacău
- Chimia Rm. VHcea
- Sportul studențesc

Vll-a (sîmbătă 1 
și duminică

Sportul studențesc
Chimia Rm. Vilcea
Dunărea C.S.U. Galați
Steaua
F.G Baia Mare
Jiul Petroșani
F.C. Bihor
F.C. Olt
Universitatea Craiova

C.S. Tîrgoviște
Dinamo
Universitatea Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
Rapid
Politehnica lași
F.C. Argeș 
Jiul Petroșani 
Petrolul Ploiești

ETAPA A
2 octombrie)
- F.C Argeș
— Corvinul Hunedoara
- A.S-A. Tg. Mureș
- S.C. Bacău
- C.S. Tîrgoviște
— Rapid
- Petrolul Ploiești
- Dinamo
- Politehnica lași

(sîmbătă 8 octombrie)ȘTIRI • MECIURI AMICALI
• CONDUCEREA tehnică a <M- 

vlzionared „B“ Olimpia Satu 
Mare • fost Încredințată Iul Ga
briel Both I. (Z. COVACI-ooresp4

• „CUPA MINERUL*.  Ou oca
zia „Zilei Minerulut*  asociația 
sportivă Minerul Fldlpeștli de Pă
dure (antrenor — N. Vulpeanu; 
aecretar — T. Bortea) organizea
ză ta perioada 4—7 august ..CXipa 
Mtaerul*  la care vor participa 
fa afara echipei locale șl Meta
lul Plopeni, Flacăra Morenl și 
Petrolul Videle.
• CUPLAJELE COMPETIȚIEI 

„CUPA STEAUA». S-a stabilit 
programul interesantei competiții 
dotată cu „Cupa Steaua». Astfel, 
vineri 5 august, de la ora 16 se 
vor ftitilni Rapid cu F.C. Argeș, 
tar de la oria 1B, Steaua va pri
mi replica echipei spaniole Celta 
Vigo. Duminică 7 august, invin-

■ete vor Juca de ta oca 8 tar 
învlngătoareile de ta oca 11. Me- 
cturise se vec disputa pe staâta- 
nul Steaua.
• LA CONDUCEREA tehnică 

• echipei divizionare ,.B” din 
Brăila, a fost numit Franclse 
Zavoda. FX1A4. Progresul are ur
mătorii Jucători noi : D. Nicolas 
șl T. Dumitru, de ta centru de 
copil șl Juniori, Gașpar, revenit 
de ta Strungul Arad șl Marin, 
de la CTitmha Brăila. (T. ENA- 
CHE-coresp.).

• In meci amical : AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI — F.C. CONS
TANȚA 0—1 (0—0). A marcat
L Moldovan.

■ C.SJW. SUCEAVA — STEAUA 
3—3 (2—1). Au marcat : Cașuba
(2) și Ostafie, respectiv Cîmpea- 
nu ffl) și TAtăran. Steaua a mai 
susținut trei meciuri de pregă
tire la Suceava cu : Minerul Gura 
Humorului (4—0), cu Chimia Făl
ticeni (3—1) si C.S. Botoșani 
(5—1). (I. MTNDBESCU-coresp.).

ETAPA A Vlll-a
Petrolul Ploiești 
Politehnica lași
S.C. Bacâu 
Dfriamo
A.S.A. Tg. Mureș 
Dunărea C.S.U. Galați 
Rapid
Corvinul Hunedoara 
F.C. Argeș

- F.G Olt
- Sportul studențesc
- F.G Baia Mare
- Universitatea Craiova
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Bihor
- C.S. Tirgoviște
- Steaua
- Jiul Petroșani

ETAPA A IX-a (sîmbătă 15 
și duminică 16 octombrie)

- S.C. Bacău
- Universitatea Craiova

Chimia Rm. Vilcea 
i Jiul Petroșani

Jiul Petroșani
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Baia Mare 
Steaua
C.S. Tirgoviște 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Argeș
ETAPA A Xlll-a (miercuri 16 noiembrie)

S. C. Bacâu 
Dinamo 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Olt 
Dunârea C.S.U. Galați 
Rapid 
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
Jiul Petroșani

ETAPA A XlV-a

- F.C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș
— Steaua
- Universitatea Craiova
- Politehnica lași
- F.C. Baia Mare
- Sportul studențesc
- C.S. Tîrgoviște

(sîmbătă 19 noiembrie)
- Universitatea Craiova
— Chimia Rm. Vilcea
- Dinamo
- Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara
— Petrolul Ploiești
- Steaua
- F.C. Argeș
- S.C. Bacâu

F.C. Olt
F.C. Bihor 
Sportul studențesc 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. Mureș
C.S. Tirgoviște
Rapid
F.C. Baia Mare
Dunârea C.S.U. Galați

ETAPA A XV-a (duminică 4 decembrie)
Jiul Petroșani 
Steaua
S.C. Bacâu 
Universitatea Craiova 
Chimia Rm. Vîlcea 
Corvinul Hunedoara
F.G Argeș 
Sportul studențesc
F.C. Bihor

- Dinamo
- F.C. Baia Mare
- A.S.A. Tg. Mureș
- Rapid
- Petrolul Ploiești
- Dunârea C.S.U. Galați
- Politehnica lași
- C.S. Tîrgoviște
- F.C. *Olt

:■

:■

ETAPA A XVI-o (sîmbătă
Corvinul Hunedoara
Rapid
Jiul Petroșani
A.SA. Tg. Mureș
C.S. Tirgoviște
Dinamo
F.C. Olt
Dunărea C.S.U. Galați
Petrolul Ploiești

ETAPA a XVlI-a (sîmbătă 17 decembrie)

10 decembrie)
Bacău 
Argeș 
Baia Mare

- s.c.
- F.C.
- F.C.
- Sportul studențesc
- Universitatea Craiova
- F.C. Bihor
- Chimia Rm. Vilcea
- Steaua
- Politehnica lași

Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Steaua
F.C. Bihor
F.C. Baia Mare
F.C. Argeș
Sportul studențesc 
S.C. Bacău 
Universitatea Craiova

- F.C. Olt
- Dunârea C.S.U. Galați
- Petrolul Ploiești
- C.S. Tîrgoviște
- Rapid
- A.S.A. Tg. Mureș
- Jiul Petroșani
- Dinamo
- Corvinul Hunedoara

'!11
■:

i
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PIRAMIDA HANDBALULUI MARAMUREȘAN
Handbalul maramureșul este 

O forță reală a sportului ro
mânesc remarcată datorită per
formanțelor realizate de H. C. 
Minaur Baia Mare în activita
tea internă și internațională, 
cit și puternicei rețele de e- 
chipe valoroase din care Mi
neral Cavnic a promovat ta 
acest an pe prima scenă com- 
petițională, precum și patru 
divizionare „B“ : H. C. Minaur 
Baia Mare II si Șuiorul Baia 
Sprie — la băieți. Construc
torul Baia Mare si Tricotextil

9 Modelul este H. C. Minaur Baia Mare • La baza 
piramidei — peste 300 de copii aspiranți la glorie # 
Pe treptele devenirii, pînă la echipa olimpică • Per
formanțe deosebite în campionatele naționale 0 18 
sportivi oferiți reprezentativelor țârii în ultimii doi ani

Sighet — la fete, ce stă M 
haz*  acestei ascensiuni spec
taculoase si — mal ales — 
care r’.nt suporțil pentru con
solidarea el. pentru noi pro
grese tn viitor ?

PESTE 300 DE COPII VISEAZA SA
AUTENTICE

AJUNGĂ VEDETE

Turneul final al campionatelor naționale de boi

PUGILIȘTII DE LA STEAUA 
DE PARTIGIPABERECORD

de organizare 11 
desigur. Handbal

Modelul
constituie. ___
Club Minaur Baia Mare, pri
mul — și pînă 1a ora actuală 
singurul — club de handbal 
din țara noastră. El șf-a creat 
o piramidă, cu o bază largă, 
virful ajungind pînâ ta repre
zentativele tării- Vicepreședin
tele clubului. Viorel Maier, 
ne-a descris pe larg construc
ția acestei piramide.

Selecția este permanentă Cei 
8 antrenori care se ocupă în 
cadrul Clubului sportiv școlar 
nr. 2 Minaur (4 sint retribuiți 
de C.S.Ș. și 4 de H. C. Mi
naur) vizitează permanent șco
lile din oraș, asistă la orele de 
educație fizică, organizează 
împreună cu direcțiunile șco
lilor și cu profesorii de edu
cație fizică întreceri, le ur
măresc cu atenție și depistează 
copiii cu dragoste pentru hand
bal și. desigur, cu aptitudini 
pentru acest sport. Există, însă, 
$i o perioadă specială, clnd se
lecția atinge apogeul : începu
tul anului școlar.

face că in grupeleAșa se
de copii se află selectați peste 
300 de viitori handbaliști. lo
tul acesta larg — de fapt baza 
piramidei — primenindu-ee 
mereu, fie prin trecerea unora 
la categorii superioare. Ce prin 
mărirea numărului celor ce se 
află ta fața „Ab.c.*-tLui  hand
balului. In principal, de In
struirea copiilor se ocupă pro
fesorii Claudia Mattis, Ga
briela Roșu și Constantin Bog
dan, dar ei stat ajutați Si de 
ceilalți 5 antrenori de la ju
niori. fiecare dintre el avtnd 
si grupe de copil. Linia meto
dică a antrenamentelor, a lu
crului general, este asigurată 
de antrenorul coordonator Las- 
cir Pană si ea este respectată 
de Ia copii ptnă la seniori.

