
Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU,

PROLETARI OIN TOATE f ARILg, UN1ȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

în județul Tulcea
Vineri după-amiază. locuitorii 

municipiului Tulcea au trăit cu 
intensă emoție bucuria rcîntil- 
nirii cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, care întreprinde, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, o nouă vizită de lu
cru în județ. Acest dialog, ce 
are loc la puține zile de la pre
cedenta vizită, reia analiza în
cepută cu organele locale de 
partid și de stat, conducerea 
Ministerului Agriculturii si In
dustriei Alimentare, cu specia
liști ai Centralei Delta Dunării, 
asupra modului de realizare a 
Programului de amenajare și ex
ploatare integrală a ținutului de 
Ia gurile Dunării, adoptat de 

al 
care

a
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Comitetul Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., program 
cuprinde măsurile pentru pune
rea în valoare a acestei mari 
suprafețe, atît din punct de ve
dere al producției vegetale, a- 
nimale, piscicole, forestiere, 
stuficole, al turismului, cit $1 
al păstrării mediului înconjură
tor si al condițiilor naturale.

Inițiativa secretarului general 
ai partidului. îndreptată în di
recția valorificării superioare, 
complexe și eficiente a acestei 
zone, , care dispune de însem
nate resurse naturale si frumu
seți unice în lume, se înscrie în 
preocuparea constantă a parti
dului și statului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de dezvoltare eeonomieă si so-

cială a meleagurilor tulcene, 
tuturor județelor tării.

Oamenii muncii din Tulcea, 
metalurgiștl, chimiști, construc
tori de nave, muncitori din in
dustria alimentară si din alte 
ramuri, pescari, țărani coopera
tori, totî locuitorii care au par
ticipat cu pasiune și dăruire la 
înfăptuirea programelor de dez
voltare a județului lor. Ia 
transpunerea in viată a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. au primit cu 
nemărginită recunoștință noile 
măsuri menite să amplifice po
tențialul economic a! județului, 
să ridice pe o treaptă superi
oară nivelul de trai material și 
spiritual al populației din acest 
frumos colț de țară.

Stadionul municipal fremăta 
de bucuria și entuziasmul mii
lor de cetățeni, venit! să-l salute 
cu deosebită stimă și profund 
respect pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 

■ partidului si statului nostru, pc 
tovarășa EJjpna Ceaușescu.

în drum spre reședința rezer
vată, pe arterele pavoazate săr
bătorește ale orașului, distinșii 
oaspeți au fost înlimpinați cu 
multă însuflețire, cu nețărmu
rită dragoste și prețuire de nu
meroși cetățeni care scandau 
cu putere numele partidului și 
al secretarului său general. Prin 
cîntec și Joc. prin ovații și u- 
rale. ei îsi exprimau, de aseme
nea, bucuria reîntilnirif cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. ce) 
mai iubit fiu al poporului.

Echipa feminina de gimnastică
la debutul sezonului de toamnă

ROMÂNIA OLANDA,
AZI ȘI MIINE, LA DEVA

In Sala sporturilor din Deva 
echipa feminină de gimnastică 
a țării noastre inaugurează as- 

.tăzi sezonul internațional de 
toamnă, întîlnind intr-un meci 
amical reprezentativa similară 
a Olandei. Este, de fapt, 
meci revanșă, pentru că
urmă cu cîteva luni, cele două 
echipe s-au întîlnit în Olanda, 
victoria revenind, cum era și 
firesc, gimnastelor românce.

Dincolo de scorul cu care 
se va încheia confruntarea a- 
tnicală de azi și mîine

un
în

desigur, victoria sportivelor 
noastre nu este pusă la în
doială de nimeni, meciul de 
la Deva prezintă o importanță 
deosebită prin aceea că el va 
trebui să ne arate cit și cum 
au lucrat gimnastele noastre 
fruntașe în ultimele luni, în 
perspectiva celui mai greu c- 
xamen al acestui an, Campio
natele mondiale de la Buda
pesta, din luna octombrie.

start In Campionatele europene de tir

ECHIPA ROMÂNIEI, MEDALIE DE BRONZ

Sovieticul A. MITROFANOV, Ia pușca liberă 60 f.c., francezul P. COLA Ia pistol 
liber și echipele U.R.S.S., primii campioni ai ediției 1933

Ieri dimineață., la poligonul 
Tunari au răsunat 
focuri în concursurile 
din cadrul ediției 1983 
Dionatelor europene 
Cinstea de a deschide 
serie de întreceri a 
trăgătorilor seniori in

primele 
oficiale 

a Cam- 
de tir- 
. lunga 
revenit 

_________ _____ probele 
clasice de pușcă liberă 60 
și pistol liber, individual si 
echipe.

Disputa pentru ocuparea 
curilor de pe podium si. impli
cit. pentru cucerirea primelor 
medalii de aur ale acestor 
campionate a fost foarte echi
librată! trei din cele 4 orobe 
desemnînd învingătorii la ba
rai. iar în probele individuale, 
toate locurile de pe podium au 
fost ocupate la 
puncte ! Pentru a 
librul întrecerilor, 
primii 19 clasați 
pușcă liberă 60 f.c. s-au situat 
în limitele a doar 4 puncte, la 
un nivel rar întilnit în mari 
competiții internaționale, peste 
granița celor 595 p. considerată 
unanim drept o realizare de 
înaltă valoare internațională 
Este un prim merit al trăgă
torilor români de a fi avut in 
acest grup de .elită 2 t nt isi. 
pe Florin Cristolor si pe Iile 
Codreanu.

Dar principala realizare a 
reprezentanților noștri a apar
ținut trăgătorilor de pistol li
ber. care ne-au oferit — să 
recunoaștem — o surpriză : 
concurînd bine si rea'.izind o 
medie destul de ridicată — 537 
p — echipa alcătuită din Ma- 
rinică Trușcă, Liviu Stan și Ilie 
Petru a reușit notabila perfor
mantă de a urca pe treapta a 
treia a podiumului, intrînd în 
posesia medaliei de bronz. Re
ușita trăgătorilor români este 
mai bine pusă în evidență de 
faptul că i-a despărțit de cea

Un trio de „bronz" : Marinicâ Trușcă, Liviu Stan, flie Petru 
Foto : Vasile BAGEAC

egalitate de 
ilustra echi- 
vom nota că 
în proba rle ASTAZI, ETAPA A ll-a

A DIVIZIEI „A“ DE FOTBAL
• La Craiova, Universitatea 

vrea, credem, sâ fie cit mai... 
telegenicâ în fața băimâreni
lor • La Ploiești, Petrolul 
Rapid, cel mai vechi duel 
etapei,

(Continuare in pag. a 8-a)(Continuare în pag. a 2-a)
Radu UMOPTS

al 
etapei, între două echipe cu 
tradiție • La Slatina, F.C. Olt 
vrea să confirme un start bun, 
iar C.S. Tirgoviște să reciștige 
punctul pierdut acasă, simbăta 
trecută • In „Regie", colocviu 
studențesc, cu lorgulescu, M. 
Sandu și Hagi favoriți • La 
Rm. Vilcea, duel Oblemenco - 
Dobrin... • La Oradea, Dumi- 
trache speră să-l... testeze pe 
talentatul Liliac ® La 
rești, Steaua vizează 
pentru acel 0-4 
dispută de la Tg. Mureș • La 
lași, Dinamo nu uită 
Dealul Copoului a suferit pri-
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Mîine, la Craiova, eveniment de seamă în sportul nostru cu pedale

START IN CEA DE A XXI-a EDIȚIE
A „TURULUI CICLIST AL
• Duminică, prologul și etapa I • La start, 94 de rutieri — 

- constituiți in 16 echipe • Pregătiri intense pe întregul traseu 
• In caravană, 3 învingători ai edițiilor precedente • 
liderul „speranțelor" - „tricoul albastru*

ROMÂNIEI»
Pentru

vis frumos al întregii fa- 
a sportului nostru cu pe

se 
iiomâ- 
a 21-a 
orașul 

alcătu-

Un 
milii________ ...
dale se împlinește 
reia * '
niei“. startul in cea 
ediție fiind găzduit 
Craiova. 94 de rutieri 
ind 16 echipe, se vor alinia la 
start cu dorința manifestă de 
a onora sărbătoarea ciclismului

„Turul ciclist
mîine; 
al ~ 
de 

de

soecta- 
oerf cr

e
românesc cu întreceri 
culoase. pasionante, cu 
mante care să răsplătească 
forturile tuturor celor care au
muncit cu pasiune si oricepe- 
re la organizarea competiției, 
entuziasmul zecilor si zecilor 
de mii de spectatori de pe tra
seu si de la sosiri, precum si 
al celor nenumărati care le vor

urmări isprăvile în relatările 
presei.

Pentru ca a 21-a ediție a ..Tu
rului României" să însemne o 
reușită. în localitățile de start 
și sosire (Craiova. Calafat. Her- 
culane. Caransebeș. Deva. Si
biu. Brasov. Cîmpuluna si 
București), dar si in cele de pc 
traseu, organele locale au pre
gătit cu migală si pricepere

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 2 a)

campionatul
22 de etapei • 
Jiul încearcă să 

„lanternă*,  dar bă- 
sint totuși învingătorii

inma infringere 
trecut, după 
La Petroșani, 
scape de 
câuanii 
Universității Craiova...

PROGRAMUL JOCURILOR
Universitatea Craiova - F.C. Baia Mare
Petrolul Ploiești — Rapid
F.C. Oît - C.S. Tirgoviște
Sportul studențesc — Dunărea C.S.U.

(stadionul Sportul studențesc)
- F.C. Argeș
— Corvinul Hunedoara
— A.S.A. Tg. Mures

din

Bucu- 
revanșa 

ultima

că * în

e

Chimia Rm. Vilcea
F.C. Bihor
Steaua

(stadionul Steaua)
Politehnica lași
Jiul Petroșani
Toate meciurile vor începe la ora 
Partidele de la Craiova și lași vor fi

- Dinamo
- S.C. Baccu

17.
televizate alternativ.

f

LOCUL ATLETISMULUI NOSTRU
ÎN LUME, LA ORA ADEVĂRULUI!

Recentul campionat mondial 
al atletismului care s-a 
tat în premieră la Helsinki 
întrecut 
□iadelor 
terie de 
națiuni 
membre 
trimis 
1570 de 
să cucerească măcar o medalie 
din cele 133 puse în ioc. la 24 
orobe masculine si 17 feminine. 
Avînd în vedere că cele „trei 
mari puteri atletice" au cu
cerit ceva mai mult de jumă
tate (69) din totalul de medalii 
de distribuit (S.U.A. — 
U.R.S.S. — 23. R.D.G. 22). 
mai rămas ..libere" 53 de 
dalii pentru 151 de țări, 
aceste 53 de medali. cei 25

disnu-
__ _  a 

orice record al Olim- 
sau fotbalului în ma- 
participare : 154 de 
din cele 157 națiuni 

ale O.N.U. Acestea au 
pe stadionul olimpic 
atleti pentru a încerca

24. 
au 

me- 
Din

de

atleti români au cucerit o sin
gură medalie, de argint prin 
Anișoara Cușnrir, situînd ast
fel România oe locul 15—18 
din cele 25 de țări care au cu
cerit medalii. Obiectivul dele
gației noastre la Helsinki a 
fost de numai două medalii, 
secundele si centimetrii di r> at
letism nepermitind ca în ca
zul, iocurilor sportive să se 
confunde dorința cu realita
tea.

De altfel, iată realizările în 
medalii ale atletismului nostru 
in ultimii 15 ani la Jocurile 
Olimpice care, oină la aceste 
campionate mondiale erau sin-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag 4-5)



I LA IAȘI, PREOCUPĂRI SPORITE 
PENTRU DEZVOLTAREA SPORTIVĂ

„CUPA U.T.C."
LA RADIOAMATORISM

Simbătă s-au încheiat la Pi
tești întrecerile finale ale ..Cu
pei U.T.C." la radioamatorism 
(telegrafie sală si radiogonio- 
metrie). organizată de C.C. al 
U.T.C. în colaborare cu Fede
rația română de * radioamato
rism. Aflată la prima ediție, 
competiția s-a bucurat de o 
largă participare a tinerilor 
din toate județele tării, cu o 
bună pregătire competițională-

Clasamente : telegrafie sală, 
individual — 1. Manuela Ailin- 
căi (Bacău). 2. Simona Ste- 
lica (Constanta). 3. Valentina 
Varlam (București)-; echipe — 
1. București. 2. Constanța. 3. 
Timiș ; radiogoniometrie. in
dividual. feminin — 1. Gabrie
la Bîrleanu (Galați). 2. Elena 
Meleghiuș (Buzău). 3. Nico- 
leta Dinu (Buzău) ; masculin 
— 1. Manuel Radu. 2. Daniel 
Constantin (Argeș). 3. Gy irgy 
Varga (Satu Mare) ; echipe : 
1. Galați. 2. Satu Mare. 3. Bu
zău.

Ciștigătoare a ..Cupei U.T.C." 
la radioamatorism a fost de
semnată echipa județului Ba
cău urmată de reprezentati
vele județelor Satu Mare și 
Galați.

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI ONEȘTI**  LA AUTOMODELE
Stadionul „Carom" .din mu

nicipiul Gheorghe Gheorghiu" 
Dej a găzduit, timp de două 
zile, un adevărat festival-con- 
curs de automodele la care au 
asistat peste 1 000 de specta
tori. Cu acest prilej s-a des
fășurat prima ediție a „Cupei 
Onești" în această disciplină 
sportivă, care s-a bucurat de 
un frumos succes, dovedind 
popularitatea pe care o au 
sporturile tehnico-aplicațive. 
După întreceri deosebit de dis
putate s-au evidențiat la auto- 
modelele R.C.-E.B. și R.C.F.E. 
Ladislati Ilanga (Rapid Ora
dea), iar la automodelele R.C.T. 
1—2 și R.C.T. 3 Cristian Chi- 
rea (Semănătoarea București). 
„Cupa Onești" a revenit spor
tivilor bucureșteni, antrenați 
de maesirul sportului Ion Con- 
stantinescu. După probele ofi
ciale. au efectuat demonstrații 
de îndemînare ?i măiestrie 
sportivii lonut Bobocel. Fânel

SPORTIVI ROMÂNI

LA C. M. DE RACHETO MODELE

Intre 6—11 septembrie, la 
Nowy Sacz (Polonia) se vor 
desfășura întrecerile din cadrul 
Campionatelor mondiale de 
rachetomodele. România va fi 
prezentă la startul a trei pro
be (S 3 A, S 6 A și S 4 Q 
din programul acestei mari 
competiții. Lotul țării noastre 
cuprinde, printre alții, pe Do
rin Torodoc, Ion Catargiu, Dra- 
goș Grigorcnco, Silvestru Mo
rarii, Ion Dăscălești!, Gheorghe 
Toxin, Nicolac Petre și Ion 
Botușan.

