
CREATORII
Șl BUCURIILE

„GLORIILOR" 
SPORTULUI...
la mecanic-șef sini animați in 
aceste zile de dorința ca în 
cinstea marii sărbători de la 
23 August să dovedească prin 
fapte că „este o cinste să fim 
și noi ostași în bătălia pentru 
o nouă revoluție agrară" — 
remarca cineva. Fapte înseam
nă : maximă investiție de for
ță și inteligență pentru cali
tate.

Vizitând uzina, secție după 
secție, reporterul sportiv nu 
putea să scape anume amă
nunte din explicațiile președin
telui comitetului sindicatului, 
Hie Virgil, care ii însoțea, un 
tînăr — pentru această sarci
nă — de numai 33 de ani. 
Ne făcea cunoștință cu o sea
mă de oameni : dr. ing, Nedel- 
cu Cioceanu, șef serviciu 
C.T.C., maestru al sportului. 
Ion Nenciu, strungar la scu- 
lărie, maestru al sportului, ing. 
Constantin Dinu, șeful servi
ciului personal, maestru al 
sportului, Valeriu Virlanovici, 
maistru la sculărie, maestru al 
sportului. Constantin Stroe, 
șeful atelierului sculărie. ma
estru al sportului. Și așa pină 
la 12. 12 maeștri ai sportului 
într-o singură întreprindere, 
ceea ce înseamnă că la Semă
nătoarea, de la organele de 
decizie la strungari și sudori, 
electricienii șl sculeri, meca
nici șl proiectanți, oamenii iu
besc sportul, îl practică și dacă 
există o bogată activitate de

V. T. MUREȘ

1 Urmăream zilele trecute 
munca oamenilor din hala tur
nătoriei, la marea întreprinde
re bucureșteană Semănătoarea, 
tineri dar și bărbați în floarea 
vîrstel, cu chipurile arămite 
la dogoarea cuptoarelor și par- 
că-i vedeam pe ai mei, de-a- 
casă, vara, cu coasele în la
nul de grîu : aceleași fețe a- 
rămii, scăldate in lumină, cu 
înidîrjirea de a strânge fiecare 
spic, care însemna : „miez de 
pline". Mi-am adus aminte de 
cîmpul încins în cuptorul verii 
pentru că președintele asocia
ției sportive de la Semănătoa
rea, Marin Mecu, șeful servi
ciului C.F.I., spunea : „La noi 
fiecare piesă bine făcută în
seamnă «miez de piine»“. O 
simplă coincidență 7 Acolo, la 
Semănătoarea, de la turnăto
rie pînă la secția montaj, se 
nasc „Gloriile", cunoscutele 
combine, care navighează prin 
grîne și prin ovăzuri și prin 
orzuri și prin lanuri de po
rumb adunând aurul ogoarelor, 
„miezul de piine" al țării. Și 
oamenii de la turnătorie, ca șl 
eei de la montaj, ca șl cei de (Continuare in pag. 2-3)

La jumătatea sezonului competifional
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Un rezultat apreciabil al echipei naționale de fotbal

La Oslo: NORVEGIA - ROMÂNIA 0-0
• in ciuda numeroșilor titulari absenți, „ll’-le prezen
tat a demonstrat că formează un nucleu de perspectivă 
® Superioritatea tactică, atuul reprezentativei noastre 
@ Debut promițător al mezinului Hagi
OSLO, 10 (prin telefon). 

Jocul începe sub semnul echi
librului. Echipa noastră joacă 
prudent în apărare, organizat 
la mijlocul terenului, fără a 
neglija contraatacul. Prima o- 
cazie clară de gol o au fot
baliștii norvegieni, în min. 9. 
prin Dokken care expediază 
un șut puternic. Lung res
pinge cu dificultate balonul 
în corner. Urmează o perioa
dă în care jucătorii noștri a- 
vansează în jumătatea de te
ren adversă si astfel. în min. 
11. Hagi Inițiază un reușit 

contraatac finalizat de Gabor 
cu un „șut-bombă“, dar portarul 
Thorstvedt intervine și acordă 
corner, după care Rednic pune 
din nou la încercare vigilenta 
portarului norvegian. în min. 
19 Boloni îșt pune în valoa
re forța șutului său puternic 
și fundașul Harelde deviază 
balonul cu capul în corner. 
Fotbaliștii români păstrează 
intiativa si în min. 20 același 
Gabor expediază balonul de la 
16 m. portarul Thorstvedt res- 
pingînd în extremis de la ră
dăcina barei. Cea mai mare 
ocazie a reprizei o notăm In 
min. 27 eînd tot Gabor, după 
ce a pătruns in careu și l-a 
driblat pe portar, trimite balo
nul cu boltă spre poarta

Stadionul Ullevaal ; teren bun t 
timp frumos ; spectatori - circa 15000. 
Șuturi : 7—12 (pe poartâ : 3-6). Cor
ners : 8-3.

NORVEGIA t Thorstvedt (min. 46 T. 
Jakobsen) — Solar (min, 29 Erlcnd- 
ssn), Kojedal, HAREIDE (min. 55 Rop- 
vlk), Grondalen — Fjolberg, GISKE, 
P. JAKOBSEN, Davidsen — Dokken, 
Torensen (min. 16 KoHshangen).

ROMANIA r lung — Rednic, lorgv 
lescu, ȘTEFANESCU, Vâetuș - Mo
vila, BSIdnl, KLEIN, HAGI - GABOR 
(min. 84 lovan), Coreț (min. 89 BSr- 
bulescu).

A arbitrat bine Ulf Eriksson (Sue
dia).

Cartonașe galbene : Ștefânescu,
Gabor.

Cartonașe roșii : Ștefănascu.

goală, dar acesta cade pe 
„transversală" de unde iese a- 
fară, în sfîrșit. in min. 30, o 
acțiune personală a lui Hagi 
se încheie cu un șut prin sur
prindere rămas fără rezultat

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare tn na a a 4-a)

PLUSURI Șl MINUSURI IN ACTIVITATEA CĂLĂREȚILOR NOȘTRI INTERES DEOSEBIT PENTRU „EUROPENELE"
DE TIR DE LA BUCUREȘTI>

® Specialiștii in obstacole, pe un drum bun 
® Mai multă atenție juniorilor și fetelor ® 
Dresajul are nevoie de sprijin @ Principalul 
examen al sezonului : Campionatele balcanice

Pentru călăreții 
noștri, sezonul com- 
petițional a ajuns 
la jumătate. Pe 
plan intern s-au 
desfășurat primele 
două etape ale 
campionatului, ur- 
mînd ca în toam
nă să fie desem
nați deținătorii tit
lurilor, în timp ce 
pe plan internațio
nal prezența la con
cursurile interna
ționale de la Novi 
Sad, Kiskunha- 
las, Hortobagy. Si
biu, Apaipuzta, cu 
punctul de vîrf la 
Gera și Âachen, 
a constituit o pu

nere în contact cu alte valori 
ale echitației europene, în ve
derea realizării obiectivelor pro
puse pentru Campionatele bal
canice, competiție de maximă 

Mircea Neagu, cu Licu
rici, executind o săritură 

frumoasă
Foto : V. CÎRDEI-Sibiu

Emanuel FÂNTĂNEANU

Turneul masculin de volei al României (Continuare in pag. 2-3

importanță pe agenda sportivi
lor noștri.

Dacă in perioadele similare 
ale precedentelor sezoane com
putaționale realizările călăreți
lor — cu deosebire ale specia
liștilor în obstacole — se în
scriau în parametri normali 
(victorii scontate . la cîteva 
concursuri internaționale cu o 
participare mai redusă ; reali
zarea unor parcursuri fără 
greșeală în confruntările inter
ne, -dar parcursuri facil alcă
tuite etc.), de această dată că
lăreții au trecut cu note bune 
o serie de examene dificile, 
ceea ce aruncă o altă lumină 
asupra muncii care se desfă
șoară atît la nivelul cluburi
lor, cît și, mai ales, la cel al 
lotului reprezentativ.

După cîteva succese previzi
bile înregistrate la primele în
treceri (aprilie — mai), a ve
nit rîndul celor de la Gera și 
Aachen. La Gena au aDărut 
cele dintâi confruntări : Mircea

Paste 950 de trăgători, re- 
prezentînd 27 de țări europene, 
și-au manifestat acordul de 
principiu privind participarea 
la Campionatele europene de 
tir pentru arme cu glonț, ta
lere și mistreț alergător, care 

Primul... pas in bazin e mai greu. Trebuie curaj, trebuie și co
lac. La început. Curind, acești copii vor deprinde — in cazul 
de fafă la bazinul bucureștean „23 August", dar și in atitea alte 
locuri din Capitală sau din țară — tainele plutirii pe apă. Și, 
cine știe, poate că dintre ei se vor alege, tniine, viitorii per
formeri... Foto : Ion MIHĂICA

vor avea loc între 2 și 9 sep
tembrie la București, pe poli
gonul Tunari. Totodată, și-au 
exprimat intenția de a partici
pa la acest eveniment deosebit 
o seamă de personalități mar
cante ale tirului internațional.

ECHIPA NOASTRĂ, ÎN FORMĂ SLABĂ:
1-3 CU CEHOSLOVACIA!

în turneul final de la Constanța

AZI, PRIMA SEMIFINALĂ A CAMPIONATELOR DE BOX
ZALAU, 10 (prin telefon). — 

în primul meci din ziua a doua 
a Turneului international mascu
lin de volei al României, dotat 
cu „Trofeul Mesteș", s-au întâlnit 
echipele Ungariei si U.R.S.S. (B). 
După jocul bun făcut în prima 
zi, formația ungară tx>mea fa
vorită, însă tinerii voleibaliști 
sovietici nu mimai că nu s-au 
considerat dinainte învinși. ci 
au ciștlgat de o manieră ca
tegorică: 3—0 (12, 4. 7). Elevii 
antrenorului Leonid Lihno, bine 
dirijați din teren de Smirnov, au 
practicat un volei modern, in 
viteză, atacul lor fiind orientat 
Pe toată lungimea flleulul. iar în 
linia a doua apărarea a aco
perit foarte bine spațiul de joc. 
Prestația jucătorilor unguri, vi
zibil marcată de risipa de efort 
din meciul cu echipa României, 
a fost mult sub nivelul posibi
lităților dovedite în ajun Arbi
trii internaționali I. Covaci (Ro
mânia) și K. Dittlnger (Cehoslo
vacia) aiu condus foarte bine e- 
chipele: U.R.S.S, (B); — Koz- 
lluk, Smirnov (Antonov), Dlml- 
trlenko. Cernii (Samsonov), I- 
vanov (Cijov), Granting ; un
garia — Jarosl. GyOrt, B3r- 
cs<5k. l. Nagy (Konyari), P. 
Nagy, Demeter (Glozlk).