La selecție se urmărește ta 
mod deosebit gabaritul. înde- 
minarea si inteligenta celor ce 
doresc să practice handbalul 
Din grupele de copii stat pro
movate talentele spre cele de 
juniori.

INCEPUTUL DRUMULUI SPRE MĂIESTRIE
începutul <4rumului spre mă

iestrie Q constituie grupa ju
niorilor HL de care se ocupă 
fostul portar al lui Minaur. Ion 
Belu. în afara lucrulu; intens, 
pe aceeași linie metodică a- 
mintită. echipele alcătuite de 
Ion Belu participă la aproxi
mativ 35 de meciuri pe an. 
desăvirșindu-ae fi cu ajutorul 
evoluției ta competiții. Cei 
buni, cei apți pentru perfor
mantă trec, după ua stirm da 
doi ani. la grupa juniorilor IL 
grupă de care se ocupă acum 
antrenorii Ian Xegevaa si Ma
tilda CoriHu, procesul de in
struire continutad la parametri _ — - _ —
ma 
de 
de _ _
Checicbeș. Echipele de juniori

si mai înalti. 
perioadă de 
categoria L 

antrenorii Ion

SE DESCHID PORȚILE PERFORMANȚEI
Selectați din rindurde junio

rilor cei mai tineri handbalist» 
(și cei mal talentați, firește) 
mai au de trecut printmn 
„purgatoriu*.  înainte de a *~  
lunge ta lotul divizionarei -A*  
H. C. Minaur. Un an. chiar 
doi. ei vor evolua 
„B“ de tineret, la 
naur II. Ambiția 
acestor tineri sint 
de faptul că H. C. 
s-a aflat pe locul
Divizia ,B“. Ar fi putut lupta 
Si pentru promovare ta Divi
zia .,A“, dar — conform regu
lamentului — H. C. Minaur nu

in Divizia 
H. C. Mi- 
si talentul 
evidențiate
Minaur II 
secund ta

VIRFUL PIRAMIDEI : PERFORMANȚA NAȚIONALA 
Șl INTERNAȚIONALA

Strădaniile de ani si ani, de 
la copii pînă la seniori, stat 
răsplătite cu performante deo-

sebite. Performanțe care por
nesc chiar de la prima treap
tă : formația de juniori HI

FINALELE ÎNTRECERILOR ȘCOLARE DE ȘAN
La sfirșitul lunii trecute, in 

excelente condiții de organiza
re asigurate de Ministerul E- 
ducației si învătămintului si 
C.J.E.F.S. Mureș, au avut loc 
la Tg. Mures întrecerile fazei 
finale a campionatului școlar 
de sah pe echipe. Cite sase e- 
chipe. reprezentînd ce are mai 
bun șahul școlar din județele 
tării, au asaltat titlurile puse 
in joc. în cadrul celor două 
turnee, masculin si feminin.

în turneul băieților, primul 
loc a fost cucerit de reprezen
tativa Bucureștiului (condusă 
de antrenorul Iosif Marcel) 
care a totalizat 15.5 puncte, ur
mată la mică distantă de selec
ționata iudetului Teleorman 
cu 15 puncte. în continuarea 
clasamentului ' Mures 12.5 p 
Prahova R n Timiș 7 o Su- 
ceava ? ”

La fete, victoria a revenit ti
nerelor sahiste ale județului 
Prahova (antrenor. Gh. Vâsli), 
cu 20 puncte, pe următoarele 
locuri dastadu-se. 
echipele București 19 p. Bra
șov 16 p. Sibiu 14 p. Teleor
man si Iași — 10.5 p.

ta ordine.

Sportul

(evoluînd sub numele 
Școala generală nr. 4 ___
Mare) a câștigat tacul I în fi
nala pe țară a .Cupei Pionie
rul*.  Urcînd, treaptă cu treap
tă. performantele sint de ase
menea de prim rang : echipa 
de juniori II — locul III in 
turneul final al „Daciadei*  de 
performanță in 1982 și locul 
II anul acesta ; selecționata de 
juniori mari a cucerit ta 1982 
fi în 1963 titlul de campioană 
a P.omîniei ; echipa din Di
vizia „B*  s-a clasat pe locul 
n, iar H. C. Minaur Baia 
Mare (antrenori : Lascăr Pană 
și Petre Avrameseu) a cuce
rit — pentru a doua oară — 
.Cupa României*,  ediția 1982/ 
1983. s-a clasat pe tacul H ta 
finalele -Daciadei*  de perfor
mantă (a reprezentat județul 
Maramureș) și » încheiat pe 
locul III cea de a î3-a edi’ 
tie a campionatului .Diviziei 
-A*.

La H- C. Minaur Baia Mare 
stat prețuite, chiar înaintea 
rezultatelor proprii, contribu
țiile aduse echipelor reprezen
tative ale României. In peri
oada 1382—1983. Minaur a dat 
lotului de juniori miei 4 spor
tivi. celui de juniori mari 7 
(Dan Botorce. Viorel S3ter, 
Robert Kiss, Nicolae ~ 
Leontin Babicl. Tudor 
caru și Sorin Cuc), celui 
tinere) S haadbaliști. Iar 
Iul olimpic J jucători : _
eel Voinea. Iosif Burn*.  Dora 
Porumb. Gh. Covadu »; Mibal 
Mirositu-

Rezultatele atestă nu numai 
eficiența sistemului n-ganiv^rv- 
ric (perfectabfi. desigur), d șl 
hărnicia tehnicienilor si acti
viștilor acestui duh. Si mal 
spun ceva : H. CL Minaur ente 
— prin contribuțiile actuale șl 
prin cele do perspectivi — un 
reazem de nădejde al hand- 
iMlulnl românesc.

de 
Baia

Boca, 
Como

Mart-

Doar citeva zile 
ne mai despart de 
turneul final al 
campionatelor națio
nale de box. tur
neu găzduit la a- 
ceastă ediție de 
Constanta. în vede
rea importantului 
turnir pugilistic se 
fac acum ultimele 
pregătiri : este pusă 
la punct „condiția 
fizică*,  sînt .retușate 
procedee tehnice re
petate pînă la au
tomatizare. se stabi
lesc „tactici inedi
te*.  se măntacă cum
pătat pentru a nu 
avea surprize toc
mai la „cintarul ofi
cial". se face risipă 
de energie pe prin
cipiul „greu la an
trenament, ușor la 
med*.  Toată aceas
tă activitate febrilă 
din secțiile care au 
finalist! pentru Con
stanta se petrece cu 
o discreție deosebi
tă. Grupuri mid sau 
mai mari de boxeri 
s-au retras. împreu
nă cu antrenorii, 
undeva unde să fie 
ferite de priviri cu
rioase si — ee spu
nă — de tentațiile 
centrelor aglomerate.

Pe boxerii clubu
lui Steaua i-am ta- 
tflxut, acolo unde, 
cu ani ta urmă, s-au 
pregătit adesea sl

Ciucă si Gîju. mul
tiplii campioni na
ționali. I-am regă
sit acum pe foștii 
campioni europeni 
ta postura de antre
nori. colaborind ex
celent cu antrenorul 
coordonator Marin 
Diaconescu la pre
gătirea pugilistilor 
militari pentru a- 
propiata competiție. 
Toți trei pregătesc 
o... trupă numeroa
să de boxeri, cu ca
re Steaua deține la 
această ediție recor
dul participantilor 
la turneul final. An
trenorul Marin Dia
conescu speră să nu 
se oprească doar la 
„recordul de parti
cipare", 
pufiiliștilor 
viztad dteva 
de campioni 
nali. Pentru

ambițiile 
stelisti 
titluri 
natio- 

___  _____  acest 
obiectiv se munceș
te mult Fie în sala 
de antrenamente, fie 
ta aer liber, în a- 
lergări grele, prin 
care mușchii se 
oțelesc, iar plăminii 
devin mai puternici, 
mai rezlstenți. An
trenamentele stat di
verse, multe deose
bit de atractive, dar 
ta fiecare zi stat 
programate cite două 
intense, cele care 
constituie baza pre
gătirii.