REUNIUNE DOMINATA DE 
V. GHEORGHE

Joi diipă-amiază,-pe hipodromul 
din Ploiești, formația antrenată de 
V. Gheorghe. unul dintre cei mai 
c-astoini'ei antrenori, a obținut trei 
victorii și a sosit o dată pe locul 
II. Astfel. Negostina, prezentată în 
virf de fc.-mă, și-a corectat recor
dul carierei cu peste 2 see., in fi
nalul cursei dominîndu.-si cu auto
ritate adversarii. Graur, condus 
țară greșeală de D. Arsene. uni 
d-n cele mal bune cravașe de pe 
hipodrom, a obținut o frumoasă 
victorie in fata favoritului V'din. 
L sta a fost completată de Odor eu, 
«ane a început să confirme ori
ginea sa selectă (Qdolina). Princi
pala cursă a zilei a revenit Iulie!, 
j-i-cia lui Gabarit condusă excelent 
de T. Marinescu, in duel eu Intim, 
care a atacat cam devreme. Am 
m i remarcat pe Tufoasă. o mdn- 
z.ă care prin valoarea arătată se 
6. - ază in primii trei cai ai ge- 
ncrație:. Cealaltă cursă a 2 anilor 
a revenit marelui favorit Verigariu, 
care însă nu a prea fost handica
pa- fată de valoarea fia. Liderul 
eeter două clasamente. M. Ștofă- 
reșca, și-a onorat prezența, fovln- 
girul cu Răsad, a cărui valoare 11

La Casa pionierilor $i șoimilor patriei din slobozia

RODUL PASIUNII
Cu prilejul concursului de 

navomodele machete „Memo
rialul amiral Murgescu", unuia 
dintre participanții care au 
urcat pe podium i-a fost în- 
mînat, pe lingă diplomă și 
medalie, carnetul de maestru 
ai sportului. Un om cu părul 
alb, pensionar, care constru
iește navomodele — „Ei, cred 
că de o viață", ne spunea plin 
de bucurie — și, mai ales, 
învață pe copii să constru
iască modele. Duzine de copii 
atrași în jurul lui, acolo, la 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei din Slobozia, unde acti
vează. Nu se poate spune că 
județul Ialomița are multi 
maeștri ai sportului, dar iată, 
la număr se mai adaug» unul, 
veteranul Mircea Popescu, câc- 
despre el este vorba.

I-am văzut, cu cîtăva vreme 
in urmă, atelierele de lucru 
i-am văzut „ucenicii" aplecați 
asupra navelor (o flotilă în
treagă) grijulii, cu priviri in
teligente, de constructori. 
„Cum să nu fie grijulii, ne 
spunea maestrul sportului Mir
cea Popescu, doar este vorba 
de- ieșirea îd larg. Am lu-

Faur și Ion Bobocel (Bucu
rești), precum și Constantin 
Zarzu și C. Muscă de la Clu
bul sportiv Onești.

Gta GRUNZO, corcsp.

CICLOTURISMUL, SPORT FĂRĂ... SEZON!
Tineretul din Capitală nu iți dezminte pasiunea pentru acest util 

sport tehnîco-aplicati»

Spart fără... sezon, ciclotu
rismul cunoaște și In Capitală 
o activitate dintre cele mai bo
gate. Ne-o demonstrează suita 
de acțiuni pe care le-a inițiat 
și organizat comisia de specia
litate a C.M.E.F.S. din care 
face parte și neobositul acti
vist obștesc Tânase Ignat, unul 
din pionierii cicloturismului de 
la noi.

Astfel, în cursul lunii iulie, 
amatorii de cicloturism din pri
mul oraș al țării au .vizitat pă
durea Băneasa (făcînd popas 
și kt Grădina zoologică, aflată 
in zonă). Buda-Argeș, pitoreas
că așezare, cu tabere de va
canță, situate pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria și Adunați! 
Copăeeni, cu o... haltă, pe "tra
seul de întoarcere, la cetatea 
dacică de la Pooești-Novaci și 
la așezămintele de cultură feu
dală din secolul al XVII-Iea 
aflate în vecinătate.

Apoi, traseele cicloturistice 
ale verii lui *83  au continuat — 
în august — cu popasuri la Buf
tea (obiectiv principal — vizi
tarea Centrului de cinematogra
fie), Snagov și Căldăruș.’.ni (un
de participanții au avut oca
zia să cunoască o parts dintre 
lucrările p ctorului Nicolae Gri- 
gonescu. aflate în muzeul de 
acolo), după aceea la SEnicul 
Prahovei, cu vizitarea sajfn ii 
și a împrejurimilor, zone culi
nare de o rară frumusețe.

Proiecte pentru viitorul apro-

HI PISM
ada.ee In rîndul vedetelor, turbatul. 
Siderala, cu R. Oostică la timonă, 
a reușit să-și găsească cursa.

REZULTATE TEHNICE : Cursa
I; 1. Tufoasa (R.I. Nicolae) 1:35,1.
2. Rutișor. Cota : ost. 1,40. ord.
închisă, cursa a II-a : 1. Odoreu 
(Simlon) 1:32,5, 2. Jep. Cota : cîșt. 
6, ord. 11, ev. 4. Cursa a III-a :
1. Verigariu (Crăciun) 1:39,4, 2.
Hălmaș, 3. Tufișoara. Cota : cîșt. 
2.40, ord. 18, ev. 8, ord. triplă 311. 
Cursa a iv-a : 1. I-ulia (Marinescu) 
1:28.1, 2. Intim, 3. Dineu. Cota : 
cîșt. 1, ord. 10, ev. 3, ord. triplă 
ill. Cursa a V-a : 1. Negostina (V. 
Gheorghe) 1:32,4. 2. Adorata, 3. Io
natan. Cota : cîșt. 3, ord. 9. ev. 5. 
ord. triplă 283. Cursa a Vl-a : 1. 
Graur (D. Arsene) 1:30.8, 2. Vidin.
3. Onix. Cota : cîșt. 1.89, ord. 16. 
ev. 9, ord. triplă 73, triplu 2-4-8 33. 
Cursa a Vll-a : i. Răsad (M. Ș:e- 
fănescu) 1:27,2, 2. Copăcel. Cota : 
cîșt. 2,80. ord. 13, ev. 23. Cursa a 
Vin-a : 1. Siderala (R. Cosdcă) 
1:31,3, 2. Ibus. Cota : ctst. 5. ord. 
53, ev. 16.

A. MOSCU

UNUI VETERAN
crat toată iarna, am buchisit 
in atelier, iar acum este agi
tație marc. Plecăm la con
cursuri. Să arătăm ce am rea
lizat din vara trecută în
coace".

Navomodeliștii din Slobozia 
trăiau, așadar, emoția ieșirii 
în larg, plecaseră deia la con
cursul de la Năvodari, alții 
se pregăteau pentru întrecerea 
republicană de la Tg. Mureș, 
Ce satisfacții ați avut în 
această vară ? — l-am în
trebat pe acest om pasionat 
pentru navomodelism. „Mă 
bucur că după ce am fost dis
tins cu titlul de maestru al 
sportului am participat la cam
pionatul mondial de navomo- 
delc. N-am urcat pe podium, 
dar am invățat multe pentru 
eopiii mei. Anul acesta ne do
rim cel puțin un titlu de cam
pion republican".

Cel puțin tot atitea lu
cruri frumoase s-ar putea 
spune despre cercurile de aero- 
modelism și karting, cercuri 
sprijinite cu interes de con
ducerea Casei, director ,orof 
Maria Mihăescu...

Viorel TONCEANU

„DUIW.V DE PtnAȘlIlS'l
Simbătă si duminică. pe 

aerodromul aeroclubului suce
vean se vor desfășura intrecg- 
rile ..Daciadei" de parașutism 

plat, adică luna septembrie, 
cind — după prognozele spe
cialiștilor — vremea va fi fru
moasă. cu zile senine și calde? 
Tănase • Ignat, prompt ca în
totdeauna, s-a grăbit să ni le 
prezinte : Cerniea, Dumitrana- 
Giurgiu, din nou Slănicul Pra
hovei, zona Hotarele — Izvoa
rele — Căscioarele din județul 
Giurgiu, și Călugăreai — Co- 
mana. De notat că cele mai 
multe dintre aceste acțiuni ci
cloturistice au tost organizate 
din inițiativa participanților — 
copii, pionieri, elevi și tineri 
muncitori. Unul dntre ei. Au. 
rel Comșa, elev la Liceul in
dustrial 23 August, viitor mun
citor metalurgist, ne mărturi
sea că este Ineintat de felul 
cum sini organizate aceste ac
țiuni cicloturistice de masă 
prilej cu care sînt cunoscute 
multe din frumusețile locurilor 
vizitate — monumente : steri ce. 
construcții noi „totodată o mo
dalitate de a desfășura diferite 
întreceri sportive. La sah. volei, 
minifotbal sau înot*,  cum ți
neau să sublinieze alti âdotu- 
riștl bucureșteni. printre care 
strungarul Mihai Dedea ți de- 
senatoarea Silvia Petre.

Prin urmare, și în această 
primă lună a toamnei cidotu- 
riștii din Capitală vor fi în 
plină activitate. Să le urăm 
drum bun !

Tiberiu STAMA

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un Îndemn adresat fotbal.știter 
noștri care au pornit la Întrecere 
în noul sezon :
Ca publicul să vă susțină 
Și să v-admire cum jucați, 
In cca mai dragă disciplină 
Să fiți cei mal disciplinați :

DAN ARDELEANU, București. 
J „Cred că termenul VIOLENT are 
mai mult un sens negativ: un 

; om violent, un incendiu violent 
I etc. Așa stînd lucrurile, poale că 
I ar fi mai nimerit să se spună 
; -un șut puternic- sau «foarte 
puternic-, și nu un «șut vio- 

I lent-". In principiu, aveți drep- 
i tate. Dar, în limbajul sportiv, 
colorat șl dinamic, so obișnuiesc 

' unele abateri, ea aă le spunem 
1 așa, de 1a sensul normal. Stat 
convins, de pildă, ca exprimarea 

1 „un șut năpraznic*  nu v-a... su- 
’ pirat, deși „nă praznic" are un 
Ș sens nu mal puțin negativ. Im
portant es*.e  ca fotbaliștii Bă tra- 

. gă șuturi dt mal dese, violente,

O vizită la Iași atrage aten
ția asupra preocupărilor pentru 
o activitate de masă susținută 
si organizată. în continuă fră- 
mintare, de găsirea unor noi 
căi de lărgire a bazei spor
tive.

Președintele Consiliului ju
dețean pentru educație fizică 
și sport Iași, tovarășul Valen
tin Paraschrv, care se identi
fică cu mersul Înainte al spor
tului ieșean, dintre care 14 ani 
la Nicolina, se ocupă zilnic de 
problemele asociațiilor și clu
burilor . sportive din județ, gă
sind împreună cu colectivele 
respective căile de rezolvare.

„Prin muncă patriotică și 
resurse interne — cu sprijinul 
permanent al Comitetului ju
dețean de partid — am reușit 
să ne rezolvăm o serie de o- 
biective valoroase, ca de pildă 
baza nautică Dorobanțu-Aro- 
neanu, intr-un cadru pi
toresc. reamenajSri pentru 
utilizarea pe timpul verii a 
multor baze sportive de agre-

ROMÂNIA - OLANDA LA GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

Așteptăm evoluții aplaudate 
de la toate cele șase fete care 
vor primi misiunea oficială de 
a îmbrăca’ tricourile cu tri
color. Antrenorii Adrian Co
reu, Maria Cosma și Octavian 
Belu urmează să desemneze e- 
chipa dintr-un lot din care 
fac parte : Ecaterina Szabo,
Lavinia Agache, Mihacla S(ă- 
nuleț, Cristina Grigoraș, Ca
melia și Simona Renciu, Dori- 

„TURUL CICLIST
(Urmare din pag. I)

totul. „Turul României" va fi 
o sărbătoare a sportului, pen
tru că fiecare sosire va fi pre
cedată de întreceri de masă si 
de performantă. încadrate in

MIINE, PROLOGUL Șl ETAPA I
Craiova găzduiește duminica primele secvențe ale celei de a 

21-a ediții a „Turului României".
prologul. Cursa debutează cu un contratimp individual 

de : km, care va avea loc. înoepind de la ora 9, pe Bd. 
Muacil. E este organizat cu scopul de a da caravanei un 
lider, purtător aj „tricoului galben". Timpii realizați vor conta 
numai pentru riasamentui individual.

ETAPA l ItapA-amiază, de la ora 16, tot pe Bd. Muncii, 
TOT.curenții vor participa la etapa I, pe circuit (40 km). Ctati- 
gătorul e.ape! va fl declarat primul sosit la căpătai celor 
2B de ture. La fiecare două tune vor avea loc, însă, sprinturi, 
alergătorul oare a cumulat cele mal multe puncte urmind 
sâ primească „Cupa Municipiului Craiova".

LA START, 94 DE RUTIERI
Actuala ediție a „Turului României" reunește la start 94 

de cicliști. Ei fac parte din echipele Dinamo I, Dinamo II, 
Steaua I, Steaua n, C.S.Ș. 1 Buc., Olimpia-STIROM, Voința — 
toate din București. CIBO Brașov, Metalul Plopeni, Mureșul 
Tg. Mureș. <\S. Timișoara, Voința Arad, Voința Ploiești Vo
ința CSuj-Napoca Muscelul Cîmpulung și C.S. Brăila.

TREI ÎNVINGĂTORI IN „TURUL ROMÂNIEI»
în caravana celei 

de a ZI-a ediții a 
„Turului Bomâniei" 
•e vor afla wed din
tre Învingă torii edi- 
U&or precedente. In 
nlutocu Mir cea Ro- 
mașcanu

al ediției a XX-a, 
In 1974. pe când era 
• tînârâ speranță a 
sportului nostru cu 
pedale), iar în ma
șinile însoțitoare, în 
calitate de antrenori. 
Marin Niculescu —

CLASAMENTE, DISTINCȚII
-actuala ediție a „Turului României*  se alcătuiesc urmă- 

mente: individual (pe etape și general), echipe, 
spnmen, cațârltorl șl tinere speranțe (Juniori). Liderii clasa- 
mentex>r irdiv-duale vor purta kt cursă „tricoul galben*  (in- 
d-’.-duAi- gen erai), „tricoul verde*  (sprinteri), „tricoul alb*  
(cițărători) și „tricoul albastru*  (tinere speranțe).

marea competiție națională 
„Dac iada".

Actuala ediție a «Turului 
României". care programează 
între 4 si 11 septembrie un 
prolog si 8 etape (864 km), are 
un traseu variat, cu lungi por
țiuni de drum plat, dar si cu 
15 Puncte de cătărare (dintre

năpraznice sau puternice. cum 
vreți dv. I

EMANUELA COLCERIU, PAN- 
CIU. BeoorduJ precocității In 
oeea oe privește prezența ta Di
vizia de fotbal C deține
Dobrin., care avea 15 ani când a 
debutat pe prima scenă fotbalis
tică a țării. O performanță de 
excepție și ta fotbalul mondial I

SORIN ROȘU. ZIMNICEA. Șa
hiștii Începători sînt mal., pasio
nați decât cel oonsacrațl, iar 
dacă cei doi stat șl bună prie
teni, ambiția cu care joacă este 
cu atlt mal mare I In mad toate 
cazurile, discuțiile șl... supărările 
provin din cama piesei atinse 
șl... nejucate. Evident, acest lu
cru nn este permis. Mu trebuia, 
totuși, aă vâ ridicați de la masă. 
Doar nu era vorba de un meci 
pentru campionatul taondlal. 
Șl-apol, In partida ■emătoare. 
probabil că prietenul dv. ar fi 
făcut și ei aceeași greșeală I 

ment și joacă pentru capii. 
Gînduri mai îndrăznețe ne duc 
spre ridicarea unui minihotel 
de 70 de camere. Eforturile 
noastre de a crea cit mai mul
te posibilități de sport si 
divertisment pentru tineret 
si vîrstnici, ca o binemeritată 
destindere după orele de mun
că. a dat roade si în alte lo
calități din județ, o adevărată 
salbă de baze sportive simple 
sătești, in orașul Tg. Frumos 
un frumos stadion realizat în 
ultimul tiimp, iar la Nicolina 
o colecție publică — cu trofee, 
medalii și diplome sportive.

Intr-adevăr. se constată 
multă însuflețire printre ac
tiviștii sportivi retribuiți și ob
ștești ai județului Iași, aceștia 
din urmă adueîndu-și o impor
tantă contribuție la realizările 
sportive ale întregului județ, 
în comisiile județene pe ra
mură de sport si La muncă vo
luntară.
Dumitru MORARU-SLIVNA 

na Ungurcanu, Laura Cătina, 
Mirela Barbălaiă, Melania Rus.