In partida centrală a zlld, de

fapt dorby-ul turneului, s-au în
tâlnit formațiile României și Ce
hoslovaciei. Din păcate, lnscrlln- 
du-se în nota comportării sla
be din ziua precedentă, volei
baliștii noștri nu au făcut 
față jocului complex șl e- 
flcace al adversarilor, pier- 
zind partida : 1—3 (—9, —9, 6,
—4) 1 Intr-o singură perioadă s-a 
apropiat echipa pregătită de W. 
Schreiber ți C. Chlțlgol de exi
gențele jocului modern — tn se
tul al treilea, ciștlgat la zero (!), 
dar Împotriva cursului medului, 
în restul timpului a existat tn te
renul gazdelor parcă o Întrecere 
tn comiterea de greșeli care mal 
de oare mal copilărești, tn an
samblu g-a greșit la execuții teh
nice (Îndeosebi preluarea din ser
viciu, efectuarea blocajului), la 
așezare tn teren, la intervenții 
în fazele cele mal simple... An
trenorii au încercat diverse for
mule de echipă, fie tn sistemul 
4 + 2, fie tn cel cu un singur 
ridicător-coordonater, dar nld o 
tentativă nu s-a soldat cu rezul
tatul scontat. Doar Dumănoiu a 
avut unele realizări pe parcursul

Mihail VESA

(Continuare In pag. a 4-a)

® C. Bălan — o mare surpriză I ® Ambiție multă, teh

nică puțină ® In programul primei semifinale, cate
goriile semimuscă, cocoș, semimijlocie, mijlocie și grea

CONSTANTA, 10 (prin tele
fon). întrecerile turneului final 
al „Daciadei" sl al campionate
lor republicare de seniori la 
box au continuat în Sala spor
turilor din localitate. Pe ring 
s-au disputat multe meciuri 
interesante, chiar dacă cunoș
tințele tehnice ale majorități 
sportivilor s-au dovedit medio
cre. Dîrzenia șl ambiția tine
rească au fost. în schimb pre
zente. Nu au lipsit nici surpri
zele care, să recunoaștem, sînt 
„sarea sl piperul" oricărei 
competiții pugilistice. O astfel 
de surpriză, chiar de proporții, 
am consemnat în meciul de la 
categoria „grea" dintre Cornel 
Bălan (B.C. Brăila) si Ghcor- 
ghe Preda (Steaua). Brăileanul 
a fost declarat Învingător la 
puncte, el stopîndu-1 pe stelist 

din cursa pentru apărarea titlu
lui de campion, care îi apar
ținea. Dacă acest rezultat va 
surprinde pe multi dintre 
prietenii fideli ai sportului cu 
mănuși. nu același lucru 
s-a petrecut cu cei pre- 
zenți în jurul ringului. 
Pentru că Preda a boxat reți
nut. lăsîndu-i prea mult iniția
tiva lui Bălan. S-a ajuns intr-un 
final echilibrat, totuși în care 
orice decizie era posibilă. Tot 
la categoria ..grea". Ion Joița 
(Electroputere Cv.) venea la 
Constanta cu o victorie de pres
tigiu in dauna dinamovistului 
Paul Golumbeanu. medaliat la 
C.E. de la Varna. Ne aștep
tam. firește, ca boxerul craio- 
vean să se prezinte Intr-o for
mă sportivă deosebită sl să-l 
Vedem cît mal aproape de fi

nala categoriei. Joița s-a do
vedit însă un simplu ...balon de 
săpun în fata ex-campionului 
Ion Ccrnat (Steaua). Craiovea- 
nul a fost marcat vizibil de fie
care lovitură primită de două 
ori a si fost numărat, cedînd 
prin abandon după numai 2 
min. si 30 sec. de luptă. în 
urma acestei victorii vom avea 
cel puțin o semifinală cu seîn- 
tei la .grea". între C. Bălan și 
L Cernat

La categoria „mijlocie", me
daliatul cu argint la Varna. 
Doru Maricescn (Steaua), a tre
cut de Gheorghe Constantin

Petre HENț 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)



„CUPA MINAUR" 
LA HANDBAL MASCULIN

A REVENIT ORGANIZATORILOR
BAIA MARE. 10 (prin tele

fon). * Miercuri după-amiază, 
în sala Dacia din localitate a 
luat sfîrșit cea de a 11-a edi
ție a competiției internațio
nale de handbal masculin „Cu
pa Minaur". întrecerea a fost 
cișligată de H.C. Minaur Baia 
Mare echipă nregătitâ de an
trenorii Lascăr Pană si Petre 
Avramescu si care, de-a lun
gul celor cinci runde ale între
cerii. s-a dovedit nu numai 
cea mai valoroasă, dar si cea 
mai constantă in evoluții.

în ultima zi. H.C. Minaur a 
susținut, dimineață. intilnirea 
cu Constructorul Oradea, pe 
care a cistigat-o eu scorul de 
25—21 (14—9). la capătul unui 
meci de bună factură tehnică, 
la care au contribuit ambele 
combatante. Au marcat : Flan- 
gea 7. Mironiue 4. Covaeiu 3 
Stamate 3. Haberpursch 2. 
Gnadt 2. Marta 1. D. Porumb 
1. Radulescu 1. Feîer 1 pen
tru H.C. Minaur. respectiv 
Croitom 6. Kapornay 6. Zam- 
firescu 3. Halmagy 3. Vranău 
2 $i P. Porumb 1. Universitatea 
Cluj-Napoca a făcut un meci 
foarte bun în compania echi
pei Doz-a Debrețin, obținînd
----------  c

finalmente victoria eu 26—22 
(11—11). deși în minutul 49 
conducea cu 25—15. Din pă
cate. antrenorul Gheorghe 
Zamfir a pierdut în acest 
meci, pentru multă vreme, pe 
Liviu furcă si Sergiu Pop, 
ambii accidentați. Au înscris : 
Căldare 7 Avram 5. Petru 4. 
Moldovan 3. Pop X Bătosu 3, 
Jurcă 1 pentru Universitatea. 
Szilagy 6. Kordas 5. Milnar 3, 
Menyhert 2. Medgyessy 1, Hor- 
vatb 1. Ferencz 1. Kaskn 1, 
Homovics 1 și Polgar 1. Mi
nerul Cavnie a dispus de 
Z.A.B. Dessau cu 25—22 (13— 
10). Cele mai multe goluri : 
Odae si Cojocarii cite 7, res
pectiv Woik 10.

în ultima reuniune au avut 
loc partidele : Minerul Cavnie 
— Dorsa Debrețin 29—29 (11— 
12). Constructorul Oradea — 
Z.A.B. Dessau 25—24 (11—19).
H.C. Minaur Baia Mare — U- 
nîversitatca Cluj-Napoea 25— 
22 (11—11).

Clasamentul final : 1 Minaur 
10 p. 2. Minerul 7 p. 3. 
Universitatea 6 p. 4. Dozsa 
5 p. 5. Constructorul 2 p. 6. 
Z.A.B. 0 p.

Hristache NAUM

Azi, pc stadionul Metalul din Capitală

„CUPA PRIETENIA
Stadionul Metalul din Capi

tală va găzdui astăzi, de la 
ora 17, primul concurs din 
cadrul celei de a 7-a etape a 
„Cupei Prietenia" la dirt-track. 
La start sP vor alinia repre
zentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei, R-D. Germane, Polo
niei, Ungariei, Uniunii Sovie
tice și României.

Tinerii alergători N. Pura- 
vef, M. Gheorghe, D. Stoica, 
G. Scarlet, S. Ghibu și Gh. 
Șofran au efectuat un scurt 
program de pregătire sub con
ducerea antrenorilor I. Bobîl- 
neanu și Gh. Sora, care urmea
ză să aleagă înainte de start 
pe cei trei concurenti români.

LA DIRT-TRACK
Iată învingătorii etapei a 

4-a a campionatului de viteză 
pe șosea, desfășurată La Bis
trița : 50 cmc începători (f) — 
Doina Popescu (C.S.T.A. Buc.) 
15 p, (m) — M. Orz (Rapid 
Arad) 15 p : 50 cmc sport (f)
— Emilia Dinu (I.M-G. Buc.) 
15 p, (m) — I. Berke (Voință 
Oradea) 15 p ; 175 cme — D. 
Arsin (Progresul Timișoara) 
15 p ; 250 cmc — I. Jian 
(C.S.M. Reșița) 15 p ; 500 cmc
— A. Viktor (Voința Oradea) 
15 p ; ataș 600 cmc — P. Po
pescu și A. Popa (Torpedo 
Zărnești) 15 p ; ataș pînă la 
1 300 cmc — M. Cal bor oath i și 
I. Szasz (Voința Sibiu) 15 p.

TURNEUL FINAL AL
(Urmare din pag. 1)

Cugir), într-o 
...nu s-a intim- 
si la finele că- 
fost acordată in 

boxerului militar.

In prima zi a Balcaniadei de baschet — Juniori

ROMÂNIA - GRECIA 81-64
RM. VÎLCEA, 10 (prin te

lefon). în Sala sporturilor din 
localitate au început miercuri 
după-amiază întrecerile edi
ției a 21-a a Balcaniadei de 
baschet rezervată echipelor 
de juniori și la care participă 
reprezentativele Bulgariei, Gre- 

Turciei și 
competi- 

afară de 
de cădeți

ciei. Iugoslaviei. 
României (la startul 
ției s-a aliniat. în 
concurs, și formația 
a tării noastre).