începi nd de azi

CTPi LUBTRÂM LI MX

Vtr reziți. oare, doi foțti campioni euro
peni — bficolae Gîju ți Constantin Ciucă 
— si faci din Doru Maricescu nou! cam

pion al .mijlociilor” 7
Foto : Dragoș NEAGU

DUPĂ FINALELE „DACIADEI ' LA TENIS

UIMINISIRATIA 01 SMI LOTO PRONOSPORT TNFORMEAZÂ
• La LOZUL MARILOR CÎȘ- 

riGURl lansat de aurind au ob
ținut deja 
1300- 
POPA — ru.vux. IU"
muta DUMITRU (Marghita. 1ud. 
Bihor). CHIRU GHIȚA (Brașov) 
IGNEA ANA (Alba tulită), CO
CIOABA CONSTANTIN (corn. 
Berea jud Buzău). BICA VA- 
SILE (Giurgiu' LEU DUMITRU 
(com Delent. jud. Constanța) 
Dună cu.m s-a mal anunțat nou
tatea «I tn același timp avan- 
ta1u! deosebi*  a! acestei emisiuni 
consta în faptul că. tn afară de 
premiile tn bani, ®e atribuie un 
număr considerabil sporit de au-

. autoturisme „Dacia 
următorii participant! : 
SANDEL (Galați), TO-

toturisme .Dacia 1300-, încercați 
să vă înscrieți și dv. nomele pe 
lista marilor ciștlgâtori. Oramde 
vă aflațl jucați LOZUL MARILOR 
CIȘTTGURT f

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „EXCURSIILOR- LA 
PRONOEXPRES DIN 3 AUGUST 

1S83

FOND TOTAL DE CIȘTIGUBI : 
1.478.407 lei din oare B9.14» lei. 
report la categoria 1 de La faza I.

FAZA 1. extragerea i: 22
11 4 38 16 8 ; extragerea an-a : 5 26 34 41 17 M. FAZA a
n-o extragerea a m-a : 8 36
31

neoachît. A lipsit foarte puțin 
ca ea să devină, ]*  19 ani, 
noua noastră campioană de se
nioare. Dana trebuie să știe 
însă, că nu se poate clștiga un 
concurs mare fără două i intre 
loviturile de bțză, care asigură 
totdeauna ini nativa; prima lo
vitură de servient (puternică 
sau. cei pupa, precisă! «t sme- 
^tL armă de atac obligatoriu, 
atft la sfmphi, rit a — ta spe
cial — la dubiu. In plus, o 
doaare a efortului ta cursul 
partidei, știind prea bine că au 
»• poate ataca fără oprire, de 
la prima a Până la uhjpia min
ge. Un rezraxcaixl grup de ju
cătoare foarte tinere se ridică, 
din nou. din cadrul secției con
duse de antrenorul emerit Au
rei Segăreeana, de la clubul 
Dinamo. Tinerele sale eleve. 
Cartea Trio» (14 ani). Moalea 
Radu (16 ani) si Claudia Nieu- 
leaea ftot 14 ani), notate aici 
ta ordinea performanțelor obți
nute. pot constitui nucleul unei 
viitoare reprezentative femini
ne de anvergură ca. pe vre
muri, acel admirabil -trio" de 
dinamoviste; Virginia Ruzici — 
Mariana SImioneseu — Floren
ța Mihai.

Cu aceasta, intrăm ta proble
ma. foarte spinoasă, a profilă
rii echipelor noastre naționale 
din anii imediat următori. Cu 
cine mergem ia competiții T 
Excepție făctad Florin Segăr- 
ceanu. nu vedem nici un alt 
jucător sau jucătoare care să-și 
fi cîștigat, de pe acum, locul 
în reprezentativele țării pentru

Să facem cunoș
tință cu... candidați! 
clubului Steaua, in 
ordinea categoriilor: 
semimuscă 
Geafar 
actual, 
Șchiopu, 
apăra titlul, 
sancționat disciplinar 
de către federație) ; 
muscă — Gheorghe 
Govici, Sandu Leca 
și Alexandru Șchio
pu (fratele geamăn 
al campionului de 
la „semimuscă") ; 
cocoș — George O- 
prișor ; semiușoară
— Tiberiu Cucu si 
Haralambie Sultan ; 
ușoară — Gelu Hu- 
dișteanu și Costel 
Gheorghe ; semi- 
mijlode — Mihai 
Nlculescu ; mijlocie
— Doru Maricescu 
și Ilarie Petrescu ; 
grea — Gheorghe 
Preda (campion 1982) 
ți Ion Cernat. Ste- 
Uștii nu au repre- 
tentanți la catego
riile pană (este în 
discuție transferul 
lui Costin Stanca 
de la Rapid), mij
locie mică și semi
grea. Deși toți a- 
ceștia muncesc cu o 
ambiție deosebită 
pentru a se prezen
ta cit mal bine la 
turneul final, „ma
rile speranțe" ale 
colectivului de an
trenori sînt legate 
mai mult de spor
tivii de la catego
riile cocoș, pană, 
mijlocie și grea. 
Constantin Ciucă și 
Nicolae Gîju nu uită 
să ne amintească 
faptul că „la cele
lalte categorii boxe
rii militari pot oferi 
mari surprize", fă- 
cfadu-ne să înțele
gem că, după opi
nia lor, certitudinile 
stat... certitudini, iar 
surprizele... 
ze 1 
cind 
noii 
nali, 
de bune au 
pronosticurile 
trenorilor. Pînă

Eroi 
(campionul 

Dumitru 
nu-și va 

fiind

surpri- 
La 14 august, 
vom cunoaște 

campioni națio- 
vom vedea cit 

bune au fost 
an- 
a- 

tunci. după cum am 
văzut, ta tabăra pu- 
giliștilor de la Steaua 
domnește un opti
mism robust, gene
rat de pregătirea 
conștiincioasă pe ca
re o fac sportivii 
militari.

Petre HENȚ

anul viitor. Se va spune, poa
te. că finalele campionatului 
national nu constituie unicul 
criteriu pentru aceasta. Dar 
este limpede, totuși, că tocmai 
cc» mai importantă competiție 
internă trebuie să constituie 
baza selecției valorice, pe care 
să se clădească viitoarele ecni- 
pe ce ne reprezintă țara. Dacă 
acest lucru v fi spus cu hotă- 
rire. de 1*  început, de către 
forurile noastre competenta, 
alta ar fi, cu siguranță, și ati
tudinea jucătorilor angrenați ta 
Întrecere. El ar privi-o cu se
riozitate, s-ar mobiliza la ma
ximum. pentru a-și etala toate 
resursele, pentru a concura cu 
responsabilitate la cucerirea 
unui Ioc cit mai înalt ta ierar
hie- Ceea ce, pe frumoasele te
renuri de tenis brașovene n-a 
fost decît arareori cazul...

Fiindcă veni vorba despre a- 
ceastă modernă bază a clubu
lui Dinamo Brașov, se pune 
încă o dată problema eficientei 
ei folosiri. Terenuri bune, tri
bune elegante și încăpătoare 
ale „centralului", toate acestea 
sint prea puțin solicitate în tot 
cursul anului. Ar trebui făcut 
ceva ca tenisul (și poate nu 
numai tenisul...) să pătrundă 
mai des ta decorul atît de îm
bietor al acestui lăcaș al spor
tului, pentru care s-au făcut 
atîtea investiții ce se cer acum 
pe deplin fructificate. Brașove
nii au demonstrat din nou ca
pacitatea lor de buni organiza
tori și vor fi. sintem siguri, tot 
atft de primitoare gazde pentru 
tenisul de performanță și ta 
viitor.



din Iugoslavie BĂIEȚII INOATA IN MEDIOCRITATE
ultimele zile 

bazinul olim-
Desfășurată in 

ale lui iulie in 
pic din localitatea iugoslavi 
Rijeka, ediția 1983 a Balcania 
dej înotătorilor seniori trece ir 
amintire drept una din cele 
mai disputate întreceri la aces' 
nivel. Făcînd o asemenea afir
mație. secretarul F. R. Nata- 
ție. Lucian Dumitrescu, ape
lează la date concrete: 17 noi 
recorduri balcanice — patru 
dintre ele stabilite de Anca 
Pătrâșcoln la 200 m spate și 
400 m liber. Carmen Bunaciv 
la 100 m spate 
Baka la 200 m 
28 naționale (în 
se situează si 
Ancăi la 400 m 
Flavius Vișan la 
ture si a ștafetei

si Gabriela 
fluture — și 
rîndul cărora 

performante 
liber, a lui 
200 m flu- 

masculine de

campioane. Fără doar si poate, 
cu col mai mare interes am 
așteptat rezultatele componen
telor lotului olimpic, ale celor 
care ne vor reprezenta foarte 
curind la campionatele euro
pene. Prin recordurile balcani
ce 6au naționale realizate, prir. 
victoriile obținute. Anca Pă- 
trășcoiu a fost o protagonistă a 
competiției, eleva lui Gh. Di- 
meca continuindu-și deci as
censiunea spre podiumul eu
ropean si. mai departe, spre.. 
Los Angeles. Ea a primit c 
cupă specială pentru oel ma: 
bun rezultat în întrecerea fe
minină (la 200 m spate), dato
ria băimărencei fiind acum de 
a continua să se pregătească 
fără menajamente, să la totul 
în serios (și să se ia în serios)

antrenorul Ioan Schuster, 
reșițeancă precum si 
ambițioasa băimăreancă 
Palencsar — așteptăm.