Oaspetele se află și ele de 
vineri dimineață la Deva cu 
un lot de șapte sportive : 
Marja Hurftrug, Miriam van 
Clecf, Friska van Dijk, Miriam 
ErfgcnhuiZcn, Carols Fenk- 
hoorn, Carianne Berrevocls și 
Thercse Wilmnik.

Sîmbătă după-amiază, de la 
ora 16,30, se va desfășura con
cursul cu exerciții impuse, iar 
duminică dimineață, de la ora 
10, exercițiile liber alese.

AL ROMÂNIEI"
care 4 de categoria A). Astfel, 
examenul va fi complet. cei 
care vor dori să se impună 
fiind obligați să ruleze bine, 
să se dovedească grimpeuri si 
sprinteri (sînt programate 30 
de sprinturi intermediare si fi

Olimpia — STIROM 
clasat do primul loc 
în ediția a Vl-a, 
1951) și Gabriel Moi- 
eeanu — Muscelul 
CîmpiUung (ultimul 
«tricou galben*  al 
ediției a XI- a. în 
1958).

nale). Cooptarea juniorilor mari 
în plutonul „Turului" reprezin
tă o acțiune inedită ei ea ofe
ră tinerelor talente posibilita
tea de a se impune direct, de 
a-si dovedi talentul si spiritul 
combativ în compania rutieri
lor consacrati.

Sigur, prima șansă la cuce
rirea titlului de învingător în 
cea de a 21-a ediție a „Turului 
României" o are Mircea Ro- 
mașcanu. El a mai cîștigat 
acum 9 ani. dar timpul s-a 
scurs — o dovedesc performan
țele internaționale — în favoa
rea sa. Si. apoi, să ne amin
tim. Gino Bartali si"a repetat 
victoria în ..Turul Franței" la 
10 ani distantă... Mircea va 
avea de suportat asaltul unor 
coechipieri (Cărutasu. Ganeea. 
Paraschiv. Lăutaru) si al unor 
rutieri din «alte formații : Co
lea. Antal. Neogoe s.a. Din con
fruntarea lor. competiția va 
câștiga în spectaculozitate.

Caravana „Turului României" 
va porni pentru a 21-a oară la 
drum. Eâ va purta speranțele 
tuturor iubitorilor ciclismului 
în ridicarea acestei pasionante 
discipline la nivelul celor de 
frunte din sportul românesc, 
în atragerea unui mare .număr 
de tineri la practicarea spor
tului cu pedale. în amplificarea 
contribuției la creșterea pres
tigiului sportului românesc.

Tuturor participanților la „Tu
rul României", drum bun si 
succes I



MIȘCAREA ÎN AER LIBER, IZVORDA Cl ADA

I DE SĂNĂTATE, VIGOARE Șl VOIOȘIE

„TOȚI TINERII TREBUIE SĂ TRĂIASCĂ
BUCURIA PRACTICĂRII EXERCIȚIULUI FIZIC '

dialog cu dr. VICTOR FINESCU, medic primar la Spitalul d« adirfți’ tfia municipiul Brăila

0 Tovarășe doctor Victor 
Finescu. aici, la Brăila, toată 
lumea vă cunoaște si vă ad
miră pentru tinerețea dv...

— Este un fel de a spune, 
pentru că, iată, mă apropii de 
60 de ani I

— Dar nu arătați dec't de 
40 ! Care ar fi secretul acestei 
tinereii care' vă Însoțește ?

— Un secret la îndcmîna o- 
ricui, și anume, plăcerea de a 
face mișcare, cit mai multă 
mișcare în aer liber. Este o 
deprindere pe care mi-am for
mat-o încă din copilărie, la 
Arad, orașul meu natal... Co
lindam zilnic, ore întregi pe 
malul Mureșului. Făceam baie, 
dar si alergam, drumețe.im 
prin împrejurimile orașului. 

un mare luptător. M-a ascul
tat si. după cum ati văzut, n-a 
greșit I
• A doua descoperire — 

premieră sportivă — a fost 
handbalul feminin. Ati fost 
primul instructor sportiv al 
primei echipe feminine de 
handbal din județul Vran- 
eea !...

— Da, este adevărat !• Acest 
moment tine de perioada ani
lor ’50 $1 s-a petrecut într-o 
așezare de tară din apropierea 
Nârujei.., N-a fost prea sim
plu, oamenii locului aveau 
prejudecăți, cum să apară fe
tele in chilot! șl maieu f Dar 
stăruința mea i-a făcut să ce
deze ; acum vrîncenii au c- 
chipe feminine de handbal a- 
proape în toate comunele.»

— Biciclete există peste tot 
in marile Întreprinderi brăi- 
lene. ■ cazul ca animatorii 
sportului să le dea un sens ; 
cicloturismul ar fi o soluție. 
Mă gindese la o cursă cicliști 
Brăila — Blasova, cale de 25 
de kilometri. Două ore, lejer, 
de pedalat; ee ar fi mai util 
pentru reconfortare. pentru 
sănătate î
• Si dacă ocolim... mișca

rea. ce se intimplă ?
— Se Intimplă. chiar la 

vîrste tinere, să ne complicăm 
existenta. Fiindcă lipsa de 
mișcare generează obezitatea, 
tulburările cardiace. favori
zează diabetul. Făcind ZILNIC 
mișcare, cite o oră cel puțin, 
aminăm cu 10 ani imbăirinirea 
țesuturilor, schimbăm mult 
mai rar dioptriile, gîndirca ră- 
raîne lucidă, chiar și peste 80 
de ani. rezistenta Ia diferiți 
factori nocivi sporește.

• Chiar dacă s-ar rezuma 
la atît. aceste ava-'iaie sînt 
demne de luat In seamă !

— Ati plecat da la ideea că 
eu însumi sini beneficiarul a- 
ecstul— retetar atit de simplu. 
EI bine, cit voi trăi voi pleda 
pentru mișcare in aer liber, 
un suport ideal pentru sănă
tate oi longevitate 1

interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

ClND MĂSURILE SlNT FERM APLICATE
In urmi eu aproape un an ji jumătate, mai precis In 

luna februarie a anului 1982, la Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică șl sport *-«  analizat ctt de răs- 
pindită este gimnastica la locul de muncă In întreprinderile 
fi instituțiile din Capitali și rezultatul n-a fost prea îmbucu
rător. Chiar se putea trage concluzia ci această formă ex
celentă de înviorare in timpul lucrului, de refacere a tona
lului general, de creștere a productivității muncii, nu era 
privită cu atenția cuvenită. $i evident, trebuia făcut ceva.-

Ne ipunea tovarășul Nicolae Stancu, președintele 
C.M.B.E.F.S., referitor la aceasta : „S-a decis, atunci, luarea 
unor măsuri care să ducă la schimbarea situației : intensi
ficarea propagandei, trimiterea pe teren a unui număr de 
activiști pentru impulsionarea activității, stabilirea acelor 
locuri de muncă adecvate pentru această activitate, orga
nizarea unor ședințe lunare pentru schimb de experiență".

Rezultatele acestei acțiuni au fost dintre cele mai bune. 
Intr-un an și șase luni, situația t-a schimbat mult in bine, 
în mari unități industriale, gimnastica la locul de muncă 
a început si fie practicată cu convingere, cu rezultate. De 
pildă, la Fabrica de elemente pentru automatizare. Combina
tul Poligrafic București. Ministerul Transporturilor șl Tele
comunicațiilor. „Dîmbovița", întreprinderea de produse za
haroase „București" „Flacăra Roșie", întreprinderea de con
fecții șl tricotaje București. La Electromagnetica se practică 
in 8 secții, sub conducerea directă a comitetului de partid care 
urmărește acțiunea : la Adesgo introducerea acestei forme de 
mișcare și exercițiu fizic s-a făcut numai după un studiu 
științific realizat de psihologul Rodica Chițescu, ajutată de 
medicul intreprinderii, Maria Dumitrescu ; la Steagul Roșu 
și întreprinderea „23 August" se practică gimnastica, dar, in 
afara halelor, au apărut spații In care se găsesc bare pen
tru gimnastică, haltere, gantere ș.a. pentru mișcare. „în loc 
să fumați o țigară, se spune, ridicați de citeva ori o greu
tate". Sint așa-numitele „colțuri de educație fizică".

De la „comandamentul" care urmărește din două In două 
săptămini mersul acțiunii, iată ultimele date : gimnastica 
la locul de muncă se practică la 350 de întreprinderi (in 2^300 
de secții) de oameni ai muncii, bărbați ți femei, pregătiți 
pentru această activitate de 3 900 de instructori.

După cum se vede, îndrumarea atentă, urmărirea mo
dului In care se muncește pentru introducerea gimnasticii 
la locul de muncă au dat rezultate bune. Ceea ce nu În
seamnă, firește, că nu trebuie să se insiste. In continuare. 
In această direcție.

Modesto FERRARIN1

Alergarea in mijlocul naturii 
adepți din rlndurile copiilor

• Asta în copilărie, cum ați 
precizat-

— Preocupare stabilă, sta
tornică. O am și acum. Nu 
există nici o piedică să merg 
cu bicicleta, să dau o fugă oină 
la Blasova, acest... Snagov al 
brăilenilor, peste toi unde nu 
este aglomerație, ci aer curat, 
care iți reîmprospătează for
țele și îți mărește apetitul de 
muncă, de activitate.

• Cineva îmi spunea că vă 
lăudati cu două premiere în 
sport ; prima, aceea de a-I fi 
descoperit pe Dumitru Pirvu- 
lescu, viitorul campion olimpic 
de la Roma, la lupte greco- 
romane...

— Mitică Pirvulcscu dorea 
să se dedice boxului. I-am 
schimbat.» destinul, intuind 
că poate ajunge, mai repede.

cîștigă an de an numeroși
Foto : Dragoș NEAGU

9 Pledați. neobosit. pen
tru mișcare In rindul tineretu
lui. doriți să realizați — cum 
ne spunea președintele CJEFS, 
Ion Diacomatu — o a treia pre
mieră. în ce ar consta ea ?

— Aș vrea ca toți tinerii din 
municipiul si județul Brăila, 
de care mă simt foarte legat, 
să simtă bucuria mișcării în 
aer liber. Asta ar însemna ca. 
zilnic, fiecare să-și rezerve 
cel puțin o oră din timpul li
ber făcind o plimbare prln- 
tr-un pare, folosind bicicleta 
de acasă la serviciu, fiecare 
sfirșit de săptămînă petrecîn- 
du-1 cit mal mult într-o pădu
re. pe marginea Dunării. a 
vreunui lae din vecinătatea o- 
rasulnî de reședință al jude
țului, care, lată, a depășit suta 
de mii de locuitori.

• Am văzut la întreprinde
rea ..Progresul" zeci de bici
clete.»

IN JUDEȚUL SIBIU, TURISMUL „URCĂ" SPRE VÎRFURI
Pornind de la pasiunea re

cunoscută a sibtenilor pentru 
natură, turism și mișcare in 
aer liber. Alexandru Consian- 
tinescu — președintele comi
siei pentru turismul de masă 
din cadrul C.J.E.F.S. Sibiu — 
ne sugera zilele trecute să 
popularizăm o preocupare con
secventă de pe agenda lor de 
lucru : „înființăm in cit mai 
multe întreprinderi și institu
ții cercuri turistice. Un fel de 
„motoare" ale acestei activi
tăți pentru a răspunde dorin
ței mereu crcscinde a oameni
lor de pe Ia noi de a-si petre
ce timpul liber In mijlocul 
naturii".

Evident, propunerea ne-a in
teresat. așa că am solicitat a- 
mănvnte. „La noi, înființarea 
acestor cercuri era o necesi
tate. Știți cum se spune : fie
care al doilea sibian are ruc
sac. Iar al treilea schiuri Așa 
că trebuia găsit „ceva" care 
să ordoneze mișcarea turistică, 
să-i dea vigoare". Am aflat că

cercurile turistice din marile 
unităti industriale din jude
țul Sibiu lucrează cu hărnicie. 
La întreprinderile „13 Decem
brie", întreprinderea de Piese 
auto Sibiu, întreprinderea Me
canică Mirșa. „Independența", 
Direcția județeană de Poștă și 
Telecomunicații, ca și în alțe 
unităti — In total vreo 23 —
aceste cercuri (dotate cu cor
turi, material alpin, truse sa
nitare si multe altele) duc o 
frumoasă activitate. Pentru în
drumarea acestora s-a creat 
un nucleu de bază, format din 
oameni bine pregătiți într-un 
curs special de instruire. Alte 
60 sînt In curs de formare. La 
aceste cursuri facem cunoștin
ță, îndeaproape, cu masivii Fă
găraș, Cindrelul. Lotru. învață 
să organizeze o excursie să 
acorde prim-ajutor. să citească 
o hartă si să se orienteze cu 
busola. învață regulamentele 
acțiunilor, ale întrecerilor cu 
mare priză, cum ar fi ..Ami

cii drumeției". ..Ștafeta munți
lor" ș.a.

Cercurile turistice au nume 
frumoase — „Amicii munților", 
„Veniți cu noi", ..Excelsior", 
„Măgura-Cisnădie", „Meridio
nalii" — și acțiuni, pe măsură, 
dintre cele mai reușite : „Per 
pedes ’83“ (In Alba fulia). Es
caladarea virfurilor din Făgă
raș. Excursie pe Valea Argin
tie. Drumeție în masivul Lotru, 
.Lecție la Avrig". „Cupa Mă
gura", „Ștafeta cabanelor Făgă

FESTIVALURILE SPORTULUI, ALE CiNTECULUI Șl TINEREȚII
O manifestare sportivă cu multe reu

șite pe meleagurile dobrogene : la Sullna 
s-a desfășurat .Festivalul Deltei", aflat 
la prima ediție, competiție la care au 
fost invitați și oasoeti din alte județe: 
Bistrița-Năsăud, Bacău, Brașov, Călă
rași, Constanța și Tuicea. Ca de obicei 
in întrecerile înscrise sub genericul 
„Daciadei", la start — cros, lupte. ci
clism. șah. tenis de masă, box, înot, fot
bal. volei si jocuri marinărești — s-au 
prezentat numeroși participant! : 1 000 în 
etapa de masă a festivalului. 180 în faza 
finală de la Sulina.

între cîștigători s-au aflat : Lcnuța 
Munteanu (Bacău). M. Buga iCălărași) 
și Gh. Vișinescu (Brasov) — cros ; L. 
Popică (Brașov), C. Batiuc (Brașov) — 
box ; Gh. Manufu (Tuicea) — ciclism: 
Elena Plesca (Bistrița-Năsăud). A. Rus 
(Brașov) — tenis de masă.

De remarcat sprijinul acordat la reu
șita festivalului de către directorul în
treprinderii Piscicole (Gh. Bonciu). ca și 
prezența la festival a oresedintelui 
C.J.E.F.S. Călărași (A. Rădulescu) ve

nit pentru a clștiga experiență in orga
nizarea unui festival asemănător tot pe 
malul Dunării, dar la Călărași.

Frumoasă manifestare sportivă si în 
nordul Moldovei : la Ruginoasa, din ju
dețul Iași, s-a desfășurat prima ediție a 
„Festivalului sportiv al tineretului să
tesc ieșean". Au luat parte circa 560 
de sportivi și sportive din satele județu
lui. reprezentând 15 Consilii unice 
agro-industriaie, ei Intrecîndu-se la 
trintă. atletism, oină, sah, volei ei fotbal. 
In final s-a alcătuit un clasament, pe 
localități, primele trei locuri fiind o- 
cupate de : L Ruginoasa, 2. Podul floa- 
iei, S, Țigănești. Pe discipline ; oină
— Recolta Podul Iloaiei ; volei (f) — 
Recolta Țigănești, volei (b) — Recolta 
Podul Iloaiei ; fotbal — Recolta Rugi
noasa, iar individual : Manuela Axinia 
(Ruginoasa) și C. Pelrușcă (Ruginoasa)
— sah ; V. Bîrzoianu (Popricani) — 
greutate ; Doina Tutu (Ruginoasa) — 
100 m. Festivalul a fost dublat de un 
frumos program cultural artistic, cei din

comunele si satele județului intrecîndu- 
se la dansuri populare, brigăzi attistiee. 
tarafuri si muzfcă populară.