O primă constatare desprin
să din desfășurarea partidelor 
din ziua inaugurală este a- 
ceea a echilibrului de forțe, 
aspect dominant care ridică 
cota interesului față de actua
la ediție. Așa s-au petrecut 
lucrurile tn meciul de debut. 
In care, după o Întrecere „cap 
la cap", echipa Bulgariei s-a 
impus cu 81—73 (35—35) In
fața formației Turciei. Aceeași

evoluție strinsă a scorului s-a 
Înregistrat și în prima repri
ză a partidei-vedetă. dintre re
prezentativele României și 
Greciei. La sflrșitul primelor 
20 de minute avantajul era de 
partea baschetbaliștilor eleni, 
pentru ca în „actul" doi ini
țiativa să treacă de partea ju
cătorilor noștri (desprinderea 
s-a conturat între min. 24 și 
30), ei obținînd finalmente 
victoria cu 81—64 (26—29).
Principalii realizatori : Tzachis 
19. Constantin 18, Szabo 18, 
respectiv Karatjas 21, Romanl- 
dis 16.

în deschidere. Iugoslavia — 
România (cădeți) 107-63 (60-32).

Programul de j<ri : de la 
ora 16 : România (cădeți) — 
Bulgaria. Grecia — Iugoslavia, 
România — Turcia.

D. STANCULESCU

//CUPA ROMÂNIEI", REPETIȚIE GENERALA
IN VEDEREA „EUROPENELOR" DE TIR

Incepind de astăzi, la poli
goanele Tunari și Dinamo din 
Capitală urmează să se desă- 
șoare ultima competiție a tră
gătorilor noștri înaintea cam
pionatelor europene de la Tu
nari (2—9 septembrie). La șe
dința tehnică, organizată ieri la 
priuz, s-a definitivat programul 
competiției — .Cupa României", 
a doua ca importanță in calen
darul intern, după campionate
le naționale — în sensul că vor 
fi organizate întreceri nu numai 
la probele din programul Cam
pionatelor europene, d ți la 
arme cu aer comprimat. Astfel 
joi, de la ora 9, la poligonul 
Dinamo vor avea loc Întreceri 
de pușcă 60 și 40 de alice (de la 
ora 9) și pistol 60 și 40 de alice 
de la ora 14), iar la poligonul 
Tunari, se va desfășura întrece
rea de pistol liber pentru seniori 
și juniori.

în afara mizei obișnuite .Cu
pei României", întrecerile au o 
semnificație deosebită. Fiind 
ultimul concurs înaintea startu-

lui oficial al campionatelor eu
ropene, organizatorii doresc să 
testeze noile instalații în con
diții de concurs. Pe de altă 
parte, selecționerii vor avea, in 
funcție de rezultatele înregis
trate și de comportările celor 
mai buni trăgători, informații 
în plus in vederea alcătuirii 
echipelor reprezentative.

„Cupa României" va fi așa
dar o adevărată repetiție gene
rală tn vederea Campionatelor 
europene de tir și talere.

CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE BOX

CRÎNGU POPA — DU
LA AEROMODELE

Zborul liber constituie cea
mai... sportivă categorie din
modelism. pentru că aici apa
ratele, odată lansate 
noare. propulsoare ori 
modele — pot fi purtate 
curentii termici ori de 
Pînă la mari distante. ___
gîndu-i pe concurenți să alerge 
kilometri buni pentru a Ie re
cupera la timp în vederea 
startului următor. Ceea ce s-a 
întîmplat și la Pitești, pe aero
dromul Aeroclubului Henri 
Coandă. unde s-au desfășurat 
campionatele republicane pen
tru clasele FIA (aeromodele 
planoare). F 1 B (modele pro
pulsate de motoare de cau
ciuc) si F 1 C (cu propulsie 
mecanică). Cei peste 150 de 
concurenti din 21 de asociații, 
reprezentînd 14 județe, au do
vedit însă că în zborul liber se 
Pot realiza performante de va
loare internațională, că avem 
sportivi care pot evolaa cu 
succes pe arenele celor mai 
mari competiții. Ce poate fi 
mai convingător decît faptul 
că în clasa F 1 A, de pildă, 
unde calitățile construcției și 
tactica modelistului sint hotă- 
rîtoare. trei sportivi au intrat 
în barai pentru primul loc 
(G. Arghir, E. Pop, A. Gordu- 
nă). pentru ca abia a doua 
lansare suplimentară să-1 de
semneze pe cîștigător, dr. ing. 
George Arghir (Cluj-Napoca) 
cu 1260 + 240-1-233 p. A fost o 
dispută de mare spectaculozi
tate.

în clasa propulsoarelor lupta 
a fost de asemenea foarte 
strinsă, dar în final ing. Crîn-
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ACTIVITATEA CĂLĂREȚILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

(Metalurgistul 
partidă în care 
plat mai nimic 
reia decizia i-a 
unanimitate _______ ________
în ciuda faptului că unii spe
cialiști vedeau în Marcel Sirba 
(Electroputere Cv.) un candi
dat potential la titlul ..mijlocii
lor". acesta a dezamăgit, ce- 
dind la puncte lui Harie Petres
cu (Steaua), care în prima re
priză l-a trimis de două ori la 
podea. „Veteranul" acestui 
turneu final. Nicu Chioveanu 
(Litoral Mangalia) s-a califi
cat în semifinale, invingindla 
puncte pe Ionel Gurgu (Meta
lurgistul Tulcea). iar campio
nul „mijlociilor". Dumitru Sen- 
ciuc (AEM Timișoara) l-a în
vins prin abandon In repriza 
a doua pe Vasile Butnaru 
(Voința P. Neamț).

După ce am urmărit cele 
patru meciuri programate la 
categoria „muscă". încheiate 
în general cu rezultatele scon
tate. putem afirma că Con
stantin Titoiu (Dinamo), cam
pionul de anul trecut, va avea 
la această ediție o misiune 
destul de ușoară în tentativa 
sa de a-si apăra centura. Ti-

toiu a boxat intr-o partida 
considerată ..cap de afiș". in 
compania lui Ion Boboc (Rapid 
BucJ. marea speranță a an
trenorului Teodor Niculescu. 
Dar Boboc si-a decepționat 
antrenorul, nereușind nimic In 
fata lui Tîtoiu. care s-a între
buințat destul de puțin pentru 
a obține decizia de 5—0. 
celelalte meciuri ale 
IUe Vâcălie (Voința 
Florian Nicolae 
Marin Vișan (Otelul 
b.p. Gheorghe Goviei (Steaua); 
Alexandru Șchiopu (Steaua) 
b.p. Sandu Leca (Steaua).

Speranțele noastre de a a- 
vea un campion autentic la 
categoria „semiușoară" nu se 
vor împlini. Toate cele patru 
partide au suferit pe olan 
tehnic si spectacular, transfor- 
mindu-se in penibile încăie
rări. străine de pugilism. în 
această situație, iată, 
comentarii, rezultatele 
Didiță (Voința Iași) 
Neagu (Progresul 
Nicolae Brinzei (Nicolina Iași) 
b.p. Haralambie Sultan (Stea
ua) ; Eugen Preda (Metalul 
Rm. V.) b.p. — decizie erona
tă — Tiber iu Cscu (Steaua); 
Ion Stan (Dinamo) bp. Tîti 
Tudor (Prahova PL).

în
categoriei: 
Buc.) b.p. 
(Dinamo) : 
Tirgoviște)

fără alte
Gigei 

b.p. Ion 
Brăila) ;

Reconfortantă a fost partida 
de la categoria ^mijlocie mi
că" dintre Gheorghe Simioa 
(Metalul BucJ » Dănat Călin 
(SC Bacăa), aplaudată repetat 
de spectatori. Rutznaiului bo
xer metalurgist principalul 
favorit al categoriei, tinărul 
băcăuan i-a făcut fată nu nu
mai cu mult curaj ci si cu 
mijloace tehnice remarcabile. 
Timp de două reprize, lupta a 
fost frumoasă. Simion detasin- 
du-se net in ultima repriză. 
După ce si-a expediat adver
sarul la podea de trei ori. l-a 
determinat pe arbitrul din ring. 
Gheorghe Teodor, să-1 abando
neze pe băcăuan. Celelalte 
rezultate ale categoriei : 
Nicolae Balabin (Daria Pi
tești) b.p. Dănilă Bumbac 
(Electrumureț Tg. M.) : Valen
tin Mihai (Farul Coastanța) 
b.p. Mariaieă Oatn (S.C. 
Bacău) : Constantin Gbiudăoa- 
nu (Ceahlăul P. Nț.) b.p. Florin 
Arin (ASA Buzău).

Neagu, cu Licurici, a realizai 
cea mai bună săritură consem
nată oficial (2,05 m), rezultat 
care esue doar cu 5 an mai 
mic decit cel realizat de C. 
Apostol in 1936 (!!) la Viena. 
iar Dumitru Velea, cu Fudul, 
a trecut obstacolele de 1,70 m ; 
la Aacban cei doi s-au clasat 
pe locul 3 (!) in proba de șta
fetă, fără a fi penalizați (vor 
fi insă descalificați apoi pen
tru o greșeală de trecere a li
niei de sosire), iar Mircea 
Neagu doboară abia in barajul 
probei de forță (după un par
curs de 1,80 m>- Sint doar cl- 
teva exemple, care vin să a- 
teste că la nivelul seniorilor 
dispunem de cițiva călăreți 
valoroși (Mireea Neagu, Dumi
tru Velea, Florin Stoica, Ion 
Popa, Dania Popescu ș-a.), care 
pot obține performanțe și mai 
bune. Este și meritul antreno
rului Dumitru Hering care, de 
cind a venit la conducerea e- 
chipei Steaua și a lotului na- 
ționa. a știut, cu pricepere și 
perseverență, să ridice ștache
ta nivelului performanțelor.