Si justificat. mai

UN ULTIM Șl SEVER TEST

: loc I 100 m fluture (1:04,38),CARMEN BUNACIU
(1:02,84), too II 200 m sp (2:18,18) ; ANCA PA- 
loc I 400 m liber (4:18,08), 200 m sp (2:14,73).

Feminin —
100 m spate
TRAȘCOIU : _ _
loo II 100 m lib (1:00,02), 100 m sp (1:04,45), loc IV 200 m 
mixt (2:24,55) ; GABRIELA BAKA : loc I 200 m fi (2:19,43), 
loc II 100 m fi (1:04,88). 200 m mixt (2.22,4.7), 400 m mixt 
(4:58,11) ; Eniko Palencsar : loc n 200 m liber (2:08,84), 800 m 
11b (8:52,50), loc m 400 m Mb (4:25,40) ; Teodora Hauptricht : 
loc III 200 m lib (2:09,16), 800 m lib (9:10,74) ; Adina Schuster : 
loc II 200 m fi (2:23,11) ; Mariana Mandache : loc IV 400 m 
mixt (5:11,98) ; Irinel Pănulescu : loc V 100 m lib (1:01,49), 
loc VI 100 m bras (1:19 54) ; Gyongy Millitz : loc V 200 m br 
(2:52,88), loc Vin 100 m br (12)0,36) ; ȘTAFETA 4x100 m lib 
(BUNACIU, MANDACHE, PANULESCU, PATRAȘCOTU) : — 
loc I (4:03,19) ; ȘTAFETA 4x100 m mixt (BUNACIU. PANU
LESCU, BAKA, PA TRAȘCOIU) — loc I (4:26,04).

Masculin — C. Negrea : loc n 100 m lib (54,16)
200 m lib (1:58,33). loc VUI 400 m lib (4:30,31) ;
' ” ----- (16:07,33), loc V 400 m Mb (4:12,18) ; M. Man-

200 m sp (2:10,38), loc IV 100 m sp (1:01,22) ; 
rv 100 m fi (57,73), 200 m fi (2:06.10) ; L. Sza- 
200 m sp (2:12,38). loc VI 200 m mixt (2:17,66) ; 
1500 m (16:44,22) ; A. Toth : loc VI 200 m br 

. . Z- J : loc VI 100 m lib (54,90), loc VR 200 m
(2:03,07) ; Ch. Benczik : too VI 200 m br (2:36,75), 100 m 
(1:12,51) ; ștafete 4x200 m lib (Negrea, Plev, Nan, Vișan) 
m (7:58,01) ; 4x100 m lib (Vișan, Plev, Mușat, Negrea) 
II (3:35,91), 4xioo m mixt (Mandache, Toth. Vișan, Negrea) 
IV (4:05,40).

loc II 1500 m 
Cache ; joc n 
FI. Vișan : toc 
kadati : loc V 
B. Nan : Joc V ...
(2:35,07) ; S. Plev 
lib----------
br 
toc 
toc 
loc

Au mai făcut 
prima zi, Timea

, loc VI 
E. Nan :

spune 
de la 
de la 
Eniko 
realmente 
mult. Cu calități deosebite, dar 
fără moralul necesar marii per
formanțe. Teodora Ilauptricht 
se mulțumește cu puțin. Pină 
cind, Dora ?...

Succesul de la feminin, cît a 
fost el de limpede, nu a pu
tut compensa evoluția modestă 
a băieților, delegația trebuind 
să se mulțumească cu poziția 
secundă la „general", datorită 
celor numai 101 p (locul 4!) în 
clasamentul masculin. Desigur, 
antrenorul federal Mircea Ola
ni are dreptate cind sublinia
ză că nu am prezentat, din 
diferite motive, cea mai bună 
garnitură, insă a merge la o 
Balcaniadă cu Mladin, Fried
man sau Linteanu (dintre fete 
doar Timea Totb) fără a acce
de măcar intr-o finală este de 
neconceput ! Rezultatele sînt în 
general slabe — doar trei pre
zențe pe podium la individual. 
Si două recorduri naționale, cel 
al lui Vișan neadueîndu-i dina- 
movistului decît... locul patru, 
e drept. în cea mai echilibrată 
cursă, după cum susțin tehni
cienii prezenti la Rijeka... Si
tuația înotului nostru mascu
lin reprezintă o problemă (pro- 
oedeul bras, si la băieți dar si 
la fete, ar fi alta) care nece
sită o dezbatere amplă, profun
dă. O vom face cit de curind. 
Deocamdată, toate gindurile se 
îndreaptă spre întrecerile con
tinentale de juniori si seniori...

Geo RAEȚCHI

ÎNAINTEA „EUROPENELOR"
Echipa feminină pc locul 2, băieții - locul 3

deplasarea E3«na Catană — accidentată în 
Toth, o. Mladto, Al. Friedman, A. Linteanu.

acest cadru,4X100 m liber). în____ ______
Înotul românesc a-a prezentat, 
in general, bine la fete 81 ne
mulțumitor Ia băieți, tabloul 
rezultatelor sportivilor noștri 
publicat mai sus — fiind eloc
vent. ca si obișnuitele ierarhii 
finale.

Dominarea înotătoarelor ro
mânce în Balcani se materia
lizează In victoria dară din 
clasamentul feminin (184 p. 
fată de 123 ale Greciei gi 122 
•le Bulgariei), toate cele șapte 
titluri de campioni balcanici 
din palmaresul *83  al delega
ției noastre fiind, dealtfel, de...

întotdeauna ! Dacă Anca re
prezintă speranța. Carmen Bu- 
naciu rămine certitudinea, chiar 
81 in Împrejurări cind nu se 
află întru totul în... apele sale, 
cum s-a lntîmplat la Rijeka 
in proba în cane dinamovista 
antrenată de Cristina Sopterian, 
a cedat întîietatea Ancăi. re
zultatul de la 200 m «pate ne- 
putlnd fi dedt un accident a- 
proape de valoarea marii noas
tre campioane fiind, in schimb, 
cel de la „sută". Gabriela 
Baka s-a numărat la rindu-i 
printre medaliate, dar cum ea 
iși intră mai greu in formă,

• Dominată, pe plan internatio
nal, de campionatele europene de 
înot și sărituri pentru juniori 
(5—8 august, Mulhouse, in 
Franța), această săptămlnâ pro
gramează o serie de Întreceri )a 
reutație și pe plan intern. Astfel, 
la Arad se desfășoară, de vineri 
pină duminică, turneul final să 
Cupei României la polo — com
petiție Înscrisă sub egida „Da- 
riadel" —, cu participarea echi
pelor Dinamo, Rapid București, 
Cri șui Oradea (acerie echipe 
joacă Ură componența iotului 
național) șl Voința Cluj-Napoca. 
La Baia Mare are loc, ie joi, 
„Daclada- rezervată juniorilor n 
ta înot. Oradea găzduiește cam
pionatul de sărituri în apă pen
tru copil, iar ta Capitali se dis
pută partid*  <En campionatul 
po'.orștcor juniori.

Aerodromul sportiv Kivlskis 
de lingă Vilnius (U.R.S.S.) a 
găzduit, în ultima decadă a 
lunii iulie. Concursul de a- 
crobație aeriană, zbor cu mo
tor, al țărilor socialiste, ultima 
competiție de anvergură îna
intea C.E. (19 august. Raven
na), întrecere la care au par
ticipat loturile noastre, femi
nin și masculin. La inapoiere 
am solicitat amănunte vice
președintelui F.A.R..- Constan
tin Manolache, antrenor al re
prezentativei române, care ne-a 
spus :

„La startul acestei ediții au 
fost prezenți _50 de piloți, re- 
prezentind 
slovacia, 
Ungaria și U.R.S.S. (gazdele cu 
cite două echipe). Știind că 
sportivii sovietici dețin titlu
rile mondiale și europene, se
condați de către cei ceho
slovaci, tăria concursului a re
ieșit de la sine. în acest con
text. clasarea echipei noastre 
feminine pe locul doi, iar a 
celei masculine pe locul trei 
reflectă elocvent atit posibili
tățile. cit și nivelul actual de 
pregătire. întrecerea a fost di
ficilă nu numai datorită va
lorii ridicate a partenerilor, ci 
și datorită condițiilor meteo
rologice nefavorabile, neobiș
nuite pentru această perioadă. 
Vintul și ploaia au fost ne
lipsite, concursul desfășurîn- 
du-«e pe reprize, in momentele 
de „pauză". In această situație, 
ziua de zbor a durai neaștep
tat de mult. Primul «tari la 
9 dimineața, închiderea la H 
seara Ca paralela Vllniusulul 
soarele apune după ora 22). 
Pentru eoncurenții eu numere 
mari de eoneurs, si majorita
tea piloților români au avut 
aeest... noroc la tragerea Ia 
sorți, 10—lt are de așteptare 
obositoare, pindind Înseninarea 
cerului, au constituit un han
dicap serios. Aceasta șl ex- 
plieă lipsa de eoneentrare a 
unora dintre eomponenții d« 
bază ai echipelor noastre. Re-