Ca de obicei, la fiecare sfirșit de săp- 
tămînă, in țară, vor avea loc azi și 
mîine. diferite manifestări spor
tive de amploare. înscrise sub generi
cul „Daciadei". Reținem, la început 
dintre acestea citeva — de fapt finale 
pe tară : Amicii drumeției — turism (la 
Durău-Ner.mt intre 1—4 septembrie) : 
„Cupa U.T.C." la parașutism-iansări din 
aeronavă (Pitești. 1—4 sept.) ; „Cupa 
UNCAP" Ia oină (Strehaia. 1ud. Mehe
dinți. 2—4 sept.) ;

Alte manifestări importante : „Trofeul 
Mircea" la modelism (Neptun 3—4 
sept.) ; „Cupa metalurgistului" la atle
tism. handbal, popice, șah (Tirgoviște. 
3—4 sept.) ; „Cefcriada" la volei, atle
tism. tenis de masă, nopice. sah (3—4 
sept. Constanța) ; „Cupa Progresul" 
pentru I.A.S.-uri și Consilii populare la 
volei, șah. tenis si tenis de masă (Ga
lați. 3—4 sept.).

rașului", concepută pe etape, 
din iunie si oină la sfirșitul 
lunii august...

Socotim important ca. in fi
nal. să amintim aici și de nu
mele cîtorva dintre animatorii 
cercurilor turistice sibtene sl 
anume : Mircea Simuienciu,
Nicolae Ciucușan. Reibaid Gros, 
Mircea Ignat. Viorica Bujac, 
Marla Brîndan. Carol BilcnschL



Anișoara Cușmir — marea Invinsd trebuie >d devină, anul viitor, o mare învingătoare

Nici un

ÎNTRE HELSINKI 
NOSTRU ARE TI
Cu un an înaintea marii întreceri olimpice de la Los Ange

les, atletismul internațional a avut programate două competi
ții de cea mai mare importanță : prima ediție a Campionate
lor mondiale, la Helsinki (7-14 august} și Campionatele euro
pene de juniori, la Viena (25—28 august). Cele două concur
suri, cu deosebire cel din capitala Finlandei, au adus la start

CAMPIONATELE MONDIALE — UN EXAMEN LA CARE NO AM AVOT PREMIANȚI...
Atletismul nostru a fost re

prezentat la Helsinki de 25 de 
sportivi (14 atlete, 11 atleți), 
care au luat startul în 17 pro
be. Numeric, este cea mai bo
gată participare românească Ia 
o mare competiție atletică. Nici 
unul dintre atleții care era va
lid și care avea o șansă de afir
mare Ia campionatele mondiale 
nu a fost lăsat acasă, toti cei 
care au îndeplinit standardurile 
de participare fixate de I.A.A.F. 
au fost trimiși Ia Helsinki. 
Am spune chiar că selecția a 
fost mai îngăduitoare decît în 
alte ocazii, coborîndu-se deli
berat ștacheta în cazul unor 
sportivi tineri, a căror prezență 
la marea competiție a fost so
cotită, în primul rind, drept un 
prilej de a lua contact cu atle
tismul mondial de vîrf. Toate 
acestea au fost posibile deoare
ce Federația internațională a 
plătit denlasarea pentru 80% 
din componenții delegațiilor 
participante la acest prim cam
pionat mondial. ■

DAR OBIECTIVELE DE 
PERFORMANȚA NU AU FOST 
ÎNDEPLINITE, singura medalie 
cucerită fiind cea a Anișoarei 
Cușmir, și nu de aur, cum snera 
toată lumea, ci de argint. Din 
tribună, o recunoaștem cu pă
rere de rău, prezența în marea 
întrecere a atleților noștri a pă
rut palidă, mai ales că rezulta
tul Anișoarei — care n^-a pro
dus și i-a produs, mal 
degrabă, insatisfacție — a 
venit abia în ultima zi de 
concurs, după o săptămină în 
care bucuriile au fost mici și 
foarte rare.

Vă prezentăm în rindurile 
următoare ..radiografia" com
portărilor individuale ale atle- 
ților români la C.M.

ANIȘOARA CUȘMIR, locul 2 
Ia lungime cu 7,15 m. Cel mai 
bun concurs din carieră, peste 
notare, (dar cu vînt ajutător 
peste 2 m/s), al 4-lea din întrea
ga activitate. A fost evident că 
1» „ora Helsinki" recordmana 
mondială nu mai avea valoarea 
de Ia 4 iunie, cînd a sărit 7,43 
m. A vrut să cîștige. a crezut 
în victorie, dar n-a fost de- 
ajunș. Săritura depășită (a 5-a) 
ar fi adus-o mai aproape de 
Daute, dar infrîngerea rănJnea 
Infrîngere. Afectat, ca și Ani- 
șqara, de ratarea titlului mon
dial, antrenorul Ion Moroiu ne 
spunea : „Am făcut greșeli în 
pregătire, iar Anișoara nu tre
buia să concureze la Univer
siada de la Edmonton".

După concurs. Anișoara a de
clarat : „Am pierdut o bătălie 
(n.n. foarte importantă !). dar 

nu războiul". Răminem la con
vingerea că Anișoara Cușmir 
este (încă) cea mai bună sări
toare a lumii, chiar dacă la 14 
august, la Helsinki, n-a fost...

EVA ZORGO-RADULY. locul 
5 la aruncarea suliței cu 63,86 
m. Mai bine decit așteptam, a- 
vind in vedere marele progres 
al probei in ultimii doi ani. 
Mărturisim că ne îndoiam că 
Eva va reuși să reintre in elita 
aruncătoarelor lumii, chiar 
după victoria de la Balcaniadă 
asupra campioanei europene 
Anna Verouli. A știut să pro
fite de conjunctura favorabilă, 
concurînd aproape de cel mai 
bun nivel din acest an (65.26m).

DOINA MELINTE locul 6 la 
800 m cu 2:00,13 (139,60 in se
mifinală), locul 6 la 1 500 m cu 
4:04,42. Doina s-a zbătut. dar 
n-a putut mai mult. In afara 
recordmanei mondiale Jarmila 
Kratochvilova, Melinte avea cel 
mai bun record al carierei 
(1:55,05) dintre finaliste. Dar 
acea cursă d n iulie 1982, ca și 
victoria la C.E. de sală in mar
tie 1932 la Milano, rămin exoep- 
ții în ansamblul concursurilor 
din_ ultimele două sezoane. Cu 
1:57,26, cit a reușit în această 
vară, ar fi urcat pe podium la 
800 m. Alergarea ei nare inefi
cientă, lipsită de prospețime, de 
zvicnire.

MIHAELA LOGHIN. Jocul 6 
la greutate cu 19,35 m. Loc 
onorab-L deși, se spera mai 
mult, mai ales că Mihaela a 
fost printre puținele atlete ^P-- 
te aproape de forma maximă la 
campionatele naționale, la două 
săptămini de Helsinki. Cea mai 
bună performanță a carierei (ca 
poziție), dar mai mult de un 
metru sub recordul person al

CRISTIEANA COJOCARU, lo
cul 8 la 400 mg cu 56,26, re
cord național. Calificarea in fi
nală aproape nesperată. două 
recorduri, in scrie (56,49) și fi
nală, singurele obținute de et- 
leții noștri la Helsinki. Are, 
chiar acum, resurse de a pro
gresa cel puțin încă o secun
dă. A alergat cel mai bine in 
ștafeta 4X400 m. .

VALI IONESCU, locul 9 la 
lungime cu 6 62 m. O umbră* 
a marii săritoare din 1982. Nu
meroși ziariști și antrenori 
străini ne întrebau ce se intîm- 
plă cu fosta recordmană mon
dială. Accidentul de la soațe 
nu explică totul. Ternă de me
ditație pentru antrenorul Mihai 
Zaharia și pentru medicii lotu
lui nostru. *

MARIA RADU, locul 12 In 
finală la 1 500 m cu 4:19,03 
(4:10,15 în serie), locul 13 în

serie la 3 000 m cu 9:30,37. 
Contraperformanțele evidente 
ne obligă să acceptăm expli
cația antrenorului Nicolae Mâ- 
rășescu : ..A concurat bolna
vă. cu infiamatie la git. pen
tru care i s-a administrat pe
nicilină".

MIHAELA STOICA, locul 5 
In sferturi de finală la 100 mg 
cu 13J2I. La primul ei mare 
concurs a fost aproape de se
mifinală (primul timp... neca
lificat). Ar fi fost tot ce i se 
putea cere unei atlete talenta
te. dar cu resursele limitate de 
datele morfologice.

ELENA LINA, locul 7 în se
mifinală la 800 m cu 2:03,59. 
Ne place sau nu. aceasta ii
este valoarea, 
aceea. spre 
mi ine...
• NICULINA 
m la înălțime, 
tru concurs.

Să privim. de 
schimbul de
VASILE. 1,84 

necalificată pcn- 
Deziluzie mare.

chiar dacă întregul sezon i-a 
fost afectat de accidentul su
ferit in mai. după recordul de 
1,97 m. Am obosit tot recun s- 
cind că are mare talent. La
bilă psihic. Niculina întirziesă
producă performanta pe care o
așteptăm (si pe care o pro
mite) de multi ani.

FLORENȚA CRĂCIUNESCU. 
locul 9 la disc cu 62.14. Cel 
mai slab rezultat a; record
manei naționale Intr-un mare 
concurs ; prestație inadmisibilă. 
A concurat ca o începătoare, 
des; era considerată una din 
atletele de bază ale echipei. 
N-am văzut-o niciodată înce-
pind un concurs cu o arunca
re de 55 de metri_

MARIA BADEA. locul 12 la 
disc cu 58,10 m. Nu așteptam 
lucruri deosebite de la ea. 
sperăm că experiența ..man ba
lelor" îi va fi folositoare.

IULIA RADU și DANIEL.! 
MAlEl au concurat doar la 
ștafeta 4 X 400 m. alergind 
neconvingător. Echipa noastră 
a fost ultima în finală, la mai 
bine de 5 secunde de Ic-ui 7.

GHEORGHE COJOCARU. 
locul 9 la lungime cu 7.88 m 
(7.92 m In calificări). Aproape 
de cel mai bun nivel al său.
la un singur centimetru de o 
mare finală. Atlet serios, de 
perspectivă, merită crea t.

BEDROS BEDROSIAN. locul 
11 Ia trîplusalt cu 16.13 m 
(16.43 m în calificări). Inex
plicabil de slabă comportarea 
in finală, cind a părut apatic, 
lipsit de convingere. Faptul că 
e vecin de clasament cu 
Ghenadi Valiukevici. sau că 
Vasili. Grișcenkov (17.55 m in 

1933). nu s-a calificat pentru 
finală nu-1 scuză în nici un fel 
pe Bedrosian.

SORIN MATEI, locul 17 la 
înălțime cu 2,15 m (2,21 m în 
calificări). Recordmanul nos
tru a părut copleșit de numă
rul mare de vedete de care era 
înconjurat. A sărit mai bine în 
calificări, pe ploaie. Așteptam 
mai mult, de la el. pentru că 
sărise 2.30 m în iulie, nu la 
începutul sezonului.

LIVIU GIURGIAN. locul 4 
în serie la 110 mg cu 13,98. 
Debutant la un concurs im
portant. întrecut doar de doi 
medaliati (Bryggare Si Gault) 
Si un fost recordman mondial 
(Casanas). Atlet tînăr. de vi
itor... dacă potențialul fizic 
va fi susținut de seriozitate si 
pasiune pentru atletism.

ION OLTEAN, locul 5 in se
rie la HO mg cu 13,97. Primul 
timp necalificat în semifinale. 
N-a mai arătat forma de la 
campionatele naționale !

PETRE DRAGOESCU. locul 
5 în serie la 800 m cu 1:48,33. 
întrecut de alergători cu per
formante anterioare mai bune. 
Supralicitat duoă sezonul de 
sală si acel 1:46.43 din primă
vară ; mai are mult, de lucru 
pentru a deveni un nume.

EUGEN POPESCU, necalifi
cat pentru concurs la înălțime 
(2.15 m). Lipsit de experiență, 
in condiții grele de concurs, 
nu și-a putut exprima talentul. 
Ni se pare că nu are tempe
rament de luptător, dar am 
vrea să ne înșelăm.

CONSTANTIN MILITARU, 
necalificat pentru concurs la 
înălțime (2,10 m). Departe de 
forma din iarnă, end sărise 
2,26 m. Limitat de gabarit.

DAN SIMION. necalficet 
pentru concurs la triplusalt 
(1595 m). N-a fost in plenitu
dinea forțelor dar. oricum, re
zultatul de la Helsinki este 
mult prea departe de marea 
promisiune din mai (17.09 m) 
— neacoperită nici in alte o- 
cazii — cînd îl întrccuse pe 
Griscenkov.

IOSIF NAGY. necalificat 
pentru concurs la disc (53,31 
m). Aproape 10 metri distan
tă fată de recordul din mai. 
de la Zaragoza. Inexplicabil 
și -de neacceptat pentru un 
..meseriaș" atit de experimen
tat ca recordmanul nostru.

ION ZAMFIRACHE, uecalifi- 
cat pentru concurs Ia disc 
(57,54 m). Aceleași aprecieri 
ca in cazul lui Nagy. Nici
odată nu l-am văzut aruncind 
atit de slab.

Eva Zorgo-Raduly a re
venit, după întrerupere, 
in grupul aruncătoarelor 
de suliță fruntașe ale 
lumii. Ea vizează, pen
tru sezonul olimpic, gra

nița de 70 de metri
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Prin urmare medaliile cu a-
conerire în aur si argint ale 
atletismului nostru au fost în 
scădere din anul 1972 pînă in 
prezent, cind. după 11 ani. se 
înregistrează o nouă medalie 
de argint.

Am enumerat cele de mai
sus nu pentru a scuza prin ci
fre si comparații poziția atle
tismului nostru în lume, care 
nu concordă cu situarea de mai 
multi ani a României printre 
primele 10 națiuni sportive ale 
lumii ci.' dimpotrivă, pentru a 
arăta slăbiciunile de organizare 
Si practicare a atletismului la
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Cristieana Cojocaru — finalistă la C.M. cu două recorduri la 400 mg.

Antrenorii noștri fruntași 
(fruntași nu doar pentru 

că pregătesc pe sportivii de 
frunte ai țării) sînt, in generai, 
buni meseriași, în teorie și in 
practică, multe dintre rezulta
tele elevilor lor fiind, in aceas
tă privință, cea mai bună do
vadă. Să nu uităm că, de-a 
lungul anilor, atletismul româ
nesc și-a înscris in bilanț tit
luri olimpice și recorduri mon
diale, campioni continentali 
etc.

Ceea ce s-ar putea reproșa 
totuși celor mai mulți dintre 
antrenori este faptul că, deși 
buni meseriași, nu siăpinesc 
totuși marele secret al aducerii 
în forma de vîrf a elevilor lor 
Ia principala competiție a anu
lui. Constatarea se refecă nu 
doar la prima ediție a campio
natelor mondiale de la Helsin
ki, la care nici măcar unul din
tre atleții noștri n-a concurat 
la nivelul dorit, cl la aitjtca 
alte mari competiții internațio
nale din ultimii ani. Aproape

de fiecare dată si aproape fără 
excepție ATLEȚII NOȘTRI NU
S-AU AFLAT LA ACESTE E. 
XAMENE ÎN FORMĂ DE 
VÎRF. ceea ce a condus Ia com
portări modeste, la rezultate 
slabe, la clasări departe de po
sibilitățile reale, de obiectivele 
stabilite.