Reușitele seniorilor le dorim 
dublate, desigur, de cele ale 
juniorilor și fetelor. în ultima 
vreme, apariția lui Ion Țlncu 
(revelația acestui sezon), Arinei 
Savu, Cristinei Ștefănescu, Mo
șiei! Zoller ne bucură, dar 
lipsa de concursuri (doar eta
pele de campionat nu sint su
ficiente), organizate de secțiile 
clntmri’cr. în primul rtnd. ri acluburilor. ta primul rtnd. ri

„DACIADA" ÎNOTĂTORILOR JUNIORI II
C. S. M. Ș. Baia Mare - pe primul loc In clasamentul general
Frumosul bazin din Baia Ma

re a găzduit, săptămîna trecută, 
Întrecerea tinerilor înotători din 
cadrul „Daciadei" pentru juni
ori II. Competiția s-a desfășu
rat pe trei categorii de vîrstă. 
constituind totodată un prilej 
de verificare a sportivilor vizați 
pentru participarea la Con
cursul Prietenia (18—21 august, 
în R.D.G.). Din acest punct de 
vedere, antrenorul federal Mir
cea Olaru aprecia forma bună 
manifestată de Iulia Mateescu 
(C.S.Ș. Ploiești) — protagonista 
Întrecerii feminine, Rodica Fie 
(C.S.Ș. Reșița). Adriana Șerban 
din Brașov, Cristina Devese- 
leanu (Lie. 37 București), Lasz- 
Io Bay (Crișul Oradea) — pro
tagonist la băieți, de ploieștea-

nul Mâdăîin Iliescu, băimărea- 
nul Claudiu Haidu.
Lacian 
aceștia 
dențiați 
Cozma, 
nea (Lie. 37) sau 
Adina Todor.

în clasamentul final, alcătuit 
pe baza rezultatelor la cele trei 
categorii, pozițiile fruntașe au 
fost ocupate de : 1. C.S.M.Ș.
Baia Mare 1059 p, 2. C.S.Ș. Plo
iești 631 p, 3. Lie. 37 Buc. 548 
p, 4. C.S.Ș. Brăila 316 p, 5. 
C.S.M. Cluj-Napoca 268 p, 6. 
Crișul Oradea 215 p.

O comportare slabă au avut, 
în schimb, tinerii înotători de 
la C.S.Ș. Cluj-Napoca, 0 p, și 
C.S.Ș. Timișoara, minus 15 p.

brăileanul
Voiculeț, alături de 
mai puțind fi evi- 
băimăreanca Ligia 

gălățeanul Adrian Bir- 
clujeanca

(EMISIUNE SPECIALA

VREȚI SĂ OBȚINEȚI IMEDIAT

Se atribuie un număr
considerabil sporit

de autoturisme

LIMITATA)

șansa

Dacia 1300*'

UN AUTOTURISM „DACIA 1300“?

Lozul marilor câștiguri

unui material cabalin cu ade
vărat valoros nu este de natu
ră să ducă spre performanțe 
mari deși, spre exemplu, prin- 
tr-o mobilizare exemplară și 
o bună pregătire tehnică indi
viduală. tinerii noștri călăreți 
au reușit să surmonteze han
dicapul și să cîștige titlul bal
canic, deși nu erau creditați 
cu șansă. Iată, de ce, am mai 
spus-o, ar trebui găsite for
me pentru ca juniorii și fetele 
să beneficieze de un calendar 
competitions! corespunzător 
(exemplul Daniei Popescu este 
edificator), care să ducă la 
creșterea lor valorică.

Dresajul trăiește de cițiva 
ani tot mai mult în umbra 
„obstacolelor". el avind cu a- 
devărat de înfruntat... obstaco
le in calea afirmării. Efor
turile solitare ale lui Dumitru 
Velicu (in special), Nicolae 
Gheorghe și Anghel Donescu, 
toți componenți ai clubului 
Steaua, nu sint sprijinite sufi
cient, mai mult, unele cluburi 
ignorînd total această discipli
nă care presupune muncă și 
răbdare. Faptul că decalajul 
între valoarea dresajului nos
tru și cel pe plan internațio
nal s-a mărit este argumentat 
de rezultatele ultimului cam
pionat european, unde echipa 
noastră a ocupat locul 11 cu 
3 794 p, față de cele 5 080 ale 
campioanei (RF.G.) și la 200 
P (!) de penultima clasată, Ita
lia. Această situație ar tnebui 
să dea de gîndit antrenorilor 
de la cluburi, cei dinții che
mați să rezolve dificultățile 
in care se află în acest mo
ment dresaj ul.

în ultima decadă a lunii, că
lăreții noștri se vor afla la 
startul celei de a XlV-a ediții 
a Campionatelor balcanice 
(22—28 august, Sabac, Iugosla
via). Comportarea de pînă a- 
cum ne face să credem că și 
la această ediție ei se vor afla 
printre fruntași, mențin îndu-și 
pozițiile cucerite la edițiile 
precedente.
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ATI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE

• Agențiile Loto-Pnonosport 
mai pot elibera numai astăzi bi
lete cu numerele alese de parți- 
cipanți pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 12 august 1383 — 
prilej de noi Și mari succese la 
acest tradițional și avantajos sis
tem de joc. Nu ocoliți prilejul de 
a vă număra și dv., mfine, prior 
ine marii câștigători I • ta aceste 
zile continuă vânzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională Loto 
de duminică 14 august IMS. După 
oum s-a mai anunțat, kt cadrul

FAZ,

Fi

Fi 
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Dialoguri cu antrenorii divizionari „A"

A. Kun:„fiL DOILEA AN DUPĂ PROMOVARE
E ÎNTOTDEAUNA MAI GREU'

— Tinere antrenor Kun II — 
cum te știm ca jucător — F.C. 
Bihor a „navigat" in campiona
tul trecut pe o linie sinusoi
dală care a mers intre locurile 
2 și 3 in prima parte a între
cerii,. și 13 spre finalul ei. De 
ce ?

— Noi am pornit in acest 
campionat cu mult, foarte mult 
elan. Eu eram jucător in pe
rioada aceea. Era în joc onoa
rea noastră, a celor mai mulți 
dintre noi onoarea de fotba
liști orădeni. pentru că Oradea 
a dat jucători și echipe de 
prima mărime in fotbalul ro
mânesc. Bucuria reintilnirii cu 
Divizia „A" ne-a dat forte noi. 
nebănuite chiar. Jucătorii, bine 
pregătiți, cu un moral excelent, 
ajutați și de reușitele tande
mului Georgescu — Grosu. de
osebit de productiv pină la 
meciul de la Brașov cind, după 
cum se știe. Georgescu a fost 
grav accidentat. Și Grosu. e- 
mul nostru de gol. a rămas 
fără principalul său reazem, 
fără principalul lui furnizor 
de mingi-gol. Ce mai. jocul 
ne-a mers peste așteptări astă 
toamnă. Și iar a venit un mo
ment de descumpănire : pri
mul meci pierdut acasă, cel 
cu Craiova. A fost ca un trăs
net. Ne-a dereglat această in- 
frîngere, tn special din punct 
de vedere al moralului, al în
crederii cu care abordam me-

amo din Capitală

ERI PISTARZI 
ÎNTÎIETATEA
manta este remarcabilă chiar 
si pentru seniori !

In finala pentru locurile 1—2 
s-au întîlnit, în două manșe, 
M. Cleonic și VI. Buduroi 
(STIROM). primul terminînd 
învingător în ambele întilniri. 
Clasament : 1. M. Cleonic (Di-
namo), 2. VI. Buduroi (STI
ROM), 3. Cr. Mihălțean (O- 
limpia). 4. VI. Mitulescu (O- 
limpia). 5. S. Cheosolu (C.S.Ș. 
1). 6. C. Ionită (C.S.Ș. 1), 7. 
S. Dine (C.S.S. 1). 8. S. Goga 
(C.S.Ș. 1).

Miercuri după-amiază. în 
preliminariile orobei de urmă
rire individuală, au intrat în 
concurs peste 40 de concurenți, 
cifră record.

GLORI!LOR“
pă de handbal în „Promoție", 
o secție de automodele frun
tașă pe țară (și-au amenajat 
o excepțională pistă pentru 
această disciplină). Iar secre
tarul asociației, I. Lupu, ține 
să ne înfățișeze un frumos 
program de acțiuni prin care 
sportivii uzinei vor omagia 
marea sărbătoare : Cupa Eli
berării la fotbal, cu 16 echipe, 
la tenis de masă, șah, box, o- 
rientare turistică, cros, o du
minică cukural-sportivă, iar 
în curînd organizarea concursu
lui republican de vautornadele 
„Pistonul de aur".

Ne imaginăm „Gloriile" na- 
vigînd prin lanurile de grîu, 
iar pe făuritorii lor îi vedem 
bucurîndu-se de a-și putea 
petrece timpul liber pe terenu
rile de sport.

ține autoturisme ..Dacia 1300“, 
mari sume de bani și excursii in 
R.S. Cehoslovacă sau R.D. Ger
mană. Biletele de 25 lei varianta 
au drept de cî$ttguri la toate ex
tragerile.

RAGEREA EXCURSIiLOR
IN 10 AUGUST

3 44 14 5
20 41 19 37 39

lll-a : 29 36 3

384 lei, din care : 292.539 lei. 

ciurile. Și astfel am încheiat 
prima parte a întrecerii cu mi
nus 2 in clasamentul adevăru
lui. Returul l-am terminat cu 
zero. Un rol important în pri
ma parte a campionatului l-a 
avut antrenorul Gheorghe 
Staicu. El a imprimat echipei 
un stil de joc ofensiv, deschis, 
dovadă și numărul mare de 
goluri înscrise de formația noas
tră. Pentru că eu, după cum 
știți. doar din retur am pre
luat echipa..

— Și cum te-ai simțit in a- 
ceastă postură, de antrenor, 
cu totul nouă in activitatea ta?

— Desigur, cu totul altceva 
este să te ocupi de o echipă. 
Intervin o multitudine de pro
bleme cărora trebuie să le faci 
față, tn plus. trebuie să te 
ocupi și de tine pentru că — 
nu e așa ? — trebuie să fii un 
exemplu pentru coechipieri, 
pentru elevii tăi. De aceea 
m-am pregătit ca în anii debu
tului ca jucător.

— Deci, cum ai conlucrat cu 
jucătorii și coechipierii dumi- 
tale ?