Buigaria, Ceho- 
Polonia, România,

ferindu-ue la clasamentul in
dividual feminin. Nina Ioniță 
(5). Maria Șulean (6). Ludmila 
Avramescu (11) și Elisabeta 
Coca (12) au luptat de la egal 
cu sportivele sovietice, cărora 
experiența și in special numă
rul mare de orc de zbor le 
conferă o indiscutabilă intiie- 
tate. Faptul că dintre primele 
12 clasate 7 aparțin tării gazdă, 
1 sint reprezentantele noastre 
și doar una, locul 8, este din 
Cehoslovacia, demonstrează con
vingător buna prestație a spor
tivelor românce. La băieți, 
comportarea cea mai Lună a 
avut-o Mielu Fețeanu (locul 
14) și, trebuie subliniat, îna
intea lui s-au situat numai pi
loți din echipele sovietică și 
cehoslovacă. Cu riscul unei re- 
petări, valoarea concurenților 
din aceste două formații se 
datorează in primul rind nu
mărului mare de ore de zbor. 
O evoluție deosebit de bună a 
avut Valeriu Zamfir (locul 22), 
el fiind debutant în competi
țiile de acrobație aeriană. Nu 
ne mulțumesc locurile 25 și 
27 ocupate de Marcel Mitu 8» 
Aurel Iana. Concurind la ore 
iîrzii, nu s-au concentrat su
ficient și au pierdut puncte 
prețioase la primul program, 
cel impus-cunoscut. Eforturile 
depuse la programul liber și 
la cel impus-necunoseut i-au 
ajutat să recupereze o parte 
din „pagubă", dar poziția , i“ 
clasamentul final nu reflectă 
posibilitățile lor. In ansamblu, 
bilanțul concursului este pozi
tiv. deoarece situarea în ime
diata apropiere a deținătorilor 
titlurilor de campioni și vice- 
campioni ai lumii atestă pro
gresul realizat de noi în ulti
mii ani. Privind in perspec
tiva apropiatului campionat eu
ropean, Întrecerea de Ia Vil
nius ne dă încredere într-o 
bună evoluție a piloților ro
mâni, îndeosebi a fetelor, care 
pot aspira la podiumul laurea
telor. Ar încununa talentul 
8i seriozitatea lor". (D.C.).

La începutul campionatului individual de dirt-track

• VENIȚI LA MECI, CĂ AM 
ÎNCUIAT UȘILE I

Duminică, în sala Rapid din 
Capitală a avut loc întUnlrea 
masculină de handbal dintre 
echipele de tineret ale Româ
niei și Franței. Au fost destul 
iubitori ai acestui sport care 
ar fi vrut să asiste la respec
tiva dispută. Numai că el, 
spectatorii, nu au avut cum 
să intre tn sală, tatrucît mari 
lacăte sau „yale“„. moderne 
ferecau ușile. Dar au fost și 
spectatori... norocoși 1 Sau 
mai bine zis, inventivi ți în
drăzneți. Aceștia din urmă au 
pătruns ta curtea stadionului 
Giul ești și... escaladlnd feres
trele vestiarelor sportivilor, 
au putut ajunge ta sală. Șl 
astfel, la medul România — 
Franța au putut asista șl 
cîțlva — foarte puțini — iu
bitori ai handbalului. Pentru 
că fiind... duminică, persona
lul sălii a stat acasă I
• A JUCAT SEGARCEANU, 

DAR CINE A ȘTIUT ?
Timp de o săptămlnâ, arena 

de tenis a clubului brașovean 
Dinamo — primitoare, bine 
pusă la punct — a găzduit 
finalele „Dedadei' pentru 
performerii „sportului alb". 
Normal ar fi fost — cu atSt 
mal mult, ou cît la întreceri 
a participat absolut tot cea» 
ce are mal bun tenisul nos
tru la ora actuală — ca și 
propaganda în Juirul competi
ției să se ti ridicat la un nivel 
corespunzător. Dar, din pă
cate, acest lucru nu s-a în- 
tîmplat. Am văzut un stogul 
afiș, pe care scria că are loc 
turneul final al „Dadadei" 
pentru seniori și JUNIORI. 
Greșit, pentru că juniorii îșl 
vor disputa întîietatea abia ta 
luna septembrie, la Brăila, 
nacă cei de la C.J.E.F.S. 
Brașov ar fi tipărit măcar 
dteva zeci de afișe, pe care 
sâ le fi așezat ta locurile 
intens frecventate ale orașu
lui, afișe din textul cărora 
numele Iul Florin Șegărceanu, 
al surorilor Romanov să nu 
lipsească, credem că alta ar 
fi fost participarea brașoveni
lor — pe care M știm Iubi
tori de tenis — la această în
trecere. Așa, eu foarte, puține 
excepții, tn tribune «-au aflat

la alta
doar Jucătorii, antrenorii 
unii dintre...

• TENIS $1

* 
organizatori !
VOLEI, O- 

T1NARA FAMILIE I
O tantiiie ttoără de sportivi. 

Un tenisman și o voiribeMstâ 
și-au unu destinul șl au ep-us, 
zilele trecute, un , j>A !• sin
cer șl hotărlt Iu fața ofițe- 
rului stării civile. Ttaănil 
»»t este Andrei Dirzu, com
ponent al echipei României 
pentru „Cupa Davis’, tenis- 
mânui care — pentru a oferi 
un singur și conriudent 
exemplu — aducea, fa 1980. ta 
Bristol, punctul decisiv ta to- 
t&ndrea de tenis Anglia — 
România (2—3) Soția sa. Ddiee 
Gali, a fost componentă suc- 
oesiv a divizionarelor A de 
voile! I.E.FS, Universitatea 
București șl Universitatea 
CSuj-Napoca, precum șt a re
prezentative! țării, h felicităm 
șl nod pe tinerii căsătorițL 
urfadu-le viată îndelungată 
ți... casă de piatră !
• TATĂL Șl FIICA

Dumitru Sptrlea este un 
nume binecunoscut în spot- 
tul nostru. Multiplu campion 
al țării la pentatlon modern, 
ctștigătOT a numeroase con- 
cuireiuri internaționale, Dumi
tru Spîriea a transmis șl fe
tiței sale, Irina, dragostea 
pentru siportul de perfor
manță. Irlna, elevă ta clasa 
a IV-a., a îndrăgit tenisul. 
Talentată, moștenind de la 
tatăl el putere de muncă și 
seriozitate, Irlna Sptrlea este 
deja ta posesia citorva titluri 
ta tendstul de performanță. Ea 
a cîștigat — la categoria el 
de virată — locul I la „Oupa 
LltoraMM", la „Cupa Dr. 
Petru Groza" de Sa Oradea, 
precum și un tlitiu La oon- 
cumsul republican al copiilor, 
care a avut loc la Bacău. 
Taltă și fiică — sportivi de 
performanță. Frumos 1

Rubrics realizată de
Ion GAVRILESCU

După campionatele pe echipe 
Si perechi, cei mai buni aler
gători de dirt-track au luat 
startul, marți după-amiază. pe 
pista stadionului Voința din 
Sibiu. In cea mai importantă 
competiție internă a sezonului 
— Campionatul individual de 
seniori.

Așteptată, ca întotdeauna, cu 
mare nerăbdare, prima etapă 
a campionatului a- fost urmă
rită de peste 5 000 de specta
tori. pe deplin satisfăcut! de 
spectacolul oferit de consacra- 
tii genului. In frunte cu deți
nătorul titlului, maestrul spor
tului L Pavel, dar si de talen
tul reprezentanților .noului 
val", al căror lider a fost marți 
sibianul N. Puraveț. Forța mo-

tociclistilor cu experiență si 
dorință de afirmare a tinerilor 
au fost concretizate in curse 
spectaculoase. viu disputate, 
soldate ea 5 timpi care depă
șeau fiecare recordul absolut 
al pistei. Chiar la prima sa e- 
volutie. stelistul L Pavel si-a 
doborft propriul record stabilit, 
aici, anul trecut (1:12,6). par- 
curgind acum cele patru ture 
de pistă in 1:11,8. El a mai 
terminat Încă două manse sub 
vechiul record, avtnd adversari 
redutabili in slbianul N. Pura- 
veț și colegul său de club S. 
Postolache, cu care a format 
un trio redutabil, tntîlnlrile lor 
directe fiind călduros aplauda
te, în mod deosebit s-a impus 
atenției N. Poraveț (talent au-

A APĂRUT NR. 7/1983
AL REVISTEI

„EDUCAȚIE FIZICA
Șl SPORT"