Situația pare arum cu atit 
mai gravă, referindu-ne la re-

explicațiile acestui insucces si
caro, repetăm, vizavi și de alte v:
asemenea mari competiții, nu ți1
apare totuși ca un fenomen i- la
zolat, intimplător. Sau, fără su
părare, antrenorii noștri nu stă- as
pinesc știința mînuirii mijloa- tii
celor și metodelor de a realiza di
forma sportivă la momentul v
dorit ! a

Poate că anul acesta, în mod d

UN EXPERIMENT NE
zultatele și, implicit, la com
portarea de la Helsinki, înlru- 
eit s-a spus eă atit pregătirea 
cit și participarea atleților noș
tri la această primă ediție a 
„mondialelor* au fost subordo
nate și integrate in sistemul de 
verificare a potențialului valo. 
ric general in vederea J. O. 
de anul viitor, de la Los 
Angeles. Experimentul n-a;reu
șit, federația de atletism și 
secția de resort a C.N.E.F.S. 
trebuind să analizeze acum, la 
modul cel mai serios posibil,

excepțional, unii dintre antre- r< 
nori s-au aflat in situația, des- ci 
tul de dificilă, de «-și aduce R. 
elevii în formă de vîrf LA ce 
DOUA MARI COMPETIȚII A- p€ 
PROPIATE, Universiada de la la 
Edmonton, în iulie, și C.M. de. o 
la Helsinki în august, ceea ce af
n-au reușit s-o facă. Ar fi fost co
și greu ! De la marele examen 
al Universiadei, la care totuși as 
n-au participat prea multe va- tr<
lori ale atletismului mondial, du
doar trei atlete au izbutit să fel 
se afle pe podium și la Hei- gă



marele examen olimpic

ANGELES, ATLETISMUL
IN Șl LIPSURI MULTE!

CE VALOARE ARE „SCHIMBUL DE MlINE" ?

lului mondial, ediția inaugurală 
:onsiderată, pe bună dreptate, 
Jfestare a atletismului desfă- 

np, întrecerile de la Viena au 
ppropiat, a campionilor de mîi- 
i aceșt „mîine” insemnînd chiar

rZ.V«V/AV»V.V»W^AV.W* l^A'.*.

primul rînd, dar nu-numai ei... 
Există, se pare, în rîndurile an
trenorilor noștri, o anume con
cepție potrivit căreia mari per
formanțe se pot obține în con
dițiile scăderii volumului de lu
cru în preajma 
importante. Dar cînd 
dovedește contrariul, 
periența altor atleți
rite țări este cit se 
grăitoare, menținerea 
tele strimte ale unci atari con
cepții reprezintă o greșeală 
grosolană. Dar cît timp trebuie 
ca să se renunțe la ea ? An
trenorii, în care continuăm să 
credem, au datoria să fie cei 
dinții receptivi la noutățile at
letismului contemporan, iar 
dacă este cazul, ei să fie aju
tați să Ie înțeleagă ȘI SA LE 
ȘI APLICE I... Altfel se pierde 
timpul inutil și, In plus, se 
chcltuie și bani care ar putea 
fi folosiți' cu mai multă efi
ciență pentru redresarea atle
tismului.

Neim- 
mai 

i ca- 
cam- 

ale

unclc din aceste concursuri, 
ÎN FUNCȚIE DE INTERESE
LE PROPRII, devin, dintr-o 
dată, foarte importante iar al
tele. dimpotrivă, nu ! T‘ 
portante sint declarate 
cu seamă competițiile cu 
racter intern, de pildă 
pionatele Bucurestlului. 
primului centru atletic al tă
rii, ele fiind de ani si ani o 
simplă formalitate. O ADE- 
VARATA PARODIE 1

PERFORMANTE FĂRĂ ACOPERIRE.
în- 

acelei 
atita

se
ca 
să 

mai

în altă ordine de idei și 
tr-adevăr în spiritul 
metodici de care se face 
caz. concursurile, puține 
multe, cîte sint într-un 
zon, au o anume gradare 
importanță, 'ele trebuind 
culmineze, evident, cu cel 
important din anul respectiv, 
cum ar fi. să zicem, campio
natele europene în 1982. cam
pionatele mondiale • în 1983, 
Jocurile Olimpice în 1984 etc. 
Aceste concursuri, dacă ar fi 
bine planificate (ceea ce, să 
recunoaștem, nu se intîmplă !) 
ar trebui să însemne deci o 
creștere a întregului potențial 
al atletului, inclusiv al rezul
tatelor sale, spre competiția 
de vîrf. Dar ce se constată în 
realitate 7 Și aceasta nu de 
azi. de ieri, ci de mai multă 
vreme... Avem multi atleți, 

a- 
Fru- 

si rare flori ale anilor 
.fete, 

vorba, 
si 

meda-
actuale, 
care au

limpice. asa cum au fost Iolan- 
da Balaș. Lia Manoliu. Viori
ca Viscopoleanu. Mihaela Pe- 
neș, Ileana Silai, Valeria Bu- 
fanu. Argentina Menis si. 
cum. Anisoara Cușmir.
moașe 
olimpici aceste minunate 
căci de băieți nici nu-i 
deși este, ar fi posibil, ca 
dintre ei să se numere 
liati.

Cele cîteva talente 
si la fete si la băieți, 
înregistrat în ultimul timp per
formante ce le-ar fi dat drep
tul să aspire la medalii, chiar 
dacă nu de aur. nu si-au reali
zat la Helsinki recordurile per
sonale. Problema formei la tim
pul, potrivit este dezbătută în 
cele două pagini de ziar pe 
care le dedicăm astăzi atletis
mului. ca si alte probleme ale 
vîrfurilor sportive ale acestui 
sport, pagini din care rezultă o 
redusă activitate si calitate pe 
Planul general al atletismului, 
ca si o nemultumitoare - stare 
de mobilizare, ordine si dis
ciplină. atit in rindul sporti
vilor cît si al antrenorilor. 
Iată de ce este absolut nece
sar ca federația de spcc^Iitate

competițiilor 
realitatea 
cînd ex- 

din dife- 
poate de 
în limi-

ediția de anul viitor a Jocurilor Olimpice. Atletismul nostru a 
fost reprezentat la cele două mari competiții de 25 de se
niori și 14 juniori. Paginile de față își propun o analiză a pre
zenței românești la Helsinki și Viena, din care se pot trage 
concluzii asupra forței reale a atletismului nostru cu mai puțin 
de un an înaintea marelui examen olimpic de la Los Angeles.

mai ales din grupul fruntași
lor, care-si încep sezonul cu 
un rezultai excelent, pe care 
nu-I mai repetă ulterior și de 
pe urma căruia. în mod prac
tic, VIEȚUIESC ÎNTREGUL 
SEZON ; iar specialiștii fede
rației. evident tinînd seamă de 
el, fi creează atletului respec
tiv condițiile cele bune si nu 
uită. între altele, sâ-1 propu
nă pe acesta pentru x, y sau z 
concurs international. . de-a

a- 
din 

ne-o oferă 
Dan 

la 
Mladej", 

Asta 
Ulte-

lungul si de-a latul Europei. 
Fără a face mari eforturi, 
legem citeva exemple 
puzderia pe care 
în acest an atletii noștri. 
Simion a cîștigat la Sofia, 
„concursul Narodna 
triplu saltul cu 17,09 m. 
se întimpla la 22 mai.
rior, la Universiadă el a sărit 
doar 16,67 m, la „naționale" 
16,57 m. la „mondiale" în ca
lificări 15,96 m (standard 16,60 
m), iar recent. Ia Dinamovia- 
dă. 15,68 m ! Niculina Vasiie 
realizează la București, la 15 
mai. recordul 
înălțime cu 1,97 
metri, După un 
Sofia, revine pe 
aceleași 
Simion;
m, 1,84 m și... 1,75 m ! Disco
bolul Iosif Nagy obține în

national la
m, asaltînd 2 
accident. la 
stadion și în 

concursuri, ca și Dan 
obține : 1,87 m, 1,85

să ia măsuri urgente la nivelul 
activității atletice de mare per
formantă pentru ca în anii 
viitori să se poată aspira la 
cîteva medalii în atletismul o- 
limpic. de curînd si mondial.

Pe de altă parte, pentru a 
ne referi la baza piramidei at
letismului. problemă esențială a 
marii performante nu numai în 
atletism, dar puțin dezbătută, 
trebuie să spunem că atît op
tica părinților în creșterea si 
dezvoltarea copiilor cit sl nu
mărul mic de ore de educație 
fizică în școlile de toate 
dele, nu pot contribui la 
voltarea unui număr mare 
tineri care să ajungă la 
tile performantei în atletism și 
alte sporturi. Părinții încă o- 
bisnuicsc Bă înfofolească copiii 
mici si mărișori cu cîte trei că
ciulite și trei pulovere, unii fi duc 
cu mașina la școală chiar 
cîteva sute de metri, mulți bu
nici poartă ghiozdanele. Fi- 

gra-

Dor-

hi loc de concluzii... PROBLEMELE
alcătuirea lotului pentru 
de la Helsinki au contri- 
secțiile alede atletism 

cluburi :
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1

(4 b. + 1 f.) 
(3 + 2) .
(0 + 4) 
(1 + 2) 
(0 + 2) 
(2 + 0) 
(0 + 1) 
(0 + 1) 
(1 + 0) 
(0 + 1)
au adus 

Craiova

Craiova
Bacău 
C-ta

La 
C.M. 
buit 
următoarelor
Dinamo 
Steaua 
C.S.M. 
Rapid 
Știința 
Știința 
U. Cluj-Napoca 
C. S. Brăila 
Jiul Petroșani 
Viitorul Vaslui

Dintre acestea, 
puncte doar : C.S.M.
6, Universitatea Cluj-Napoca și 
Știința Bacău eîte *. Foarte 
puține în raport de cerințe și 
mai ales de condițiile de acti
vitate create ! Dar si în sec
țiile cluburilor, chiar ale celor 
mai puternice (bine încadrate 
cu specialiști, cu bază materia
lă). munca desfășurată este, 
evident, la suprafață și în des
tule cazuri de mîntuială și nu 
justifică, decît în prea mică 
măsură, ceea ce se așteaptă 
de la atletism, ca SPORT 
PRIORITAR, în sistemul nes- 
tru de educație fizică. De ase- 

primăvară. în Spania, la Zara
goza. un nou record cu 68,12 
m. rezultat de care nu s-a mai 
apropiat întreg sezonul. la 
C.M. obtinînd in calificări 
doar 58,34 m. iar Ion Zamfi- 
rache (64,50 m la „naționale") 
numai 57,54 m. La fel s-a tn- 
timplat și cu Florența Crăciu- 
ncscu. După ce a obținut în 
primăvară 67,74 m a cîștigat, 
este drept. Universiada de la 
Edmonton, cu 64,56, pentru ca 
la C.M.. în concurs, ea să nu 
obțină decît 62,14 m (locul IX), 
iar mai apoi. în finala ..B" a 
Cupei Europei, la Sittard. — 
60,46 m. în sfirșit, Maria Radu, 
care la 4 iunie a alergat 1500 
m în 4:00,62, la ora de examen 
a „mondialelor" a fost ultima 
dintre cele 12 finaliste cu 

.un rezultat slab (4:19,03)...
Situația nu este însă nouă și 

reflectă nu doar o anumită 
stare de spirit, ci o evidentă 
carență în planul general al 
pregătirii dintr-un an. Este 
o chestiune căreia trebuie să 
i se acorde atenție, o dată și 
o dată, dacă se dorește, 
tr-adevăr. ca rezultatele 
tletilor noștri să fie nu 
mai altele, evident mai bune, cî 
si competitive la momentul de 
maximă importantă dintr-un 
an ! Altfel, ca Și pînă acum, 
vom avea în primăvară per
formeri de valoare mondială, 
iar la momentele de vîrf ale 
sezonului... niște concurent! 
oarecari !

în-
a- 

nu-

gîn- 
R.D.G. 

părinți frecînd cu 
pe corpurile goale, 

si 
mls- 

avem 
per-

rește, departe de noi 
dul de a vedea, ca în 
sau R.F.G.. 
zăpadă..
copii de cîtiva anișori, dar 
atitudinea pasivă fată de 
care contribuie să nu 
ceea ce trebuie la poarta 
formanței. De multe ori au fost 
văzute studente si studenti. la 
ora de educație fizică pe sta
dioane. alergind ca vlrstnicii.. 
mai mult din solduri declt din 
picioare, chinuindu-se.

Școala trebuie să devină, pe 
lingă învățătură, si un mare 
rezervor de copii si tineri at- 
leti. prin mărirea timpului de 
practicare a exercitiilor fizice 
și găsirea unor miiloace su
plimentare pentru a dispune de 
baze sportive simple pentru 
atletism.

în cîmpul larg al atletismu
lui. foarte puțin desțelenit, e 
nevoie să intre Jractoarele si 
combinele.

menea. par de neînțeles rezul
tatele generale ale atletismului 
în raport de numărul antreno
rilor și al profesorilor de edu
cație fizică special retribuiți 
(peste 700). al atâtor unități de 
atletism care există în fiecare 
județ (avem în vedere. în pri
mul rînd. cluburile sportive 
școlare I). al cadrului general 
care — cel puțin în teorie — 
este cu totul favorabil acestui 
sport.

In aceste pagini nu am rea
lizat o analiză a situației ge
nerale a atletismului nostru. 
De-a lungul anilor am publicat 
asemenea analize și o vom mal 
face la încheierea sezonului. 
Am dorit acum doar să punc
tăm unele aspecte, din păcate 
amare, legate de evoluția din 
acest an a atletilor noștri la 
două din principalele eveni
mente competitionale : cam
pionatele mondiale de la Hel
sinki și cele continentale ale 
juniorilor, de la Viena. Atle
tismul este un sport prea im
portant (are ponderea cea mal 
mare in programul Jocurilor 
Olimpice), este cel mai acce-

La 10 zile după campionate
le mondiale de la Helsinki, ju
niorii de pe continent și-au des
fășurat, la Viena, campionatele 
europene. Știam, din experien
ța anterioară, că examenul va 
fi foarte dificil, medaliile pe 
care juniorii noștri le-au cuce
rit de-a lungul timpului la 
C.E. puțind fi numărate pe de
gete, cu unele ediții „albe" și 
cu un ultim succes tocmai în 
1973, la Duisburg, cînd Gheor- 
ghe Ghipu, atunci recordman 
european de juniori, câștiga tit
lul continental la 1 500 m. De 
fapt, afirmarea la vîrsta tînără 
este adesea mai dificilă chiar 
decît la seniori, echipele R.D. 
Germane și U.R.S.S., reprezen
tantele celor mai puternice 
școli atletice de pe continent, 
tăindu-și de obicei „partea leu
lui" din titluri și medalii (la 
Viena au câștigat împreună 28 
de titluri și 64 de medalii).

28 de țări europene și-au tri
mis speranțele la Viena. Au ob
ținut medalii atleți și atlete 
din 19 țări, dar numai 8 na
țiuni figurează pe tabelul de 
onoare al campionilor. Atletis
mul românesc reușește și el a- 
ceastă frumoasă performanță, 
datorită izbinzii — spectaculoa
să, după cum menționau agen
țiile internaționale dc presă —

MARGARETA KESZEG 
șemifondistei Margareta Keszeg 
în proba de 1 500 m. Eleva lui 
Ortwin Scheible. (legitimată la 
C.S.Ș. Cetate Deva) a făcut o 
excelentă cursă tactică, cîști- 
gînd în fața unor adversare 
creditate cu rezultate mai bune. 
Afirmarea ei oferă atletismu
lui nostru o mare speranță pen
tru viitorul apropiat. Pe cît de 
serioasă pe atît de înzestrată, 
matură deși abia zilele trecute 
a împlinit 18 ani. Margareta 
Keszeg poate deveni, chiar de 
anul viitor, o semifondistă de 
clasă internațională in rîndul 
senioarelor. Dincolo de titlul 
european, ea reușește o perfor
manță rarisimă pentru un atlet 
român : cîșligarea unei mari 
întreceri cu îmbunătățirea re
cordului personal (ultimul e- 
xemplu — Viorica Viscopoleanu 
în 1968 !)