— Din practica mea de a- 
proape un deceniu și jumătate 
in Divizia „A" am desprins 
citeva idei pe care caut să le 
imprim și jucătorilor mei. Mai 
intii, plec de la ideea că, in 
afară de portar, orice post 
cere o sarcină dublă, la care 
te obligă fotbalul modern. Sar
cina dublă a devenit acum si
nonimă din punct de vedere 
al fotbalului cu., lovirea balo
nului ! De aceea sînt perfect 
de acord cu Florin Halagian 
care a spus, tot in _ „Sportul", 
că „disciplina tactică repre
zintă 80 la sută". Foarte bine 
a vorbit Halagian ! Din punct 
de vedere tactic, toată pro
blema se reduce, după mine, 
la ideea că fiecare jucător tre
buie să fie pregătit ca in fa
zele ofensive să-l surprindem 
pe adversar, iar in apărare să 
nu fim surprinși. E clar, nu ? 
Asta e toată filosofic fotbalu
lui. Mă veți întreba despre dis
ciplină. Vreau să spun că fot
balul impune și pretinde disci

ȘTIRI, REZULTATE
F.C. OLT ȘI C.S. TIRGOVIȘTE 

IN TURNEU IN BULGARIA. Săp
tămâna trecută eele două divizio
nare „A“ au susținut două parti
de în cadrul unui turneu în Bul
garia, la Ruse. In prima zi, Spar, 
tak Pieven a dispus cu 1—0 de 
C.S. Tirgoviște, iar echipa gazdă, 
Dunav, a clștigat la aceiași scor 
partida cu F.C. Olt. în partida 
pentru locurile 3—4 s-au întîlni.t, 
astfel, F.C. Olt și C.S. Tirgoviște. 
Echipa antrenată de FI. Halagian 
a cîștigat cu 3—0 (1—0) prin go
lurile marcate de State, Boricea- 
nu și Barbu.

„CUPA MINERUL» LA FILI- 
PEȘTII DE PĂDURE... tn finala 
competiției organizată la Filipeș- 
til de Pădure, de echipa Minerul 
din localitate, formația gazdă a

CHIHAIA, ORAC, MAJARU
DAR GALAȚIUL CREDE IN

S-AU DUS... 
COPIII SĂI

Orașul de Io Mila 80 nu a reușit 
— cel puțin pînă acum — sâ con
stituie o prezență permanentă pe 
prima scena fotbalistica a țârii (cau
zele nu le discutam în rînduriîe de 
fața, dar e bine sâ amintim câ ele 
rezida în desele schimbări de antre
nori și jucători cu nimic legați sen
timental de orașul dunărean). In 
schimb, Ga lăți ul nu a dus niciodată 
lipsă de talente autentice, crescute 
în ograda propriului centru sau în 
secții de antrenament. Mereu s-au 
găsit oameni talentați ca Guta Tânase, 
Z. David, Alex. Miron, N. Gorgorin 
etc., care s-au ocupat cu devotament 
?i pricepere de lansarea în sfera per- 
ormanței a unor jucători valoroși. Și 

pentru a ne susține afirmația, „or? 
gumen-tele" se numesc... T. Stoica, 
Chihaia, Orac, Vlad, Majcru etc., 
care evoluează astăzi sub culorile u- 
nor cluburi puternice cum sînt -Di
namo, Steaua, Sportul studențesc.

în prezent urbea galâțeanâ dispune 
de un puternic centru de antrenament 
la Dunărea C.S.U., precum și de alte 
secții pentru pregătirea juniorilor, la 
Oțelul și C.S.Ș. 1, unde se desfășoa
ră o lăudabilă activitate de depis
tare, formare și îndrumare a copi
ilor și juniorilor.

La centrul de antrenament Dună- 
razf f ?5~î i nrfiviJrtfaw» tînmilor fotba

plină nu numai tactică, ei și 
in comportare, in pregătire, ca 
mentalitate. Iar cei ce greșesc, 
greșesc nu numai față de mi
ne, ca antrenor, ci și față de 
fotbal Fotbalul in sine — nu 
neapărat prin regulament, ci 
prin spiritul lui — este un joc 
cinstit, corect, cavaleresc, in 
care victoria trebuie să fie de 
partea celui mai bun.

— Revenind la disciplină, 
știu că ai primit singurul car
tonaș roșu al echipei. în me
ciul de la Tirgoviște.

— Da, e adevărat. Eu sus
țin și acum că arbitrul acelui 
meci ne-a sancționat cu un 
penalty gratuit, din care am 
pierdut. Și nu m-am putut ab
ține — îmi reproșez și acum — 
să nu zic ceva.

— Să trecem... Care crezi că 
a fost axul echipei în campio
natul trecut ?

— Balasz — Zare — Mure- 
șan — Biszok — Grosu. Balasz 
a fost foarte constant in retur, 
cind a reușit unele intervenții 
de maximă importanță pentru 
noi; Zare e un jucător talen
tat. dacă e serios— Dar nu știu 
azi dacă va fi mîine... Mure- 
șan a crescut foarte mult ca 
valoare în campionatul trecut, 
Biszok a fost cel mai constant 
de-a lungul celor 34 de etape, 
iar Grosu — cel mai eficace.

— Cum privești noul cam
pionat ?

— Va fi mai dificil. Asta șt 
pentru că acum competitoarele 
ne-au „luat măsura". Dealtfel, 
întotdeauna pentru noile ve
nite anul al doilea în „A" a 
fost mai dificil decît primul. 
Priviți ultimul clasament: toa
te cele trei promovate — adi
că Politehnica Iași, Petrolul și 
noi. F.C. Bihor — s-au clasat 
mai sus de locul 16. tn schimb 
F.C. Constanța și F.C.M. Bra
șov, după doi ani, au căzut!

— Vei juca în continuare ?
— Nu știu, deocamdată. Da

că rămîn antrenor, voi renunța. 
Dar eu aș vrea să mai joc!...

Mircea ÎUDORAN

învins cu 2—0 (1—0) proaspăta 
divizionară ,,B» Metaluil Plopeni, 
prin golurile înscrise de Vrabie 
(mln. 35 și 78). în meciul pentru 
locurile 3—l, Flacăra Moreni — 
Petrolul Videle 2—1 (2—0).

...ȘI LA COMANEȘTI. Competi
ția a fost cîștigată de F.C.M. Bra
șov, care, în finală, a dispus de 
Petrolul Moinești ou 8—7, după 
executarea loviturilor de la 11 m. 
Pentru locurile 3—I, Minerul Co- 
mănești — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 2-0 (1—0). (I. VIZITIU 
— coresp.).

StWBATA, 13 AUGUST, orele 
17, se va disputa pe Stadionul 
Republicii un med internațional 
amical între echipele Rapid Bucu
rești și Voios, care activează în 
prima ligă <Hn Grecia.

liști este tratata cu seriozitate și res
ponsabilitate, fapt ilustrat de condi
țiile bune de pregătire asigurate de 
conducerea clubului și de sprijinul 
acordat de organele locale. Astfel, 
copiii și- juniorii ou la dispoziție un 
teren gazonat și unul cu zgură, echi
pament și materiale sportive cores
punzătoare și - lucru esențial - un

climat favorabil pen-tru desfășurarea 
unei activități susținute.

Colectivul de tehnicieni condus de 
prof. Adrian Neaga se bucura, de 
asemenea, de multa înțelegere și 
sprijin din partea majorității școlilor 
și liceelor gâlâțene, cere le asigura 
atît condiții de selecție, cît și de șco
larizare. Activitatea se desfășoară pe 
categorii de vîrstâ. Astfel, fostul ju
cător divizionar „A* Mihai Olteana 
se ocupa de pregătirea juniorilor 
care activează în campionatul repu
blican (copii născuți în 1966). Șl iată 
€â numai după cîțiva ani de muncă 
competenta, inimosul antrenor o lan
sat în circuitul performanței cîțîva ju
niori deosebit de talentați, care sînt 
deja, cooptați în lotul seniorilor: Chi-

CERERI DE TRANSFERĂRI
LA ECHIPELE DE DIVIZIA „A

La federația de fotbal s-a 
încheiat aseară la ora 21 pe
rioada de transferare a jucăto
rilor. Iată citeva din aceste 
cereri care urmează să fie so
luționate :

DINAMO : Iamandi (de la 
F.C. Olt). Andone (Corvinul 
Hunedoara). Nemteanu (Poli
tehnica Iași);

UNIVERSITATEA CRAIO
VA ; Drînceanu (Electroputere 
Craiova). Dănut (C.S.S. Rovine 
Craiova) :

SPORTUL STUDENȚESC : 
Hagi (F.C. Constanța}. Boze- 
san (Politehnica Timișoara). 
FI. Ionescu (F.C. Argeș). Vă- 
sîi (Electroaparataj București):

STEAUA Pușcaș (F.C. Bi
hor). Diaconescu (Dunărea 
C.S.U. Galați). Lăcătuș (F.C.M. 
Brașov). Lauren tiu (Minerul 
Motru). Piturcă (F.C. Olt). St. 
Petcu (F.C. Constanta). Tătă- 
ran (F.C. Baia Mare) :

CORVINUL HUNEDOARA : 
Vlad. Sțredie, Văetuș. L. Mol- 
_ ."-îi de la Dinamo
București). Gh. Radu (Dinamo
dovan (toti de la 
F
Victoria București) ;

HACAU : Avădanei 
(C.S.M. Suceava). Dinu (Dina
mo Victoria București). Mihuț 
(Olimpia Sa tu Mare), Dudu 
Georgescu (Dinamo București);

JIUL PETROȘANI : Lasconi 
(revenit de la Chimia Rm. Vîl-

Intre doua sezoane compef if tonale

SĂ NU UITĂM „LUCRURILE MĂRUNTE"!
Reluarea activității fotbalisti

ce oficiale se apropie. Echipe
le noastre divizionare sint în 
febra pregătirilor. Mai puțin 
ca în perioada de iarnă, desi
gur, pregătirea fizică, tehnică 
și tactică se află în centrul 
atenției antrenorilor noștri. E 
un adevăr recunoscut de toată 
lumea (și probat de competi
țiile tot mai solicitante, unele 
chiar epuizante) că cine aspiră 
la performanțe înalte — obiec
tiv, pe care trebuie să îl aibă 
toate divizionarele „A“ și nu 
numai cele care își propun să 
joace în cupele europene — 
trebuie să facă o pregătire 
fără cusur la toate capitolele. 
Fotbalul se joacă azi într-un 
tempo tot mai susținut, une
ori sufocant

Iată realități pe care nici un 
jucător sau antrenor nu tre
buie să le ignore. Finalul cam
pionatului precedent ne-a ară
tat destui jucători (și echipe) 
epuizați, incapabili să-și eta
leze calitățile tehnico-tactice 
pe care presupuneau că Ie au.