Din sumarul acestui număr notăm ;
• Implicațiile sportului universitar 

viitorului, de ooaf. univ. dr Alese Nfcu
• Rol ui educației fizice șl sportului

(fe viața *1
• 
In 

lui de viață al oamenilor muncii dtotr-o 
reșteană, de lector unlv. Gheorghe Cirstea
• Factorii perturbatori al areșteril “ 

tive de la juniorat la seniorart st căile de limitare seu anulare 
a acestora, de asdst. unlv. Na*  Oprișan șl prof. Gheorghe 
Răuță ;
• Optimizarea sistemului unitar de verificare fi apreciere 

a pregătirii fizice șl sportive a 
de prof. Valeriu Fir caș ;
• învățarea și perfecționarea 

în speciei le copil șl juniori,
• Contribuții la recuperarea

determinarea 
întreprindere

* 
performanțelor

sUJu- 
bucu-

»poc-

elevilor din școala gimnazla.’â,

trasului la poartă ta fotbal, 
<Se praf. Doru Cipăstraru j 

____________ ________. afecțiunilor aparatului loco
motor La sportivi prin acupunctura, de dr. Ovldlu Petrescu, 

îndrumar metodic de specialitate, revista 
ZICĂ ȘI SPORT"_________■______ " "
lucru a profesorilor de educație fizică, a

. _ ________--„T- „educație .Fi
rm trebuie să lipsească de pe masa de 

_____ ___ ._____„__ „ □ antrenorilor, • 
tuturor activiștilor mișcării sportive. Calea eea mal «lgură 
pentru ca revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPOBT" să nu vă 
lipsească din blbltoteqa de apeciaMtate este ABONAMENTUL J

tentic) care, ne măsură ce se 
consumau manșele, se anunța 
ca principalul adversar al cam
pionului. Si a venit acea a 
16-a manșă, care a reunit în 
luptă directă pe I. Pavel, M. 
Dobre (motocidisti cu mai 
vechi state de activitate) cu 
mai tinerii lor parteneri N. Pu- 
ravet si A. Hack. Din confrun
tarea lor a rezultat cea mai 
frumoasă cursă din ultimii ani: 
vădit marcat de un avertisment 
primit pentru start greșit. I. 
Pavel a pornit reținut. în timp 
ce N. Puravet s-a distanțat si. 
in 
la 
ztelistului 
interior
Pe
ționat cu inteligentă. închizin- 
du-i de fiecare dată drumul. 
Ordinea sosirii: Puravet (1:12.0), 
Pavel (1:12,1). Hack si Dobre. 
în această manșă învingătorul 
«-a întrecut pe sine, tineretul 
fiind la înălțime. în ascensiu
ne de formă s-au mai prezen
tat S. Ghibu. Gh. Bogdan si 
D. Gașpar, elemente de per
spectivă. care au reușit să a-, 
cumuleze puncte prețioase. în 
•chimb, proaspeții campioni la 
proba de perechi, M. Gheorghe 
și M. Dobre. au dat o replică 
palidă, lăsînd 
mai află sub 
lui. Dealtfel, 
pei redă fidel 
te 
L
P.
3.
4. __ ________  ...
11 p. 5. M. Gheorghe (Meta
lul Buc,) 10 p, 6—7. A. Hack 

si M. Dobre (Metalul 
p, 8. G. Scarlet (Steaua) 
D. Stoica (Steaua) 8 p, 
Soaită (I.P.A.) 7 p.

Troian 1OANIȚESCU

continuare, 
repetate 

de 
sau 

lider, dar

am asistat 
încercări ale 
a-1 depăși (pe 
pe exterior) 
acesta a ac-.

In 
N.
2. 

S.
E.

impresia că se 
euforia succesu- 
clasamentul eta- 
raportul de for- 
primă reuniune : 
(I.P.A. Sibiu) 15

această
Puravet .
I. Pavel (Steaua) 14 p, 
Postolache (Steaua) 13 p, 
Botezatu (C. S. Brăila)

(I.P.A.) 
Buc.) 9 
8 p. 9. 
10. M.

Sporiuliraga7-a
1

IJ



TREI ECHIPE NEÎNVINSE:
ROMÂNIA, IUGOSLAVIA, BULGARIA!
A doua reuniune a Cam

pionatului Balcanic de handbal 
masculin (tineret), găzduit de 
sala Rapid, a oferit spectatori
lor meciuri la fel de atractive 
ca si in ziua inaugurală. Așa 
cum prevedeam, se profilează 
un derby România — Iugo
slavia pentru cistigarea meda- 
lei de aur. dar si jocuri difi- 
cile. dirz disputate ale aces
tor două echipe favorite cu 
formația Bulgariei. După două 
runde. în fruntea clasamen
tului se află România A cu 
4 p (golaveraj +50). urmată 
de Iugoslavia 4 p (+34), Bul
garia 4 p (+14), România B 
• p (+12), Grecia • p (—31) 
Si Turcia 0 p (—55). In clasa
mentul final echipa secundă 
a tării noastre, firește, nu va 
•părea.

Handbaliștii din formația 
noastră de tineret au realizat 
un meci bun in compania 
Turciei. Nu numai scorul final: 
44—14 (19—6) atestă acest lu
cru. ci si evoluția generală pe 
parcursul întregii partide, la 
un nivel ridicat. Eforturile

REZULTATELE DE IER!
Iugoslavia — România B 33—24 (18—12) 

Bulgaria - Grecia 24-18 (11-7) 
România A — Turcia 44—14 (19-4) 

j PROGRAMUL DE AZI
Ora 13.30 : România A - România B 

Ora 17 : Turcia — Grecia
Ora 18,30 : Iugoslavia - Bulgaria

continue in atac și apărare ale 
sportivilor noștri au contribuit 
Ia crearea unul ritm mai 
rapid, a unor faze clare si a 
unor goluri In cascadă. S-a fo
losit mal dea contraatacul ea 
și colaborarea dintre cele două 
linii, iar in apărare s-a jucat 
mobil și agresiv. Subliniem în 
același timp evoluția portarilor 
George Jerebie si Iudor Vasile. 
Au marcat : Bădosn 8. Pop 7, 
Barcan 8. Donca 8. Jiaau 5, 
Ghimeș 4. Roșea 4, Dobre 2 
Si Feier 2 — România. Fethi 4, 
Cen 4, Keskin. Fmin, Kemal. 
Hakxn Celiskey, Bălent — 
Turcia. Au condus Jerszy 
Passon si Pave! Maly — Po
lonia.

C M DE PENTATLON MODERN
DE ANUL VIITOR, IN AUSTRALIA

Cea de a 23-a ediție a C.M. 
de pentatlon modern, care va 
avea Ioc anul viitor, se va or
ganiza la Melbourne, a anunțat 
un purtător de cuvint al foru
lui de specialitate internațional. 
Această hotărlre a fost luată 
cu ocazia reuniunii care a avut 
loc la Warendorf, ta R. F. Ger
mania, unde se dispută actuala 
ediție a C.M.

O ECHIPĂ DE TENISMANI JUNIORI 
PARTICIPĂ LA „CUPA VASCO VALERIO“
Ieri a plecat spre Veneția e- 

chipa de tenismani juniori 
care va participa la „Cqpa 
Vasco Valerio". Au făcut de
plasarea : Dorel Pop, Cristian 
Moroșan. Mihnea Năstase 81

„FLOTILA DE ALR“ LA ÎNTOARCEREA ACASĂ
(Urmare din pag. 1)

riscăm o întrebare- Ivaa su- 
ride. privind intr-un punct nu
mai de el știut și ne face atenti 
la Toma, la răspunsul acestuia 
dat unul confrate : "Toate gîn- 
durile noastre stat acum la au
rul olimpie de Ia Los Angeles!**  
Mai încolo, vom vedea...

REZULTATE. In Sala «porturilor din 
Constanța : România - R.F. Germa
nia 3-2 (-10, -4, 4, 11, 13), R. P. 
Chinaiâ — Cehoslovacia 3—0 (9, 2, 4)| 
ta Sala sporturilor din Madgldla ■ 
Bulgaria — Turcia 3—0 (3, 2, 7).

PROGRAMUL DE AZI, do la ora 14 
România — Polonia țl R.P. Chloozâ 
- Bulgaria, la Constanța, Cohoelovo- 
cta - Turcia, la Medgidia, la ora 17,

mas datoare publicului pentru 
zilele următoare ale competiției. 
Arbitrii S. Zwierzanski (Polo
nia) șl R. Farmuș (România) au 
condus bine echipele : ROMÂ
NIA : — Doina Săvolu. Maria 
Enache, Fidelia Crișan (Ileana 
Berdilâ), Niculina Bujor (Spe
ranța Gaman), Ioana Liteanu, 
Mirele Popoviciu (Carmen 
Cuejdeanu) ; R.F. GERMANIA
— Renale Riek (Gaby Lorenz), 
Marina Staden, Regina Vossen, 
Terry Brandel — Place (Almut 
Kemperdick). Donata Niemietz 
(Beate Bilhler). Angela Liebelt 
(Gudrun Witte).