Cu o medalie de aur in frun
tea bilanțului s-ar părea că e- 
xamenul de la Viena a fost 
absolvit Totuși, la C.E. eu 
concurat 14 juniori și junioare, 
de la care se așteptau, după 
cum ne spunea antrenorul fe
deral Constantin Nourescu, trei 
medalii. Așteptări bazate pe 
statisticile sezonului, In care 
aruncătoarea de disc Daniela 
Costian (60,50 m), aruncătoa
rea de greutate Livia Simon 
(17,06 m) și chiar discobolul 
Stelică Turbă (55,48 m) figu-

DE FOND RÂMlN
sibil a fi practicat de marea 
masă a tineretului, are un nu
măr impresionant de tehni
cieni. are un buget însemnat 
etc., etc. Toate acestea obligă 
la tratarea Iui corespunzătoa
re. de la nivelul celei mai mici 
secții, pînă la conducerea fe
derației de specialitate. Amin
tind. iată, despre federație, 
trebuie să arătăm că ea este 
responsabilă inir-o mare mă
sură de actuala sau de mai ve
chea stare de lucruri existen
tă în această ramură sportivă, 
pentru că. în primul rînd. n-a 
reușit să devină, ceea ce ar 
trebui să fie. — un factor de 
decizie și In al doilea rînd 
pentru că a admis permanen- 
tizarea unor situații dăună
toare, inclusiv ÎN CONCEP
ȚIA DE MUNCĂ a unor an
trenori și atleți. Federația de 
aflețism. de exemplu. » filput 
o analiză temeinică a insucce
selor sportivilor noștri îa 
ultima ediție a Jocurilor Olim
pice de la Moscova și e sta
bilit un plan de măsuri eu bă
taie lungă, concret si foarte 
detaliat^ Ce s-a întîmplat cu 

rau prmtre fruntași. Or. dacă 
Livia Simon s-a clasat a 4-a, 
aproape de podium — dar foar
te departe de recordul ei per
sonal (15,93 m) — Daniela Cos
tian (locul 6 cu 56,42 m) și 
Stelică Turbă (locul 11 cu 
46,60 m) au ratat cel mai im
portant concurs de pînă acum 
al carierelor lor, deși ambii își 
stabiliseră recordurile persona
le (și naționale) cu foarte puțin 
timp înainte de' plecarea la 
Viena (Turbă chiar peste hota
re). Emoționați în atmosfera 
marelui concurs, ei au comis 
greșeli de începători, avînd cele 
mai lungi aruncări... în afara 
sectorului.

Cu două medalii în plus, 
CARE SE PUTEAU CÎȘTIGA, 
bilanțul ar fi fost, desigur, al
tul. Am fi putut privi cu alți 
ochi și locul 5 al Mihaelei Sa- 
moilă la greutate (dar și ea de
parte de recordul personal), și 
locul 6 al Marinelei Docea la 
400 mg (junioară de categoria 
a Il-a) cu 59,03 (record de ju
nioare mari) sau al Iulie! Io- 
nescu la 3 000 m (care și-a îm
bunătățit recordul personal cu 
8 secunde).

în general. juniorii noștri 
„s-au văzut" mai bine decît Ia 
alte ediții — 10 din cei 14 at
leți au fost finaliști — selec
ția și pregătirea pentru C.E. 
fiind mai judicioase decît o- 
dinioară. Un argument în spri
jinul acestei afirmații îl con
stituie ‘ recordurile personale 
îmbunătățite în concursul „eu
ropenelor" dc Keszeg, Docea, 
Ionescu și Viorel Popescu 
(5:37.16 în serie la 2 000 m ob
stacole, record de juniori I). Cu 
atit mai surprinzătoare par con- 
traperformanțele celor doi dis
coboli Turbă și Costian, ce pă
reau, repetăm, cei mai în for
mă ! Explicația „stereotipului 
pregătirii" (același loc, același 
cerc, același sector, aceleași 
senzații) poate cuprinde o par
te din adevăr,, mai ales dacă 
ne gîndim la nereușitele de la 
Helsinki ale seniorilor, colegi 
de antrenament.

Una pes-te alta, participarea 
juniorilor noștri la campionatele 
europene poate fi rezumată ast
fel : concurenții noștri s-au 
văzut mai bine „în pluton" de
cît altădată, dar sint încă de
parte de vîrf. Situația este si
milară cu a seniorilor, la Hel
sinki (similitudinea mergînd 
Pînă la... recordurile de la 400 
mg). Din păcate, atletismul 
mondial ne învață că un „om 
dc pluton" va rămîne mai me
reu la aceeași condiție. Iar met 
daliile și . recordurile nu sint 
cucerite de oamenii de pluton, 
ei de excepții.

Or, gîndindu-ne la Olimpia
da de anul viitor, și chiar moi 
departe, putem spune că la 
Viena atletismul românesc a 
cîștigat, cu certitudine, o sin
gură excepție, Margareta Kes
zeg. Restul pot fi promisiuni, 
talente, dar de promisiuni și 
de talente atletismul nostru n-a 
dus niciodată lipsă... Punînd 
altfel întrebarea din titlu, „Ce 
a cîștigat, la Viena, atletismul 
românesc pentru Los Angeles 7“ 
vedem că nu prea avem de cc 
să ne declarăm mulțumiți cu 
bilanțul europenelor de ju
niori. Și, gîndindu-ne că „eli
ta" noastră de la C.E. este, de 
faot, mult deasupra nivelului 
general al întregii promoții de 
juniori — la Balcaniada dc la 
București juniorii noștri au 
fost dominați net de cei bul
gari — vedem că ar trebui să 
cădem pe ginduri. Sau să 
schimbăm ceva. Dar asta foar
te repede !...

NEREZOLVATE!
acel plan ? în ce fund de ser
tar zace uitat ? Avem con
vingerea că dacă ar fi fost 
tradus în practică. cu totul 
altele ar fi fost astăzi datele 
problemei atletismului nostru.

Federația de atletism va 
trebui deci să revadă urgent 
și să reactualizeze acel pian, 
avind ca prim obiectiv Olim
piada .de la Dos Angeles și 
mai apoi suita de mari compe
tiții Pe care sportul interna
tional le programează an de 
an. Credem însă că acest plan, 
elaborat minuțios, e bine să 
poarte si girul Ministerului 
Educației și învățăm'ntulu:. 
astfel ca at'etismul să-și poată 
ocupa locul care 1 se cuvine 
(și cu care. în vorbe, țoată lu
mea este de acord !) în invă- 
tămintu! nos'.ru de toate gra
dele. în această privință, 
trebuie să recunoaștem des- 
chii. atletismul . a pierdut 
t ren serios în rîndurile ele
vilor. Ceea ce se constată cu 
um-ință.

Pagini realizate dc 
Romeo VILARA

Vlodimir MORARU



Pe Arena Dunărea din Galafi, Divizia „A“ masculină de handbal

MÎIIHf, HNALflE „CUPEI
G AX. AȚI, 2 (prin telefon). Par

tidele semifinale ale întrecerii 
6-au doveăit deosebit de dnama- 
tice. Cele două meciuri do la cat. 
semi muscă — de pildă — au du
rat doar trei minute. în primul. 
Radu Chirilă l-a avut ca adver
sar pe A. Samov (Bulgaria), un 
boxer puternic, care pomoa fa
vorit. Atenționat pentru box ne
regulamentar și apoi avertizat, 
Samov a avut o atitudine ne
sportivă față de arbitrul din ring, 
polonezul Kniawa. care l-a des
calificat in primul minut al re
prizei secunde. In finală ChirUă 
va boxa cu sovieticul L. Papian, 
care l-a învins prin abandon în 
50 do secunde pe Jo Chi Giol 
(R.P.D. Coreeană). ..Semkisorul*  
Adrian Nania nu a știut sâ fruc
tifice avantajul din a doua re
priză, cdnd l-a trimis la podea pe 
bulgarul M. Fumikov. In loc să
1 naiste în atac, a redus texnpoul, 
astfel că Fumikov. cu acțiuni 
ceva maL clare în ultimele trei 
minute, a convins pe trei dintre 
arbitrii judecători sâ îi acorde 
decizia. Dar ce nu a reunit Nanîa 
* realizat Dumitru Eeșliu. La cat 
mijlocie. El a făcut adevărată 
risipă de energie și în reprizele
2 si J l-a plasat numeroase lovi
turi kri I. Wlod-arczik (Pokxite), 
care a fost numărat. Beșliu. bate 
la puncte cu decizie 5—4. Dar cel 
mai aplaudat a fost ..greul*  nos
tru Micloț Paisz caro, boxând 
fără greșeală, l-a dominat dar 
p-3 Gydrgy Kalovics (Ungarto). 
obținînd o victorie La puncte mult 
aplaudată.
REZULTATE SEMIFINALE — cat. 

cocoș ; O. Nazarov (U.R.S.S.) b.p. 
Lian Ciuji Sara (R.P.D. Coreeană).
R. Echevaria (Cuba) b.ab. 3 S.
Zelensky (Polonia) ; cat. senil- 
nșoară : M. Abdakalilov (U.R.S.S.) 
b.p. T. Doda (Polonie) ; cat. se- 
mimîjiocie : K. Doinov- (Bulgaria) 
b.ab. 1 H. Gantulga (R.P. Mon
golă). A. EchevarLa (Cuba) b.p. 
A. Hlopuzian (U.R.S.S.) : cat.
mijlocia : A. Salov (U.R.S.S.) b.p. 
L. Iuvailo (Bulgaria) : cat. grea :
S. Umirbakov (U.R.S.S.) b.p. Do
rin Răcaru ; cat. muscă : M. 
Knuth (R.D. Germană) b.p. In 
Sang Se (R.P.D. Coreeană). R. 
Bilius (U.R.S.S.) b.p. S. Farstek 
(Polonia) ; cat. pană : N. Wigrefe 
(R.D. Germană) b.p. R. Ledoc 
(Cuba), Min Nam Sian (R.P-D. 
Coreeană) b-ab. 3 J. Nagy (Un
garia) ; cat. ușoară : Rudei OJreJ*  
b.ab. 1 T. Todorov (Bulgaria). H. 
E»p!aosa (Cuba) b. k.o. 1 E. S*ti-

Federația români de tenia de 
masă face cunoscut că Concursul 
republican pe echipe de juniori 
H șl copii va avea loc intre 11 
Sil septembrie la Craiova, nu 

Cluj-Napoca. cum anunțase an
terior. Ședința tehnică — la Sala 
sportumer ta ziua de 14 sept, 
ora 13.

• TURNEUL
DE, TENIS (j)

DE LA MAMAIA
MAMAIA, 2 (prin telefon). Tur

neul Internațional de tenis rezer
vat juniorilor care se desilsoară 
pe terenurile complexului hotelier 
Paias din frumoasa stațiune mari
timă a continuat, vineri, cu des
fășurarea sferturilor de finală din 
proba de simplu băieți. Pentru 
semifinale s^au calificat patru te- 
nismanl români, doi dintre aceș
tia. Doret Pop și Mihai Vanțâ. 
Invingtad jucători dm Ceho
slovacia.

După ce a oedat primul set și 
l-a câștigat la „tie-break*  pe cei 
da al doilea. Pop a dispus la 
scor „alb" în setul decistv de 
tenacele său adversar P. Korda. 
Pop a eiștieat cu 4—S. 7—4. 4—4. 
M. Comănescu a avut nevoie nu
mai de două seturi In disputa eu 
I. Șesu, pe care l-a învins cu 
3—5. 4—L B. Șoneru a ciștigat 
cu 6—3. 6—4 In fața lui M. Nicolae, 
iar M. Vanță a dispus cu 7—5,
6— 2 de cehoslovacul M. Far a. în 
semifinale — care sint programa
te simbătă după-amiază — se vor 
întîlnl : Pop — Comănescu și 
Șoneru-Vanță.

Au avut loc și sferturile de 
finală din proba de simplu a fe
telor. Dintre semifinallste. două 
sint reprezentante ale tării noas
tre celelalte două fiind din Ceho
slovacia. Rezultate : Alice Dănilă— 
Consuela Roman 7—3. 6—2, Maia 
Dosedelova (Cehoslovacia) — Da- 
iana SamungI 7—g, 6—3, Teodora 
Tache — Corina Taloș 6—0, 6—3, 
Begins Rajehrtova (Cehoslovacia) 
— Vasillca Ivan G—1, s—2. In se
mifinale se vor îr.tîlni Dănilă — 
Dosedelova si Tache — Rajchr- 
tova.

Dublu băieți (semifinale) : Șesu. 
Șoneru — Moroșan. Comănescu 
”—5. 6—4. Maliszewskl, Kowalski 
(Polonia) — Pop (România). Weh- 
nert (R.D. Germană) 6—3, 6—3.
In finală : Șesu. Șoneru — Malls- 
zewski, Kowalski. Semifinale de 
dublu fete : Dănilă. Radu — Ta
che. Medveș. 6—1. 2—6. 6—3. Sa- 
mungl. Taloș — Pop. Gheorghe
7— 6. 2—6. 6—4. în finală : Dănilă. 
Kadu — Samungi. Taloș. (G. TA- 
MAȘ — coresp.l.

Sjportul

PRiLTINiA- LA BOX
halilov (U.R.S.S.); cat. mijlocie 
mici.: W. Eike (R.D. Germană) 
b.p. Vacile Daimian, M. Franeck 
(Cehoslovacia) b.p. L Silva (Cu
ba) ; cat. semigrea: N. Sanava- 
zov (U.R.S.S.) b.p. F. Savo<n (Cu
ba), Viorel Enescu b.p. M. Pielea 
(Cehoslovacia) ; cat. semigrea : 
L. Rodriguez (Cuba) b.p. S. Lan
tos (Unearta). L. Kajnexw (Bul
garia) b.ab. 3 II. Bohumil (Ceho
slovacia).

ALTE REZULTATE. — cat. 
muscă : M. Knuth. (R.D. Germa
nii) b.p. Daniel Maieran. Im 
Sang Se (R.PJJ. Coreeană) b.ab. 
3 J. Alvarado (Cuba) R. Biiius 
(U.R.S.S.) b.p. (T) V. Dimitrow 
(Bulgaria), S. Fars'jek (Polonia) 
b.p. J. Katona (Ungaria).

Cat. pană : R. Leden (Cuba) 
b.p. Mircea David, N. Wlgrefe 
(RJJ. Germană) b.ab. 3 S. Gaa- 
batar (R.P. Mongolă), Mia Nara 
ffian (R.P.D. Coreeană) b.p. P. 
Saakov (Bulgaria). J. Nagy (Un
garia) b.p. E. Buscear (UJI.S.S.)

Cat ușoară : Rudei Obreta bab.
1 A. Snarsky (Polonia). S. Todo
rov (Bulgaria) b.p. KLm Gil Nam 
(R.PJJ. Coreeana). A. Espinoaa 
(Cuba) b.p. S. drok (Cehoslova
cia), E. Seithaldov (UJLS.S.) t>+> 
Roman Acuarela.

Cat, mijloHe mică : VasOe Da
mian b.p V Poptolev (Bulgaria). 
W Elke (RD. Germană) b.ab. 3 
G, Keresztes (Ungaria), L Stiva 
(Cuba) b.k. 04 A. Burzi (Polo
nia). M. Franek (Cehoslovacia) 
b.p. A. Emliianov (U.R.S.S.)