Așadar, talentul, sclipirile de 
moment rămîn fără valoare, 
fără o bază solidă sub raport 
fizic, al puterii de luptă, al 
mobilizării.

Acum, în perioada dintre 
două campionate, în febra pre
gătirilor, antrenorii și jucătorii 
trebuie să-și îndrepte atenția 
spre toate componentele jocu
lui : TEHNIC, TACTIC, FIZIC 
și PSIHIC.

Da, PSIHIC ! Jucătorii să fie 
pregătiți pentru victorie — te
lul suprem al întrecerii spor
tive — dar nu o victorie cu 
orice preț, cu joe dur și acte 
nesportive, cum, din păcate, 
s-a intimplat în sezonul trecut,

¥u (component ol lotului U.E.F.A. 
*05), A. Sandu, Calmuc etc. Un olt 
animator al fotbalului gălățean, prof. 
Aurel Drăgan, are in pregătire două 
grupe (copii născuți în .1947 și 1968). 
Dintre cei 40 de copii pot ff reți
nute numele ui Dănuț Lupu (com
ponent al lotului U.E.FA. '85). 
Gabriel Bujoreanu, Marian Cher- 
cheș, Lucian Cojocarii. De inițiativa 
șt pregătirea copiilor născuți in anii 
1969 și 1970 se ocupă un alt fost ju
cător gălățean — Dumitru Cernega 
— care ne-a vorbit cu deosebită sa
tisfacție despre cîțivo viitori buni fot
baliști: Dorinei Dragomir, Ion Asan- 
deî. Marcel Trofin. In sfîrșiț, prof. 
Adrian Neogu, cel care la crescut pe 
„ cangurul" Hanghiuc, și-a formal 
două grupe de inițiere pentru copii 
născuți în anii 1971 și 1972.

lată și un amănunt deloc lipsit de 
Importanță: pe lingă selecția rigu
roasă pe care o efectuează, colecti
vul de antrenori urmărește cu consec
vență și situația școlară a elevilor 
fotbaliști, neacordînd nici un rabat 
chiulangiilor sau celor care vor sâ 
treacă prin școală ca... rața prin apă. 
Există așadar la Galați un climat de 
muncă și responsabilitate cu speran
țele fotbalistice ate orașului.

T. SIRIOPOL 

cea). Cura (U.T. Arad). Balaj 
(Bihorul Beîuș) r

CHIMIA RM. V1LCEA : U- 
drieă (Steaua București). Mir- 
zea (Petrolul Ploiești). Calianu 
(F.C.M. Giurgiu) Ciupitu (U- 
niversitatea Craiova) :

F.C. BIHOR : Liliac (C.S. 
Botoșani) Tămaș și Dumitres
cu (ambii de la înfrățirea O- 
radea). I. Gheorghe (Gloria 
Bistrița) :

A.S.A. TG. MUREȘ : Klan 
(Unirea Valea lui Mihai), 
Koncz (Metalotehnica Tg. Mu
reș). Vancea (C.S.Ș. Bacău) :

DUNĂREA C.S.U. GALATI : 
Cernescu (A.S.A. Tg. Mureș), 
Soare și Romilă (ambii de la 
Politehnica Iași). Mureșan 
(Prahova Ploiești) ;

RAPID BUCUREȘTI : Sames 
(F.C. Constanta). Rada (Auto
buzul București). C Petcu 
(revenit de Ia Progri.ul Vul
can București). E.vaes (Ar
mătura Strehaia) :

F.C. BAIA MARE ; Andor 
(Foresta Bistrița). Lais si Are- 
zanov (ambii de la C.I.L. Si- 
ghet), I. Mureșan (revenit de 
la Steaua București). Lupan 
(Minerul Cavnic) ;

F.C. OLT : Iordache (Dinamo 
București). Barbu și Minea 
(ambii de la Steaua). Boricea- 
nu (F.C.M. Brașov). Ciurea 
(I.P. Aluminiu Slatina). Firă- 
nescu (Universitatea Craiova).

cu proteste la deciziile arbi
trilor, cu incorectitudini care 
au dus la ploaia de cartonașe 
galbene și roșii. Lupta oarbă 
pentru puncte nu face decît 
rău fotbalului nostru, îi frî- 
nează progresul atit de aștep
tat și dorit de marea masă a 
iubitorilor acestui sport.

Un fapt în aparență mărunt 
— necunoașterea regulamentu
lui — a generat de multe ori 
scene penibile, proteste nejus
tificate, a impietat asupra 
cursivității jabului. Este inac
ceptabil ca un fotbalist de Di
vizia „A“ să nu cunoască re
gulamentul de joc, cum e ca
zul cu loviturile indirecte, cu 
poziția de ofsaid, cei 4 pași ai 
portarului, trimiterea balonu
lui, in mod ostentativ, în a» 
fara terenului, cind jocul este 
oprit, abateri care sint aspru 
sancționate în meciurile inter
naționale conduse de arbitri 
străini, mai puțin indulgenți 
decît unii dintre arbitrii noștri.

_Prin.tr-o pregătire corespun
zătoare a tuturor jucătorilor — 
mai ales pe plan etic — în 
sezonul care va urma trebuie 
să se pună capăt intermina
bilelor discuții care nu loc la 
executarea loviturilor libere 
din preajma careurilor de 16 
m. Am văzut cum jucătorii e- 
chipelor gazde făceau zidul 
la-.. 6 m., nici oaspeții nu se 
așezau la mai mult de 7—8 m. 
De aici, gesturi nesportive, 
tîrguieli. îmbrînceU, situații pe 
care arbitri nehotăriți, mai pu
țin intransigenți, le acceptau 
compromițind spectacolul, căl- 
cînd în picioare regulamentul, 
favorizînd în acest fel o e- 
chipă sau alta, dar defavorizînd 
fotbalul nostru care nu de pu
ține ori a avut de suferit de 
pe urma loviturilor libere în 
întâlnirile internaționale, în 
care arbitrii nu acceptă zidul 
la 6 metri.

Acum, în preajma unei noi 
ediții de campionat. în care 
(ca în fiecare an), ne punem mari 
speranțe, am adus in discuție 
citeva aspecte legate de pregă
tirile echipelor, de comporta
rea lor. Unora, probabil, li se 
vor părea mărunte față de im
portanța presingului, a pasei 
sau a șutului de la distanță 
(care nu prea există). Din cau
za acestui mod greșit de a 
vedea lucrurile persistă destu

le deficiente. Se omite că a- 
oeste „lucruri mărunte" duc la 
efecte nedorite. Fotbalul de 
performanță, adevăratul fotbal 
nu admite nici un rabat, nici 
de Ia regulament, nici de la 
conduita în teren (inclusiv 
respectul faț» de adversar).

Constantin ALEXE

Aflăm cu deosebită tris
tețe de încetarea din viață 
a fostului internațional Ru
dolf Kotormani (72 ani), ju
cător de bază atît în echipa 
sa de club. Ripensia Timi
șoara, cît și în reprezenta
tiva României, în anii '30.



IERI AU FOST ÎNREGISTRATE PRIMELE RECORDURI MONDIALE
BREVIAR © BREVIAR0 Car! Lewis, două noi titluri : la lungime ți in ștafe

ta de 4X100 m, recordmană a lumii I 0 Jarmila Krato- 
chvilova — o supervedetă : al doilea titlu mondial, cu 
un rezultat excepțional 0 Cel mai bun loc ocupat ieri 
de sportivii noștri - 8, Cristieana Cojocaru (400 mg), cu 
record național 0 Mihaela Loghin în finala la greutate

HELSINKI, 10 (prin tele
fon). In cea de a patra zi a 
campionatelor mondiale, ziua 
cu cele mai multe medalii 
puse în joc pină acum — în 
opt finale —, zeci de mii de 
spectatori entuziaști au salu
tat cu satisfacție, la puține mi-

Sovietica Tamara Bîkova, pri
ma campioană mondială a sări
turii in inăltime.ftsau bucuria 
victoriei...