Campioanele mondiale, volei
balistele R.P. Chineze. și-eu 
onorat cartea de vizită făcînd 
un joc spectaculos și eficace In 
fața reprezentativei Cehoslova
ciei pe care au depășit-o net cu 
3—8 in 58 de minute. Da la În
vingătoare au lăsat o impresie 
deosebită Lang Ping și Zhang 
Rongfang. Jocul complex și va
riat al învingătoarelor a pus in 
permanentă dificultate pe jucă
toarele cehoslovace. care după 
primul set au căzut și psihic. 
Arbitrii V. Ranghe! (România) 
șl B. Skoudies (R.FGJ au con
dus un meci care nu Ie-a ridi
cat probleme.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

• La Medgidia, in sala spor
turilor din localitate : Bulgaria
— Turcia 3—0 (3. 2, 7). O par
tidă dominată clar de dețină
toarea titlului continental, tn 
care s-au evidențiat: Verka Bo
risova, Tania Race va, respectiv 
Baydakgil Arxu. Au condus 
foarte bine C. Mușai și V. Ar- 
hlre. (N. CARABAȘ-coresp.).

DAVID COOPER IN FAȚA JUSTIțlB
J-acâterul scoțian David Cooper 

de M Glasgow Rangers a feet 
defer* justiției pentru vina da 
a fl lovtt un spectator. Enervat 
de comportarea unor spectatori, 
care artnioau cu monezi pe tte 
ren. Cooper a azvtriii înapoi ta 
tribună o moneda rănind grav 
ta ochi ua copil ta vlrstâ de 14 
ani, motiv pentru care tatăl bâ- 
latului l-a dat tn judecată ! A- 
fiațL uneori, ta aceeași «ftuatte. 
portarii britanici Shilton șt Gre- 
bbelaar an dovedit mal mult 
calm 1 ei au adunat monezile •- 
runcate de spectatori M le-an e- 
ierft, apoi, după med eoiptSnr 
de minai..

DATORUL! CLUBURILOR SPANIOLI
MADRID, 3 (Agerpres). Asocia

ția fetbaHștrior proteskmieti spa-

Pe COSTICĂ OLARU n pri
vim cu bucuria de a ved^a cum 
arată, In carne șl oase, ceea ce 
specialiștii au numit Împlinita 
așteptare a canoe! românești 
într-o barcă de simplu. Nu e 
înalt de stat, dar e vlnjos și 
ager. A plecat spre performan
tă din Somova (nu stat nici 
patru ani de atunci I), pentru 
a ajunge, cu puține ore înainte 
de a împlini, la 1 august. 23 de 
ani, campion al lumii. CîM cre
deau tn victoria lui. e greu de 
spus. Unul e sigur, chiar el 1 
„Am visat ei va veni clipa cînd

Reprezentativa aceund* * a 
României, alcătuită din junio
ri. n-avea. desigur, pretenții 
prea mari in fata aelectioaaW 
Iugoslaviei, campioană moo- 
dială de tineret Poate d «fr- 
beratl tocmai da grija apâeB 
toare a rezultatulut tinerii 
handbalist! români au evoluai 
dezinvolt reușind adesea ța 
contracareze acțiunile expen- 
meataților loc adversari * să 
realizeze faze de maro fru
musețe U eficientă. Să notăta 
si un talent evident Sorta 
Diaeoneseu (d. ap. școlar 
Onești, 18 ani, 1,98 m), care 
ne-a demonstrat reale posibi
lități. „Plavii” au avut con
ducerea * g-au detașat tadl 
din prima repriză, experiența, 
forte de joc st valoarea in
trinsecă nelăslnd nici un dubiu 
asupra Învingătorilor : Iugo
slavia — România B 33—M 
(18—12). Au marcat : Portner 
ÎS. Kuzmanovskl 5, Gajei ■> 
Milosevic!, Adjiei, Jarak — 
toți cite 3, Șeican și Nikolid 
cite 2 — Iugoslavia ", Ștefan 1. 
Mltrol 8, Dlaconeacu 4, Pulu-

let 2, Andronacha 2, Pop, 
Kiss, Donosa — România B. 
Au arbitrat Janos Urneai ai
Gyârgy Papp — Ungaria.

Cea de a doua partidă a
reuniunii a oferit un joc. do 
asemenea, aprig disputat. In
tra formațiile Bulgarie! 6
Greciei. Sigur sînt admirabila 
clanul si dorința handbaliști- 
lor gred do a ajunge la ni
velul celor mal bune echipe 
din Balcani, dar resursele lor 
iehnice stat încă minima. Pre
sărat eu prea multe durități s 
permanente obstrucții (aeoane- 
donaie in marea Iar majori
tate de arbitrii D. Gherghișaa 
Si Casiaa Drăgaa), jocul lor 
pare lipsit de orizont al de 
posibilități de finalizare. Bul
garia a ciștigat ea 28—U 
(11—7) un med In care a foot 
din punct de vedere tehnic oi 
tactic evident superioară. in
comodată fiind doar de îngă
duința arbitrilor fată de obs
trucțiile partenerului de loc. 
Au marcat : Nikotov 7, Vlr- 
banov I. Illev 4. Atanasov L 
Hristov 3, Neakev 2, Lalev d 
Asenov — Bulgaria. Pavlldls 4. 
ApostoUdis 3. Kinadxtdis. Be- 
1 teri ades si Zahakakls dte 1 
K o ti ras și Iatrudls — Grecia.

Hristoche NAUM

Mihai Fantă. Însoțiți de antre
norul Gheergbe Beaghe. Ia pri
ma paradă a turneduL pro
grama! între 5 < î august, to- 
nismanii noștri vor tntllnl re
prezentativa Israelului.

imnul țării sa va ci*ta  si pea- 
tru mine, pa eea ani Înalta 
treaptă a podi* —lot Ata «ra
zul I*  această eUpă, așa eum 
antrenorii aa crezai la mine. 
O știa Insă bine, U na eredeți 
că • spun da circumstanță : 
greul abia începe, fllad, aa-l 
așa, mal dificil ii ta meoțil. 
acolo sus”

Patru ta barcă, patru șt te
cum, la ora felicitărilor și Im
presiilor t Angelta Velea, Ionel 
Constantin, Ionel Lețeale, NF- 
colae Fedosei. Un caiac de aur. 
Aurul tinereții (doi au 20 de 
primăveri, unul 21, altul 22). 
aurul a patru oameni trăind ta- 
tr-o aceeași bătaie de padelă. 
Ei înșiși, băieții aceștia zdra
veni, o spun 1 „Am men aa 
unul*.  Omogenitate, constanți. 
Șl, mai tatii de toate, munea. 
O muncă uriașă, proprie floti
lei de aur, celor de mal mu, 
apoi Marie! Ștefan, Agaflel'Bo- 
haev, Teclăi Borcănțș, Nasta-

LA CONSTANȚA Șl MEDGIDIA 
MECIURI URMĂRITE CU INTERES
Campioanele mondiale $1 au onorat cartea de vizită

CONSTANȚA, 3 (prin tele
fon). Cea de-a 21-a ediție a 
Turneului internațional de vo
lei feminin dotat eu „Trofeul 
Tomia" a Început in sălile de 
sport din Constanța M Medgl- 
dia, așa cum ne așteptam plina 
da iubitori al sportului dornici 
să vadă fn concurs citeva din
tre formațiile plutonului frun
taș mondial intre care campioa
na lumii (R.P. Chineză) și cea 
• Europe! (Bulgaria)- Turneul 
a început sub bune auspicii, 
cele trei partide programate o- 
terlnd întreceri interesante, 
care au ținut sub tensiune a- 
sistența.

Debutul în competiție l-au 
făcut, la Constanța, echipele 
României și R.F. Germania. Un 
joc mult mal echilibrat decît 
ne așteptam, nelipsind mult să 
asistăm la o mare surpriză. Ex
celent pregătită atletic, dar si 
tehnico-tactic superioară față 
de anii trecuți, echipa R.F. 
Germania, după cîteva momen
te de timiditate, a trecut cu 
curaj la practicarea unul joc 
combinativ, fn viteză, lăsînd o 
frumoasă impresie, mal ales 
prin orientarea în teren (atit 
la execuția serviciului, cit și 
la finalizări și dublaje) și prin 
luciditatea cu care a ocolit 
blocajul înalt al voleibalistelor 
noastre. Astfel, oaspetele au 
refăcut un handicap de 4 punc
te (2—8, 3—7, 4—8. 5—9). for- 
țind inteligent serviciul — ex
trem de eficient si acționind cu 
toate ca... argintul viu In apă
rare din ambele linii, re- 
marcind'-i-se mal ales li
nia a doua prin recuperarea 
constantă si sigură chiq; Si a 
„bombelor*  expediate de Maria 
Enache, Fidelia Crișan, Mirele 
Popevicie. După ce au ciștigat 
pripiul set — si prin meritul 
lor. dar si prin defecțiunile jo
cului voleibalistelor n castra (a- 
sezare și execuții defectuoase 
la preluare, serviciul adesea 
formal, joc simplu, rigiditate 
în apărare) —, oaspetele au stră
lucit de-a dreptul ta setul al 
doilea pe care și l-au adjudecat 
fără drept de apel. Pe bună 
dreptate, publicul spectator și-a 
exprimat energic dezaprsbarea 
față de prestația sextetului Ti
miș fn teren de S- Chirită și 
V. Mețeseu. Odată eu tacataa-