Paul IOVAN
Telemac SIR1OPOL

ETAPA FINALĂ lN CAMPIONATUL DE MOTOCROS
Etapa finaiă (a 5-a) a Cam- 

pionatulul republican de moto- 
oros — seniori și juniori va fi 
găzduită miine de traseul de la 
marginea ..orașului Moreol. In 
program figurează întreceri șa 
clasele 250 cmc — seniori. 125 
cmc — tineret, M și 54 cmc — 
juniori. Primul star*  se va da 
la ora 9,3».
• CEI MAI TINERI ALERGĂ

TORI DE DIRT-TRACK ȘI-AU 
DESEMNAT ÎNVINGĂTORII. Ul
tima etapă a -Cupei «peranțe-

MEDALIAT! Al CM. LA „INTERNAȚIONALELE0 DE JUDO (juniori)
La ediția din acest an a Cam

pionatelor internaționale de judo 
ala României mervata juniocfiac 
(17—13 ani). întreceri care aa var 
deaGșura azi sl mîtae ta sala da 
aSetisni do la complexul sportiv 
.43 August- din Capitală, parti
cipi <sun am mal amx-ial. ccb- 
eurectl «La Bulgaria. Frseța, 
B-D. Germană, B. F. Geraeaaia. 
Potoata. Ungaria sl Bomiala. 
Ptaă aseară. <*upă  sosL-sa oxsoe- 
titorîtar ara putut constata că an
trenorii eeMpeior ooaoe'-S an de
plasai la București Pe cri mal

NH.e, «llB a lll-a i. tamriuat.l la r.,1, ÎNCEP MECIURILE TARI..
Etapa a IH-a programează d- 

teva partide care par acteresan- 
te la prima vedere. Este vorba 
mal lorii de meeiul dintre for
mația noastră campioană Stea
ua și Știința Baia Mare, o par
tidă ta care gazdele (cu trei ma- 
ciuri consecutive acasă 1 7) vor 
Încerca — și vor reuși probabil 
— să obțină maximum de punc
te ta fața ur.e! echipe care a fost 
programată să joace trei etape 
La rtad... afară 1 Arabele forma
ții au jucat ta cuplajul Inter
național te marți, din Parcai 
Copâulul, fi au probat o bual 
fermă sportivă. Un alt meci cu 
posibUe impvicațfi asupra clasa
mentului. cri te la Petroșani, 
dintre Știința locală (cu un Joe 
ta mare creștere) fi Dinamo 
Partide echilibrate fi 1a Iași, fi 
Timișoara, în timp ce Farul va 
obține, probabil, al treilea suc
ced, iar Spoitul studențesc...

Iată clasamentele după 2 etape: 
Seria 1: 1. steaua (+46). ». 

Farul (+34). 3. Dinamo (+5). tea. 
te cite 6 p I. CR.M. Sibiu (+M). 
5. Știința Petroșani (—ÎS) ambe
le 4 p. 6. Grlvița Rcfie 3 p (ua 
med mal puțin), 7. Poli laș!

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUNIORI Șl TINERET LA
Timp de trei zile, la Saagov 

s-au desfășurat campionatele na
ționale de juniori și tineret ta 
caiac-canoe Iată rezultatele În
registrate: JUNIORI I, probe de 
500 m: KI: I. Dulgheru (C.SLȘ. 
Galați) 1:56,1, A. Ci ucaș (Consta. 
Arad) 1:55,6, D. Nlcoară (Consta. 
Timiș.) 1:57,3; Cl: G. Cazlma- 
che (Portul Br.) 2:06,3, G. F1M- 
pov (Danubiu Tul.) 2:06,7, I. Del
ta (Chimia Rm. V.) 2:06,9; Kir: 
C. Mateescu (C.S.M. Dr. Tr. Sev.) 
3.•06,1, E. Elimin du (Marina Orș.) 
2:08,8, M. Keller (Voința Arad) 
2:18,3; K2: U.T.A. + poli. Timiș. 
(Karda — Leca) 1:41,8, Dinamo 
(ionescu — Duică) 1:43,6, Con- 
str.-Volnța Arad (Csukas — Lu- 
pou) 1:45,3; C2: Viitorul + Con- 
str. Timiș. (Lehaci — Alboi) 
1:52,6, Olimpia (Napău — Toa- 
der) 1:53 8 C.S. Brăila (Paras- 
chlv — Martlnescm 1:55,2; K2 F: 
Dinamo -f- Poli. Timiș (Larle — 
Ciucur) 1:55,6, Poli. Timiș, -f- 
Chlmia Rm. V. (lancio — BeH- 
duj 1:56,6, c.S.ș. Constanța

STEAUA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ POZIȚIA
ÎN FRUNTEA

PLOIEȘTI, 2 (prin telefon). Al 
doilea turneu al formațiilor mas
culine divizionare „A“ de hand
bal s-a consumat sub semnul u- 
oul perfect echilibru, în toate 
oele trei partide ale zilei de vi
neri outsiderele punînd la grea 
încercare echipele favorite. A- 
cestea din urmă au clștlgat to
tuși. la capătul unor întîlniri fru
moase, dinamice, cu muite faze 
de handbal adevărat.

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
26—24 (13—13). Meciul a început 
în nota de dominare a echipei 
clujene, care conducea In min. 
• cu 4—4 1 Abia după primele 14 
minute dtaamovlștil au înscris 
primul gol, dar acesta a tont 
semnalul unul adevărat Iureș, 
pentru că în min. 13 el au reu
șit să egaleze : 4—4. Studenții
nu au cedat șl au Hiat din nou 
conducerea cu 4—4 In min. 13. 
Tn min a dtaamoviștii și-au în
scria pentru prima oară avantaj 
pe tabela electronică 9—3. ta 
partea * doua a medului, mal 
atecți ta apărare, mal mobili. <£- 
namovlftU — îndeosebi spre fi
nal — s-au Instalat la conducere, 
avtad un avans de 1 șl 3 goluri, 
ta aoeet timp ciujenM au ratat 
foarte multe contraatacuri fi 
alte ocazii de a înscrie. Au mar- 
oat : Boțea I, Jianu 5, Grabov-

tor*,  deschisă celor mal tineri 
motodcbștl. i-a inebe-it eu ur
mătorul atașament: L Tlberta 
Bădulesea (LP-A. Sibiu) « p. 2. 
Gbeorghe SUL-.ei (Că. Brăila) J 
P. 3—4. Comei Gross (CA. Bră
ila) fi Constantin Să'sădnș (Vo
ința Sibiu) I p. După 13 etape, 
primele trei locuri In clasamen
tul general au fost ocupate de 
următorii sportivi: Gheorghe
Stăaei - Mp. Cornel Grosu — 
fl p fi Tlberlu Bădulescu — 
M P.

buct eiori ol tar. De pudă. 
formația Fraațet tae p^rta Daniel 
Leaoen (eoa superusoeti). Mlcbei 
Itrta (unoarto «t Louta Dord

dta areal an. ta Porto Rtaa A»
tini îoatari fraccezl camol-
nt aațiactafi : Wfle *larcht»a
Oerstașeară). Henrv Geymaad 
(maiortri fi Alex GledblB fae- 
aricrari. Geietaba atidpe partiri- 
panta aa do oaemtmea ta com
ponentă junior! Tatarofi. ca»-

FROGRAMUL $1 ARBITRII MECIURILOR

București: STEAUA — ȘTUNTA CEMTN BAIA MARE
Staxfioa Steaua, ora it, M. Vltul (București)

București: RAPID — RAPID BUZĂU
stadion Gtulești, ora »J4. TL Zamfireseu (Const»ța) 

Petroșani: ȘTUNTA — DfNAMO
Stadion Știința, ora 13. Gh. Huțtia (București)

Constanța: FARUL —H.C. SPORTUL STUDENȚESC
Stadion Farul, ora IJ6, V. Marinescu (București)

Iași: POLITEHNICA — R C. GRIVTTA ROȘIE
Stadion Tineretului, ora I. Gh. Bânceanu (București) 

Timișoara: UNIVERSITATEA — C3M. SIBTU
Stadion .J Ma!- n. oca IAI D. Grlgereeeu (București) 

Otij- Napoca: POLITEHNICA 14 FEB Ft— MAȘINI GRELE OLIMPIA 
StadtCE Babeș, ora 14. Șt. Manea (Sibiu)

Arati: GLORIA P.TT. —RULMENTUL B1RLAD
Stadion Gloria, ora Ije Gh. Bucur (București)

Năvodari: T.C TND MIDIA — METALURGISTUL CUGIR
Stadion Chimia, orâ lț.S9. Șt- Rădaleaca (Bncuneșt!) 

Suceava: C.S M — VULCAN BUCUREȘTI
Stadion Unirea, ora »J6. Gh. Vo4nea (Buzău)

Toate partidele se vor disputa damlnfeă.

(■ -tn. I Sporita studențesc 
(—33). I. Unlv. Timișoara (—36) 
țoațe irite I p 14. Știința. Bala 
Mare 1 p (un med mal puțin).

Seria a n-a: 1. Vulcan (+16). 
L Gloria Arad (+16). ambele I 
>, L Rulmeneut Bîrtad (+S), 4.

(Munteanu — Cornea) 1:57,5; pro
be te 1000 m: El: A. Scoică 
(Marina Orș-) 4:03.7, M. Năstase 
(CA. Brăila) 4:05,6 V. Roșea 
(CA.Ș. Tul.) 4:06,2; Cl: t Defta 
(Chim. Rm V.) 433,4, C. Flllpov 
(Danubiu) 4:24,3, S. Llfere (Del
ta) 4ri74, E: Mateescu —
Ciucur — Larle — Flămtadu 
lri3,l, Budumeață — Comeanai
— Uleșan — Popovtd 1:44,L Hin
di — Munteanu — Velican — Cor 
nea 1:484; K3l U.T.A. f Poli. 
Timiș. (Korda — Leca) 3:M,2, 
CA. Brăila (Bogdan — Pavel). 
1:44,1, Marina Orș. (Girbovan — 
lagăr) 3:44,5; CI; Consta. Timiș. 
+■ Dannblu (Lehad — Afanase) 
1:56,0, SIMARED Baia Mare (Fa- 
nea — Remetean) 3:59,0, Chimia 
Etm. V. (Anescu — Antonescu) 
3594; 84; combinata (Scoică — 
Murat — Dulgheru — Năstase) 
3:15,4, Dlnamo 4- Triumf (lones- 
eu — Doică — Romooeâ — lo- 
nescu) 3:18,1. C.S. Brăila (Pavel
— Bogdan — T’gănus — Bobocea) 
3:18,8; CAMPIONII LA JUNIORI

CLASAMENTULUI
schi 5, Dogăresell 4, Dursii 2, Be- 
divan 2, Oprea 2, respectiv Petru 
5, Căldare 5, Avram 5, Pali 4, 
Bădosu 3, Pop 2. Au arbitrat C. 
Căpațlnă șl Gh. Mihalașcu (Bu
zău) .

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
CONSTRUCTORUL ARAD 32—27 
(15—17). Și această partidă a În
ceput cu dominarea arădenilor. 
El au condus cu 4—3 în min. 8 
profltlnd de unele inexactități în 
apărare ale maramureșenilor. 
Apoi, tn min. 26 Minaur s-a in
stalat 1a conducere : 14—13. După 
pauză băimă renii fi-au întărit ți 
mal mult defensiva, mai ales în 
sectorul oentral. pe unde pătrun
deau mai frecvent Vasilache șl 
Deacu. In mia. 41 H.C. Minaur 
s-a detașat la 3 goluri, 21—18, 
obținînd o victorie muncită, nu 
Hpsltă de emoții, dar pe deplin 
meritată. Au marcat : Flangea I, 
Mlrontae 7, M. Volnea 7, Cova- 
clu 5, Haberpursch 3, N. Voinea
2, respectiv VasOache 8, Ionescu 
5, VoJUU 4, Deacu 4, Cemlca 2, 
KoUeth t, Măcfnle 1, Istode 1. 
An arbitrat Șt. Șerban si M. Ma
rin (București).

STEAUA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 26—21 (14—13). Med 
care a „durat*  doar o repriză, 
pentru eă tn partea a doua 
Steaua * dominat copios. Conclu
dent este faptul eă, deși tn min. 
33 Politehnica conducea cu 13—11, 
SteCștll an refăcut handicapul, 
a an Instalat ta ctrmă (18—14 tn 
min. 36. M—14 ta mia. 47), etș- 
tlglnd tatr-ca final scăpărător. 
Victoria echipei bucuTeștcr.e este, 
ta mare parte, fi urmarea exce
lentei forme — mal ales In par
tea a H-S — a portarului Adrian 
Slmlon. Au marcat: Drăgănlță 4, 
Sttașă 4, Petre 4, Ghlmeț 3, Daniel
3, Berbece 2, Mlrică 1. Nlculae 1, 
Banff 4, Glurgea 3, Cioroiann 2, 
Arghlr L Au arbitrat VI. Cojo- 
caru fi L Mlhlllescu (Craiova).

Călin ANTONESCU

pioni ai țărilor respecu . e pe 1?37 
Expltefia seteritacărti celor mai 
tarat jwtiorl eocstt ta faptul că

In tarn tlar ataie" d< la Bucu
re^ cnnaritnie fi un leat tasoor- 
Mnt penare enracăoaatele europe- 
tia da juntorl rare vor avea tac 
aa peata nraR tiran (11—ta na- 
iembrte). ta Otasda. AzL te ta 
ara 14 atol precramate tatrece- 
rtie la cntegorSe acralmljlocle. 
ndjlaeie, Moaicrea fi crea. tar 
tnfine. te la ora I. la superujoară. 
•emlațoară si aseară.

CAM. Suceava (+1). I. Metalur
gistul C-Jglr (—1). t. Mașini Gre
le CX. (—9). T. T.C. Ind. Midia 
(—6). 8. Pofi Cj.-Nap. (—7). toa
te <ăte 4 p I. Rapid Buc. (—7), 
ta Rapid Buzău (—10), ambele 
ca 3 p.

(I: probe de 500 m: K 1: V. Gri- 
gore (Dlnamo) 1:54,6; C 1: I. Lip
sa (Ancora Gal.) 2:13,5; K1 F: 
G. Mazioache (CA.Ș. 2 Buc.) 
2:08,8; K2: Dinamo (Grigore — 
Moldovan) 1:47,5; C2: Ancora
(Llpșa — Ciobanu) 1S7.5; K2 F: 
Cutezătorii + C.S.Ș. 2 Buc. (Bor
can — Pasca) 2:02.3; K4: com
binata (Bercea — Ionescu — Năs- 
tase — One) 1:374; K4 F: CA.ș. 
2 Boc. + Cutezătorii (Marina-’ 
cha — Pascu v- Jderp — Borcan) 
1:49,5; probe de 1000 m: K 1: C. 
Badea (C.S.Ș. C-ța) 4:03,6; CI: 
D Ciobanu (Ancora) 4:35.0; 8 2: 
Marina Orș- (Cotoi — Scoică); 
C2î SIMARED (Mlskolczi — Pru
nă) 455,5; 8 4: Blarina Orș. (Co
toi — Georgescu — Badea — 
Scoloă) 3:19,7; CLASAMENT PE 
ECHIPE LA JUNIORT: C.S.Ș. 2 
Constanța 1274 P, C.S. Brăila 
t09 p, Marina Orșova 97J p; 
CAMPIONII LA TINERET: pro
be de 500 m: K1.; M. Firfirică 
(Steaua) 1:49,0; C 1: p. Danielov

CAMPIONATELE TONALE 
DE MARATON Șl MARȘ 

în cadrul marii competiții 
„Daciada" se vor desfășura in 
Capitală campionatele națio
nale de atletism la maraton și 
marș. întrecerea maraton ști- 
lor. pe clasica distantă de 
42,195 km. va avea loc astăzi. 
Startul se va da la ora 16. oe stadionul „23 August11, coneu- 
rentii urmînd să acopere anoi 
un traseu care aiunee și oe 
șos. Olteniței. Marșul va avea 
loc miine : Cursa seniorilor 
de 50 km (plecarea la sr< 8 la 
stadionul „23 August* 1) și cea 
de 10 km a fetelor (startul ia 
ora 9,30). Aceasta din urmă 
Va avea loc pe traseul, de a— 
cum obișnuit de oe strada 
Maior Coravu.