Foto : A.P.-AGERPRES 
-----------------------------REZULTATE TEHNICE (FINALE)

nute Înainte de ora 18. do- 
borirea primului record mon
dial de Ia inaugurarea întrece
rilor. Evenimentul s-a pro
dus în finala probei turului 
de pistă. în care Jarmila 
Kratochvilova a făcut, pe cu- 
Iuarul 3, o cursă excepțională, 
cîștigînd în manieră de 
mare campioană : 47,99. nou 
record al lumii la 400 m (v.r. 
aparținea Măritei Koch, cu 
48,16) ! Atleta din Cehoslovacia 
obține acest strălucit succes la 
numai 24 de ore după victoria 
de la 890 m, fiind prima atle
tă care reușește o asemenea 
„dublă" la o mare întrecere. O 
desfășurare palpitantă a avut 
Si finala inaugurală a progra
mului, desfășurată pe a- 
ceeașl distanță, dar la garduri. 
Sosire „la fotografie", cu Eka
terina Fesenko (U.R.S.S.), de- 
păsind-o grație... unei su
timi (!) pe recordmana probei, 
Anna Ambroziene. Sportiva 
noastră Cristieana Cojocaru 
a făcut cea mai rapidă cursă 
din carieră, depășindu-și — cu 
mai bine da două zecimi — 
propriul record național, stabilit 
tot aici, în serii — 58,26 (vx. 
58,49). Cu toate acestea, ea a 
ocupat doar locul opt. arătînd 
însă că mai are resurse. La 
disc, mare surpriză • record
mana mondială, Galina Savin
kova, s-a clasat a... 11-a ! Prin
tre aruncătoarele care au de
pășit-o s-a numărat și Flo
rența Crlciuncscu (poziția a 
noua), dar faptul acesta nu ne 
consolează. Dacă de la cea
laltă finalistă româncă, Maria 
Badea (clasată a 12-a), nu ne 
așteptam la prea mult. dat 
fiind tinerețea și lipsa ei de 
experiență, de la Florența a- 
veam, justificat, alte pretenții. 
Ea ne-a dezamăgit însă... La 
400 m bărbați și în cursa fe
minină de 3000 m ciștigătoTii 
s-au ales de pe lista favoriți- 
lor cu mențiunea că la 3 000

• La puține mo
mente după încheie
rea probei femini
ne de săritură In 
înălțime, tnvingâ- 
toarea, sovietica Ta. 
mara Bikova, s-a 
adresat ziariștilor, 
spuntndu-le: „Am
fost nervoasă la În
ceput, dar m-am li
niștit la... 1,99 m ! 
M-am deoontractat 
șl cred că aș fi pu
tut bate recordul 
mondial. V-o pro
mit pentru prima o- 
cazie“. • Intr-un 
amplu reportaj al 
agenție! France 
Presse este comen
tată marea surpriză 
oferită de vest-ger- 
manul WiiM Wuei- 
beck care, după ce 
anul trecut era abia 
ai optulea la C.E.. 
a reușit să devină 
oel dinții campion 
mondial la 800 m. 
WuSbeck are in 
palmares nu mal 
puțin de zece suc
cese consecutive în 
campionatul țării 
sale in această pro
bă, dar nu a obți
nut nici o perfor
manță pe plan In
ternațional ptnă ta

ziua finalei de la 
Helsinki ! <J Cel 
mai „ocupat" atlet 
pare să fie ameri
canul Carl Lewis. 
După ce în primele 
zile a avut de aler
gat în cursa de 100 
m — serii; sferturi 
de finale, semifinale 
șl finală (pe care a 
cișligat-o) — marți 
dimineață • el a 
alergat in seriile 
ștafetei de 4X100 m, 
pentru ca după-a- 
miază să se „repea
dă" pină la groapa 
de sărituri în lun
gime unde, dlntr-un 
singur salt, a obți
nut calificarea. Dar 
ce salt ! 8,37 m ! Iar 
miercuri s-a prezen
tat, firește, în fina
lele ambelor pro
be... • Ramona
Neubert (R.D.G.), 
cea mai mare favo
rită a întrecerilor 
feminine, a confir
mat. Ce spune ea 
după victoria din 
attt de dificila pro
bă de heptatlon: 
„Aș fi putut obține 
un rezultat final 
mal bun dacă aș fi 
realizat rezultatul 
meu obișnuit la

m americanca Mary Decker a 
condus „de la cap la cap", 
sportivele sovietice greșind 
tactic.

La lungime (masculin) ame
ricanul Carl Lewis a cucerit 
medalia de aur din... două sări
turi : 8,55 m și 8,42 m, după 
care a așteptat ora pentru șta
fetă I Reprezentantul nostru, 
Ghcorghe Cojocaru, s-a clasat 
pe locul 9, cu un rezultat (7,88 
m) la nivelul său obișnuit. 
După succesul echipei femi
nine a R. D. Germane (Silke 
Gladisch, Marita Koch, Ingrid 
Auerstvald, Marlies Giihr) în 
ștafeta de 4 X 100 m, ultima 
finală a zilei a marcat un 
moment istoric : pentru prima 
oară o ștafetă masculină co
boară granița celor 38 de se
cunde ! Autorii splendidei per
formanțe (37,86) sînt america
nii Emmit King, Willie Gault, 
Calvin Smith, Carl Lewis, a- 
cest din urmă superb atlet 
cucerind astfel, pină acum !, a

înălțime (1,83 m).
Dar nu am reușit 
nici măcar 1,83 m, 
pentru mine rezul
tat de antrenament. 
Mă bucur insă, ori
cum, pentru titlul 
mondial, ea și pa
tru tînăra mea coe
chipieră Anke Va
ter care, .deși pre
zentă numai la a 
doua mare compe
tiție a sa, a cucerit 
medalia de bronz". 
• Polonezul Zdzis- 
law Kwasny a fost 
retrogradat de pe 
locul doi pe cel 
de-al treilea la a- 
runcarea ciocanului, 
în urma umei con
testații. Juriul de a- 
pel i-a anulat ulti
ma încercare, cea 
care îi adusese me
dalia de argint (81,54 
m), în urma anali
zei filmului arun
cării, In care se ve
dea clar că atletul 
polonez a călcat 
marginea cercului. 
Medalia de argint a 
revenit astfel sovie
ticului Iurl Sedîh 
(80,94 m),In timp ce 
Kwasny, cu 79,42 m, 
obține bronzul.

treia sa medalie de aur la 
Helsinki.

Dimineața au avut loc cali
ficările la aruncarea greutății 
— feminin și suliță — mascu
lin. Prima dintre ele ne-a intere
sat în mod deosebit, în lupta 
pentru îndeplinirea baremu
lui (17 m) aflindu-se și repre
zentanta noastră. Mihaela Lo
ghin. Ea a obținut fără proble
me dreptul de a fi prezentă 
In finala de vineri, cu 18,97 m, 
alături de Ilona Slupianek 
(R.D.G.) — 19,99 m, cel mai 
bun rezultat din calificări, 
Natalia Lisovskaia (U.R.S.S.), 
Helena Fibingerova (Ceho
slovacia). Marla Sarria 
(Cuba), Nunu Abașidze 
(U.R.S.S.) și alte șase sportive.

Joi este zi de odihnă. Cursa 
pentru stabilirea ierarhiilor 
primului ‘campionat mondial al 
sportului-sporturilor se reia 
vineri, cînd sînt programate 
patru finale.

Viadimk MORARU 
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RUNDA 
ROMÂNCELOR!

Turneul international femi
nin de șah al României, găz
duit de saloanele Hotelului Ro
man de la Băile Herculane. a 
continuat cu disputarea parti
delor rundei a 6-a.

A fost o reuniune fastă pen
tru reprezentantele noastre, 
toate învingătoare în fata u- 
nor adversare de valoare. Da
na Nuțu Terescenco (cu ne
grele) a obținut o victorie ra
pidă și spectaculoasă în fata 
lianei Glaz, la capătul a nu
mai 90 de minute de joc. Cam
pioana noastră. Eugenia Ghin
dă. a dominat-o pe marea 
maestră Malgorzata Wiese, cîș
tigînd cu calm — calitate care, 
din păcate, o părăsește ade
sea. Succese de palmares (dar 
și puncte prețioase) înscriu Li- 
gia Jicman. care a întrecut-o 
pe marea maestră Hanna E- 
renska, șl Gabriela Olărașu, 
învingătoare în fața campioa
nei R. D. Germane, Annette 
Wagner. Elisabeta Polihronia- 
de a cîștigat la Smaranda Boi- 
cu. iar Judith Kantor-Chiri- 
cută la Marina Pogorevici, ma
rea maestră acuzînd o eviden
tă scădere de formă. Singura 
remiză : Gisela Fischdick — 
Nana Aleksandria.

CLASAMENTUL, acum cînd 
turneul a trecut „ecuatorul": 
Aleksandria 5, Polihronia- 
de, Kantor 4. Fischdick 31/» 
(1), Erenska 3, Olărâșu. Ghin
dă Vf, (1), Glaz. Wiese, Jic* 
man, Wagner 31/,. Nutu 2 (2). 
Pogorevici l’/j, Boleu 1 (1).

Astăzi este zi liberă.

LUPTĂTORI ROMÂNI 
ÎN POLONIA

De vineri pînă duminică, la 
Varșovia se vor desfășura în
trecerile tradiționalului turneu 
de lupte greco-romane dotat cu 
„Trofeul Pitlyasinski”. La a- 
ceastă importantă competiție 
vor participa și sportivii ro
mâni : P. Cărare, C. Filipov, I. 
Grigoraș, I. Savin, Gh. Savu și 
V. Doiipschi.

FEMININ — 400 MG. : 1. Ekate
rina Fesenko (U.R.S.S.) 54,14 ; 2. 
Anna Ambroziene (U.R.S.1S.) 54,15;
3. Ellen Fiedler (R.D.G.) 54,55 ;
4. P. Pfaff (R.D.G.) 54,64 ; 5. P.
Krug (R.D.G.) 54,76 ; 6. A. L.
Skoglund (Suedia) 54,80 ; 7. S. 
Morley (Marea Briitanie) 56,04 ; 8. 
C. Cojocaru (România) 56,26 ; 
400 M : 1. Jarmila Kratochvilova 
(Cehoslovacia) 47,99 — nou record 
mondial ; 2. Tatiana Kocembova 
(Cehoslovacia; 48,59 3. Maria Pi-
nigina (U.R.S.S.) 49,19 ; 4. G. Bus- 
mann (R.F.G ) 40,75 ; 5. M. Payne 
(Canada) 50,06 ; 6. I. Baskakova
(U.R.S.S.) 50,43 ; Disc i 1. Mar
tina Opitz (R.D.G.) 63,94 m ; 2. 
Galina Murashova (U.R.S.S.) 
67,44 m ; 3. Maria Fetkova (Bul
garia) 66,44 m ; 4. T. Ilristova 
(Bulgaria) 65,62 m ; 5. G. Beyer 
(R.D.G.) 65,26 m 6. s. Sllhava 
(Cehoslovacia) 64,32 m ; ...9. FI. 
Crăeiunescu (România) 62,14 m : 
...12. Maria Baxțpa (România) 
58,16 m : 3 000 M : 1. Mary Dec
ker (S.U.A.) 8:34,62 ; 2. Brigitte
Kraus (R.F.G) 8:35,11; 3. Tatia

TURNtUL MASCULIN DE VOLEI AL ElOMANIfl
(Urmare din pag. 1)

partidei șl, tatr-o scurtă perioa
dă, Dascălu. surprinzător ni se 
pare lipsa de randament în atac 
a Iui Enescu, vreme îndelungată 
unul dintre titularii ‘de bază, 
după cum Căta-Chițiga este de
parte de ceea ce trebuie să în
semne un adevărat coordonator 
de Joo I

Arbitrii L. Franțlșko (U.R.S.S.)