SfDXSIIA> (»r

\E IA LIA PARIE LA CA!
La Londra *-*  anunțat că 

Sebastian Coe, cunoscutul de- 
mifondist britanic, califica: în 
echipa Angliei pentru C.M. de 
tletism. la proba do 888 m, a 
fort internat In spital datorită 
•mei maladii glandulare din 
cauza căreia 3 este interzis 
orice efert Cric. □ nu va pu
tea lua parte la CM. și efor
turile ferului de specialitate 
englez de a-1 înlocui nu au 
fost încununate de succes, or
ganizatorii refuzând altă În
scriere.

siei Ianescu, lui Gheerghe Tlta. 
Damitrn Beția, Fevdor Gurei, 
ceilalți medaliati români de 1*  
Tampere. „O muncă insemnind 
sate ii sute de ere — mai bine 
de e mie — numai inul acesta. 
O muncă pe rare e vom relua, 
ca forte sporite, ea glodul la 
noi clipe de triumf pentru spor
tul românesc, ehlar MÎINE !». 
spunea, ta numele harnlc4ul 
colectiv tehnic, tlnărul antre
nor principal al lotului, Ma- 
noilă Millcin.

-.0 tatflnlre la fel de emo
ționantă se consumase, citeva 
ceasuri mai devreme, pe aero
portul din Copenhaga. Anișoara 
Cușmir și ceilalți atleti români 
ta drum spre Helsinki, l-au fe
licitat pe bravii noștri canolșt! 
Îcaiaciștl. La rfndu-le, Ivan 

al săi le-au spui atleților că 
le vor ține pumnH la „mondia
lele*  sportului sporturilor- O 
tatlmplire din frumoasa famîlla 
a sportului românesc.-.

rea in joc a rezervelor Ileana 
Berdilă șl Speranța Gaman, dar 
și cu scăderea ta planul con
centrării In rindul echipei 
oaspete, din setul al trei
lea partida a luat o altă tur
nură. randamentul formației 
noastre fiind mult îmbunătățit 
Deși sub aspect tactic n-au sur
venit schimbări deosebite, te
tele noastre s-au concentrat 
mal bine, au luptat mal mult 
li au preluat Inițiativa, efștl- 
gînd următoarele trei seturi și 
Intilnirea. Nu insă fără emoții) 
tatrucît în finalul setului de
cisiv, de la 13—8, oaspetele au 
reușit să egaleze la 13. Oricum, 
reprezentativa noastră a ră-

CAMMONATt..
U.BA.S. (eț. * 22-aj : EenU — 

D;mamo Moscova 8—8, Dynamo 
Kiev — Jaîghlrls 4—L Metatat - 
Dynamo Minsk 1—L. Pahtakcr
— Spartak 4—t, Dynamo TMUal

— Ntetru 1-4. Neftci — C«rao- 
moreț 4—L Ararat — Șantier 4—L, 
Torpedo KutaJM — !Cpru 1—1. ta 
atașament : 1. Nipru M p, L Dy
namo Minsk » p, 8. Cerncmoreț 
W p. 4. ȘabUor X p, 3. Pahte- 
kor M p.

F[7]T1 i'ld idran

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Sopot au 
fosa depășite două recorduri ale 
Poloniei : Eduard Sarul 21,68 m 
la greutate șl Edzlsiaw Kwasln 
78,84 m ia ciocan • Cîteva din
tre cele mai bune rezultate do 
la MalmO : bărbați : W« m Gault 
(SUA) 18Jg ; 200 m: Carl Lewis 
(SUA) 2047 ; prăjină : Vignerost 
(Franța) 8,54 m ; disc : Bums 
(SUA) 83,48 m ; femei : 108 mg 1 
Benita Fltzgeraid (SUA) 1S4T ) 
4M m : Lori McCauley (SUA) 
52.84.

POLO • Rezultatele primei eta
pe « turneului final al C.M. do 
Juniori da la Barceton*  : grupa 
A: Cuta — Olanda 8—8 (2—K 
8—8. 1—2, 8—3) ; lugoeHavla — R 
Germania 8-7 p-J, 4—1. 1—1.
2—2) ; grup*  B : SUA — Canada 
IT—0 (Ș-4, ș-ș. 2—1, T—n ; Ita
lia — Spania 8-ș p—1, >—2, »—4 
>—1>. In turneul de eonsotere 1 
Brazilia — Japonia 11—8, AUBtra.- 
Ma — Israel 1»—8.

TENIS • în primul bur la Co
lumbus, ttnărul jucător american 
amator (20 de an!) Erie Korlta 
a produs o mare surpriză eUml- 
ntnd pe Johan KrieJc cu S—1, 
7—8. Alte rezultate : Leconte — 
Savtano 8—4, 4—1 ; Tanner — 
Odlzor 8—3. 8—4 ; Gottfried —
Andrews 4—8, 8—3, T—5 ; Teacher 
— Tim Wilkinson 7—«, 4—6, 7—5 J 
Denton — Stan Smith S—3, s—T, 
7—S : Hooper — Fitzgerald 8—4,
7- 4 ; FiUxX — Vitus 7—5, 3—8,
8— 3 ; VasseUn — V. Amritral
7— 4, 8—1 ; Harmon — Amaya
8— 2, 6—4 ; Scanlon — Freaman 
8—i. 6—3. • La Indianapolis, la 
turui al doilea, tinâruă american 
Jimmy Browa (18 ani) l-a eli
minat pe Jose Higueras cu 6—2, 
<—2. Alta rezultate din turui al 
doilea : Gllcksteln — Dickson 
8—3, 8—4 ; Pere*  — Ctaudio Pa- 
natta 6—L 8—1 ; Luna — Tarr 
7—8, 6—o ; Ciirta Lewis — Orantes
7— 8, 7—5 ; Plmek — Kuharazki
8— 2. 4—4, 8—1 ; Corrado Bara- 
zuttt — Llpton 8—3, 6—2 ; la 
femei : Temesvarl — Vasques
5— 2, 8—3 ; Madruga — Rush 6—4,
6— 4 ; Jausoveo — Casate 6—3, 
8—3 ; Budarova — Russell 7—5, 
8—3. • Tltluî de campion al Ca
nadei a revenit lui Derek Segal 
(13 de ani) oare l-a Învins In 
finală pe Dale Power cu 6—L 
8—2.

C. M. DE BASCHET [f]
In cea de a 6-a etapă a 

turneului final al campiona
tului mondial feminin de bas
chet selecționata Uniunii So
vietice a învins reprezentativa 
Iugoslaviei cu 98—64 și, ta a- 
cest fel. nu mai poate pierd» 
primul loc In clasament, asl- 
gurindu-și participarea la jo
cul final, unde va lntilni pe a 
doua clasată. Invingătoarea din 
acest joc va cuceri titlul mon
dial. Dar iată rezultatele aces
tei etape : S.U.A. — Brazilia 
109—78 (59—37). R. P. Chineză 
— Coreea de Sud 72—69 (35— 
31) șl U.R.S.S. — Iugoslavia 
98—64 (49—29).

în clasament, după U.R.S.S. 
(12 p), urmează S.U.A. și R. P. 
Chineză cu 9 p. Coreea da 
Sud — 8 p. Bulgaria șl Bra
zilia — 7 p. Polonia 6 p șt 
Iugoslavia — 5 p. In ultim*  
etapă au loc partidele : Bra
zilia — Polonia. S.U.A. — Co
reea de Sud și Bulgaria — Iu
goslavia.

aăoll (AFA) a anunțai că o serie 
de cluburi dla această tară au 
datorii care se cUrează La peste 
IM de milioane de pesetaa I A- 
oestor datorii 11 se adaugă și ale 
toie. care due situația financiar* 
a duhurilor divizionare spaniole 
lntr-o postură dificilă.
PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 

ITALIE!..,

programează la 11 septembrie 
tsrmâtoerele partide : AveHlne — 
Milan, CateBia — Torino, 
Florentina — Napoli, Genoa — 
Udlneee. Ihtemazionale — Samp- 
dorta. JUvenibue — AscotL Roma— 
Pita, Verona — Laato. Ia M au- 
guat este prevăzută prima etapă 
a „Cupei Itahet*'.

JIGNIREA ANTRENORULUI SI 
PEDEPSEȘTI

Portarul reprezentativei veste 
germane, Harald Schumacher 
(FjC. KBla — ctștlgăioarea Cupe*  
R.F.G.), ■ fost exclus de la an
trenamentele echipei <te dub, 
pentru acte de tndisdpllnă sl dte 
danațlt jignitoare tată de an
trenorul Bău, olandezul Rinul 
Mlchsls. Comîtetd. director ai 
clubului șl-a renfirmat sprijinul 
teta de antrenor.
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