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
BOX • Portoriaanul Carios Su

gar de Leon, campion mondial 
la cat. semigrea (venstanea 
W.B.C.), tșl va pune titlul In joc 
în fața mexicanului Alvaro Yakul 
Lopez (32 de ani). Meciul este 
programat la 21 septembrie, la 
Porto Rico.

ciclism • Trei rutieri colum- 
bieni au fost excluși din lotul 
cane urma să participe la „Tout 
de l’Avenir" Este vorba de Ji
menez. Cabrera și Rios, care au 
refuzat să participe la o cursă 
de nregătire

MOTO • .Marele Premiu" ai 
Belgiei ta motocroe — clasa 500 
cmc s-a desfășurat 1a Nemur 
victoria tn cele două manșe re
venind suedezului wairan Cari- 

na Kazankina (U.RS.S.) 8:35,13 ;
4. S. Ulmassova (U2R.S.S.) 8:35,55;
5. W. Sly (Marea Britanic)
8:37,06 ; 6. A. Possamai (Italia) 
8:37,96 ; 4 X 100 M: 1. R.D.G.
41,76, 2. Marea Britanie 42,71 , 3. 
Jamaica 42,73, 4. Bulgaria 42,93,
5. Canada 43.05. 6. U.R.S.S. 43,22.

MASCULIN 1 400 M : 1. Bert
Cameron (Jamaica) 45,05 ; 2. Mi
chael Franks (S.U.A.) 45,22 ; 3.
Sunder Nix (S.U.A) 45,24 ; 4. E. 
SkamraM (R.F.G.) 45,37 ; 5. H.
Weber (R.F.G.) 45,49 ; 6. T. Soho- 
enlebe (R.D.G.) 45,50 ; 4 X 100 M: 
1. S.U.A. (King, Gault, Smith, 
Lewis) 37,86, nou record mon
dial (V.r. 38,03, S.U.A., 1.977) ; 2. 
Italia 38,37 ; 3. U.R.S.S. 38,41 ; 4. 
R.D.G. 38,51 ; 5. R.F.G. 38,56 ; 6. 
Polonia 38,72. LUNGIME : 1. Carl 
Lewis (S.U.A) 8,55 m, 2. Jason 
Grimes (S.U.A.) 8,29 m, 3. Mike 
Conley (S.U.A.) 8,12 m, 4. L.
Szalma (Ungaria) 8,12 m, 5. N. 
Stekid (Iugoslavia) 8,09 m ; 6.
G. Honey (Australia) 8,06 m ; ...9. 
Gh. Cojocaru (România) 7,88 m.

și V. Chioreanu (România) au 
conduri- foarte bine echipele : 
CEHOSLOVACIA — Prielozny 
(Voplatek), Strumienski, Novotny, 
Jakoublcek (Myklșka), Chrtian- 
sky (Rerabek), Kalab ; ROMA
NIA — Ion (Enescu), Dumănoiu 
(Tutovan), Vrtacuț (Stolen), Căta- 
Chițlga, (Ionescu). Mina (Das
călu). Gîrleanu (Stoian). Joi, ul
tima zi (de la ora 1630) : Unga
ria — Cehoslovacia șl România — 
U.R.S.S. (B).

TELEX 0 TELEX 0 TELEX 0
quist șl, respectiv, belgianului 
Andre Malherbe. în clasamentul 
general al campionatului mondial 
continuă să conducă Cartquist.

ȘAH • tn runda a 4-a a tur
neului de la Polianița Zdroj, Va
lentin Stoica a ctștlgat la polo
nezul Fisz. tn clasament conduce 
Lihtinskl cu 3 p. V. Stoica ocupă 
locul 4, cu * p. • După trei 
runde. în turneul de la Hanovra 
conduce marele maestru sovietic 
Tamas Georgadze, cu t'fe p, ur
mat de Lobron (R.F. Germania). 
Torre (Filipine) și Quinteros (Ar. 
gentina) — cu cite 2 p. tn runda 
a 3-a. Karpov (U.R.S.S.) l-a în
vins pe vest-germanul Pfleger. 
iar Georgadze pe Bouaziz (Tuni
sia).

a LOTUL UNGARIEI are a- 
cum o nouă alcătuire. după 
schimbarea antrenorului Kalman Meszoly, cu Gyorgy Mezey. în 
lotul de 18 jucători care se pre
gătește pentru „amicalul" cu R.F. 
Germania (la 7 septembrie, la 
Budapesta), Mezey a promovat nu 
mai puțin de 7 jucători noi : 
Imre Kiss (Tathban ya). Farkas 
(Vasas), Roth (Pecs), Preszeler 
șl Dobany (Szombathely). Ku- 
rucz (Gyor) șl Klsznyer (Ujpesti 
Dozsa). Mezey dorește să rodeze 
această nouă formație pentru 
viitoarea ediție a C.M.. deoarece 
în actualul campionat european 
șansele selecționatei ungare sînt 
minime.

• S-AU ÎNCHEIAT transferă
rile ta R.F. Germania. Trei ju
cători nu vor mal apare ta 
„Bundesliga" : Hrubesch de la 
Hamburg va juca la Standard 
Llăge, Breitner (Bayern Mtlnchen) 
s-a retras din activitate, iar fran
cezul Six de la Stuttgart a re
venit în țara sa, la Mulhouse. 
Locul „gigantului" Hrubesch va 
fi luat de revelația diviziei se
cunde Schatzschneider (25 de ani. 
de la Fortuna Koln) golgeterul 
campionatului acestei ligi. Prin
tre noile achiziții subliniem : da
nezul Lerby care va juca la 
Bayem, suedezul Corneliusson la 
Stuttgart, iar compatriotul său 
Svensson la Eintracht Frankfurt 
Austriacul Pezzey a trecut de la 
Frankfurt La vtoecampioana Wer
der Bremen. Celelalte transfe
rări dinaintea acestei ediții de

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
TENIS • în primul tur al oon- 

cursulul feminin de la Los An
geles, jucătoarea cehoslovacă Iva 
Budarova a tnvins-o cu 6—3, 6—3 
pe japoneza Etsuko Inoue, iar 
Sue Barker (Anglia) a dispus cu 
6—4, 6—1 de Cecilia Fernandez 
(S.U.AJ. Alte rezultate: Martina 
Navratilova — Ann Henricksson 
6—1, 6—1, Ellse Burgin — Lucia 
Romanov 6—4 6—3. • Intre 15 și 
21 august se vor desfășura la 
Urmaia (U.R.S.S.) întrecerile ce
lui de-al 15-lea campionat euro
pean de tenis La turneu vor par
ticipa jucători ș! Jucătoare din 9 
țări: Bulgaria Cehoslovacia. Gre
cia. R.F. Germania, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria ș! 
U.R.S.S. 

campionat, care începe sîmbătă, 
nu sînt de rezonanță. Se pare 
că — în sfirșit — echipele vest- 
germane se gin dese să promo
veze mai mult elemente din pro
pria lor „grădină"...

PERFORMANTELE LUI STREICH 
tn prezent, ta R.D. Germană se 
întreprinde o mare anchetă de 
către revista „Dle Neue Fuss- 
bail-Woche" (organ oficial al fe
derației de specialitate), nrivind 
desemnarea celui mai bun fotba
list al sezonului 1982—83. Se pare 
că sufragiile cele mai multe le 
întrunește cunoscutul internațio
nal Joachim Strelch de la F.C. 
Magdeburg. în vlrstă de 32 de 
ani, cu 19 goluri marcate, el a 
fost golgeterul ultimului campio
nat. Atacant central la Magde
burg, stretch a îmbrăcat de 94 
de ori tricoul reprezentativei 
R.D. Germane.

NORVEGIA -
(Urmare din pag. 1)

A fost o primă repriză care a 
aparținut tricolorilor noștri, 
mai periculoși decit adversarii 
lor. ptmînd in dificultate de
fensiva gazdelor.

La reluare echipa Norvegiei 
apare cu un nou portar. T. 
Jakobsen și începe jocul cu 
mai multă decizie. Astfel în 
min. 47 Lung respinge balo
nul. cu piciorul, din fața lui 
Kallshangen, pentru ca în 
min. 54. la un șut prin sur 
prindere a aceluiași Kallshan
gen. portarul nostru să respin
gă In ultima clipă în corner. 
Jucătorii norvegieni continuă 
să se afle în ofensivă, dar a- 
tacurile lor se sting la mar
ginea careului. Treptat jocul 
se echilibrează si în min. 61 
din nou echipa României se 
află la un pas de deschiderea 
scorului: Hagi pătrunde, cen
trează în urmă și Gabor reia 
din plonjon, cn capul, în bară. 
Peste două minute. Gabor su-

ROMANIA 0-0
tează din interiorul careului 
exact în portarul T. Jakobsen 
Peste trei minute P. Jakobsen 
(min. 64) ratează singur cu 
Lung în fată, trimițînd min
gea afară. In min. 71 tot P. 
Jakobsen sutează puternic din 
interiorul careului și Lung, 
prlntr-un reflex, evită un gol 
ca si făcut. Este rîndul lui 
Boloni să trimită un balon pe
riculos care trece însă pesta 
poarta adversă. în min. 83, 
ia un fault comis de Stefă1- 
nescu asupra lui P. Jakobsen, 
căpitanul echipei noastre este 
eliminat de pe teren. Lovitura 
liberă executată de la 18 m 
rămîne fără rezultat.

Deși rămasă în 10 oameni, 
echipa noastră reușește să 
stăvilească atacurile din final 
ale norvegienilor, obtinînd un 
merituos rezultat de egalitate, 
la capătul unui ioc în care tî
năra reprezentativă a tării 
noastre s-a dovedit superioară, 
pe toate planurile. în fata 
unui adversar tenace Pe teren 
propriu.