LA BISTRIȚA. AL DOILEA

TERNEI AL DIVIZIEI ,.A*
DE HANDBAL EEHININ
Al doilea turneu al echipelor 

feminine divizionare ,.A“ de 
handbal, care urma să aibă loc 
în Sala sporturilor din Clui- 
Napoca în zilele de 8. 9 și 10 
septembrie, se va disputa la 
aceleași date. In Sala sportu
rilor din Bistrița.

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
• UN FINIȘ SLAB... a avut 

reprezentantul țării noastre, Dan 
Bărbulescu, ta Campionatul mon
dial te șah pentru juniori, în
cheiat recent la Belfort (Franța)- 
După ce fusese timp de 11 run
de printre fruntași,- Dan Bărbu
lescu a pierdut ultimele două 
partida, ta fața maestrului bul
gar Kiril Gheorghiev (laureatul 
întrecerii) și a marelui maestru 
englez Nigel Short, cobortnd de 
ta locul 3 ta al 14-lea, cu care 
a încheiat concursul. RezuâtaSul 
tlnăruliut șahist român' (7,5 p din 
13) rămîne totuși meritoriu, dat 
fiind nivelul excepțional al a- 
oestel ediții, ta care au luat 
parte 61 de concurenți din 59 d« 
țări. Pe primele locuri: K. Gheor- 
ghlev (Bulgaria) 114 P (scor- 
reoord I). V. Salov (U.R.S.S.) 
14.5 p, 8. Szed (Emiratele Arabe 
Unite) I p, N. Short (Anglia) și 
L StohI (Cehoslovacia) — 8.5 p.

• „CĂLUȚUL DE MARE*.  Cea 
te a 4-a ediție a tradiționalei 
oompetlțil șahtate „Căluțul te 
mare*,  desfășurată ta Sulina, ta 
organizarea asociației sportive 
„Deltana*,  a reunii peste 150 de 
participant din diferite centra 
ata țării, care s-au întrecu*  îa 
cadrul a I turnee, tn grupa ma
eștrilor. învingător a terminal 
Maria Bușe (Universitatea Bucu
rești), tar turneul secundar a 
foot ctștlgat de Ștefan Clacă 
(Voința București), tn con-otursul 
femtola primul Ioc a fost ocu
pat de Luminița Bădilâ (TCED 
București) (P. COMȘA — oo- 
resp.)

• „CUPA AUTOMATISTUL*.  
Un nou ooncurs In Capitală este 
programat Intre I șl 15 septem
brie. tn organizarea asociației 
sportive Automatica, ta două 
săli, ta Î.T.B și Clubul oentral 
te șah, vor avea loo s turnee 
individuale masculine, deschise 
jucătorilor cu categoriile maes
tru, candidat de maestru, J și n. 
întrecerile stat dotate cu ..csupa 
Au tom a tistul* .

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE
Inceoind de astăzi, la baza 

hipică din Sibiu. încep între
cerile din cadrul etapei finale 
l campionatelor republicane de 
călărie — dresai. obstacole, 
concura complet —. care se 
desfășoară în cadrul „Daciadci*  
la sport de performantă. In 
urma cărora vor fi desemnați noii campioni.

CAIAC-CANOE
(Dinamo) 1S9.4; 81 F: E. Sîr- 
t>u (Dlnamo) 2:94.6; K2: steaua 
(Constantin — Velea) 1:35.6; C2: 
Steaua (Macareneo — Scurtu) 
1:47,7; 8 2 F: Steaua (Volcan — 
Dlnescu) 1:53,5; probe de 1009 
m: Bl: I. Luca (Dlnamo) 3:56.5; 
CI: p. Danielov (Dinamo) 4:14.1; 
KZ: Steaua (Constantin — Ve
lea) J:30,l, C2: Dlnamo (Costa- 
ehe — roma) 3:48.0. CLASAMENT 
PE ECHIPE LA TINERET: Stea
ua 182 p, Dlnamo 156 p. Delta 
Tulcea 2» p etc.

★

Săptămtaa viitoare (marți, 
miercuri fi joi), la Snagov vor 
avea loc campionatele naționale 
de caiac-canoe ale seniorilor, la 
care vor participa ce! mai buni 
sportivi al țării, în frunte cu 
campionii fi medalia-ții de la 
C.M. de la Tampere. Finalele stat 
programate joi, în două reuniuni.



CEA ÎNSEMNAT „IMPACTUL" CU DIVIZIA „A"?
Interlocutori : antrenorii recentelor promovate
STANESCU : 
SE UITE CEI

Valentin
„VREM SĂ
6 ANI DE DIVIZIA B

în divizia în 
și ani la rînd.

in vederea partidei amicale de miercuri, de la cracovia

— Cum a f<ost revederea cu pri
mul eșalo-n. nea Tinele ?

— Pentru mine, fără emoții și- 
fără surprize. M-am reîntâlnit cu 
Divizia „A" doar după un an de 
cînd am revenit la Rapid. în 
schimb, echipa juca în primul 
eșalon după o absență de 6 ani 
și asta a contat cel mal mult, ca 
să nu mai spun eă unii jucători 
erau debutanți pe prima 
fotbalistică.

— Deci emoțiile au fost 
rente ?

— în prima etapă tracul 
mare, dar asta nu scuză 
carențe manifestate în joc. 
pa putea juca mult mai 
dacă am fl aliniat cea mai 
formulă. Dereglările le-am 
cel mai mult In compartiment u) 
de ia mijloc, care a Influențat jo
cul de ansamblu. Evoluția noas
tră putea fi totuși mult mai 
bună în condițiile unui randament 
corespunzător al unor jucători, 
la care trebuie să adăugăm cele 
câteva mari ratări. Ineficacitatea 
(deși nu este o problemă doar a 
Rapidului) ne-a arătat că și aici 
mai avem mult de lucru. Apoi, 
trebuie 6-0 spunem, în prima eta
pă Rapid a întâlnit un adversar 
greu de depășit. F.C. Olt, o bună 
echipă de Divizia „A“, cu jucători 
cu multă experiență. ceea ce lip
sește unora dintre elevii mei.

— Sub aspectul disciplinar, oe
puteți spune ?

— Disciplina în teren a 
bună, propice 
lui în condiții 
galben primit 
tat, pentru eă 
rut să discute

un oarecare rodaj 
care a evoluat ani .
sper ca Rapid să se comporte cit 
ir-ai bine, deși nivelul Diviziei 
,A“ e cu totul altul, făcînd să 
se uite eei 6 ani petrecuți în c- 
șalonul secund. (C. Al?.

Leonid ANTOHI: „NU NE 
MAI PUTEM PERMITE 
LUXUL SĂ RATĂM..."

scenă

ine-

a fost 
uneîe 
Echi- 
bine 
bun? 

simțit

fost 
desfășurării jocu- 

optime. Cartonașul 
de Tiță este meri- 
nimeni nu i-a ce- 
cu arbitrul. După

Antrenorul principal al echipei 
de la Dunăre nu se află la pri
mul contact cu Divizia „A". Se 
știe că Leonid Antohi a antrenat 
mai muițl ani pe Politebnica lași, 
aflată pe prima scenă. Totuși, 
cum ne mărturisea. ,^m avui 
destule emoții la reintllnirea cu 
o întrecere așa de pretențioasă 
cum este Divizia „A.". Emoții au 
avut șl jucătorii, unii dintre «1 
debutanți, și am simțit și emoția 
publicului, acest public cald și 
mare Iubitor de fotbal, publicul 
gălățean. Se înțelege că reintrarea 
!n prima divizie a fost, deci, 
marcată de acest Inevitabil trac 
O altă influență asupra unul ran
dament normal, cred eu. a avut-o 
și un alt aspect psihic. Toți am 
vrut mult să învingem, să pornim 
cu dreptul, cum se spune. Și. ta 
această avintare. in acest elan, 
s-au comis șl greșeli. Lipsa de 
concentrare, evidentă mai cu sea
mă ta repriza secundă, mi-a de
monstrat că tocmai exagerata ri
sipă de energie din partea biții 
a partidei am plătlt-e printr-o 
scădere de ritm ta actul al doi
lea. Un aspect care tine, sigur, și 
de momentul relntilniril cu pri
mul campionat al țării, dar si de 
mal puțina experiență a lotului 
nostru".

Ruglr.du-1 să abordeze si »u- 
bleotul „jocul ta sine", oonducă-

torul tehnic al Dunării C.S.U. 
Galați ne-a spus : „S-a văzut
clar in acest șoc cu o nouă com
petiție că ratările se plătesc foar
te scump. In „B" ne puteam 
mite să pierdem 3—4 ocazii 
gol. veneau altele, marcam 
cum. Iată că în „A" nu mai _ . 
beneficia de atâtea situații. O ur
gență a noastră se numește omo
genizarea formației de bază, 
atac, de pildă, am avut la 
moment dat trei jucători 
Cred in forțele lotului nostru și 
în șansele de a rămîne in prima 
divizie". (Ef. I.).

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE

ASTĂZI. EA SLATINA, ATRIBUIREA „TROFEULUI

PETscnovscni" PENTRU SPORTIVITATEA TRIBUNELOR
„Trofeul Petschovschi", traditio

nal trofeu al sportivității ajuns 
la a 15-a ediție și decernat anual 
de ziarul nostru celui mai sportiv 
public, va poposi astăzi Ia Slati
na, unde se va disputa partida 
F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște. Tro
feul va fi atribuit, într-un cadru

festiv, spectatorilor din județul 
Olt pentru exemplara sportivitate 
dovedită de el pe parcursul edi
ției de cam-ptonait 1982—33, când 
s-au situai pe primul loc în în
trecerea cu spectatorii din cele
lalte localități cu echipe divizio
nare „A".

Mîine, etapa a treia in Divizia ,
Cifrele din titlu ilustrează grăi

tor evoluția divizionarelor „B* în 
cele două runde ale campionalu- 
lui. Să explicăm acest bilanț : 43 
_a.----- - gazdelor, 4 —

I 5 succese 
(„Poli* 

jucat

sco- 
a!e

Timișoa- 
nlci un 
aminate). 

UN BILANȚ 
ECHIPELOR 
făcut totul

victorii ale 
ruri egale șl 
oaspeților, 
ra nu 
meci, ambele au fost 
După cum se vede, 
NET FAVORABIL 
GAZDA, care au 
Bă valorifice avantajul terenului, 
chiar dacă printre partenerele lor 
de întrecere s-au aflat formații 
eu bogate „cărți de vizită", cum 
sînt U.T.A., „U“ Cluj-Nap oca sau 
F.CJW. Brașov. Am amintit pe a- 
cestea deoarece evoluția lor —

M CU ASTON
Un adevărat tur de forță a 

realizat Politehnica Timișoara, 
susținînd în turneul din Spa
nia 7 meciuri în 11 zile ; ....toa
te disputate — cu o excepție — 
în compania unor partenere 
puternice — echipe din prima 
ligă —, aflate într-un stadiu de 
pregătire avansat", a ținut să 
sublinieze, din capul locului, 
Romulus Petrescu, vicepreședin
te al clubului timișorean, ve
nit în vizită la redacție.

Solicitîndu-i întregul 
spaniol", întrucît

bilanț
al „turneului
agențiile de presă au făcut-o 
doar parțial, 
ne dictează, 
toarele rezultate
Zaragoza, 1—1 cu Aston Villa, 
2—1 cu Villacarrillo, 0—4 cu 
Murcia, 1—0 și 0—2 cu Sala
manca, 0—3 cu Granada.

— 1—1 cu Așton Villa ? Am au
zit bine ?

oaspetele nostru 
în ordine, urmă- 

: 1—1 eu Real

per- 
de 

ori- 
poți

în 
un 

noi.

Paul POPESCU : „JUCA-
SEM DE TREI ORI CU F. C.
BIHOR 1“

Antrenorul Paul Popescu ne 
releva un fapt interesant privind 
prima „ciocnire" a băimărenilor 
cu o mai veche cunoștință a lor, 
Divizia „A". Să-l ascultăm: „Cu 
F.C. Bihor am mai jucat de trei 
ori în pregătiri. Ei bine, cel mai 
neconcludent meci i-am făcut 
acum, în campionat. Factorul 
psihologic și-a pus amprenta, nu 
toți jucătorii au reușit să se 
sustragă efectelor tracului și ast
fel nu am realizat partida dori
tă. Să menționez că am avut 
patru debutanți In echipă, așa 
că este de înțeles momentul 
greu pe care l-au avut de trecut 
acești sportivi cu o destul de 
redusă experiență competițională. 
Ceea ce a caracterizat — la ca
pitolul nereușite'' — revenirea e- 
chipei-fanion a Băii Mari în pri
mul campionat al țării a fost 
Inexactitatea în finalizare, ceea 
ce și explică, din parte-ne, ega
lul cu care s-a încheiat meciul".

Ce a întreprins șl întreprinde 
antrenorul principal al băimăre
nilor față cLe cele ce i-a arătat 
primul joc din acest sezon ? 
„Important este șă-1 recuperăm 
pe Sabău, i----- *“
angrenajul nostru, să . _ 
la o formă cît mai ridicată a 
altor titulari de bază, Koller în 
primul rînd, să-1 reașezăm pe 
Mureșan în rolul în eare a stră
lucit cîndva în formația noastră,
să ajungem, în fine, la elastici
tatea ta,ctică ce a caracterizat
jocul nostru In trecutul sezon.
Și, nu în ultimul rînd, să forti
ficăm psihic întregul Iot. cu 
precădere pe tinerii fotbaliști". 
(Ef. I.)

piesă importantă în 
ajungem

ââ 4 5

ECHIPELOR ROMÂNIEI SI POLONIEI3
Cirțu, Hagi, Geolgău, Coraș 
înaintași.

Reunirea lotului se va face 
ne la ora 11, la București, la 
telul „23 August".

★
Antrenorul reprezentativei 

loneze. Antonin PehnlceK, a 
lecționat următorul let de 
torl ; portari : J. Mlynarczik, 
Zebrat ; fundați : S. Majewski

anunțat.După cum am mai ar.unț-1. 
miercuri 7 septembrie, la Cracovia, 
va avea loc meciul amical dintre 
prima reprezentativă a Poloniei 
și echipa olimpică a României 
(acre va juca sub titulatura Ro
mânia „A"). Pentru această ac
țiune, care vizează pregătirile o- 
limpicilor noștri în vederea jocu
rilor oficiale din preliminariile 
J.O, (5 octombrie, cu echipa 
Olandei, la Utrecht și 26 octom
brie cu formația Italiei, la Bucu
rești), antrenorul Gheorghe Stai- 
cu a convocat următorii 18 jucă
tori: Lung și Speriatu — portari. 
Bărbulescu, Iovan, Stancu, Zare, 
Ungureanu, Voicu, Bogdan — 
fundași. Mulțescu Movilă. Irl- 
mescu, Pană — mijlocași, Șoiman.

mîi- 
ho-

po- 
se- 

jucă- 
E. 

____  ________ . ___ ____ ,_____ _ R. 
Wujczicki, p. Krulj, J. Jaloha. S. 
Kaminski, S. Pawliak ; mijlocași: 
W. Ciolek, M. Kowalski, A. Bune- 
zoi, K. Buda. W. Pruszik ; ața- 
canți : A. Palasz, A. Ivan. 
Dzekanowski și M. Bonk.

Dintre aceștia debutează în re
prezentativă Kaminski, Kowalski, 
Pruszik și Bonk.

7-0 CU VAN HANEGEM

Șl CE SE ÎNTÎMPLĂ APOI • • •

D.

ca dealtfel a majorității echipelor 
din eșalonul secund — a fost con
tradictorie, arătînd că acasă .Joa
că ca leii", iar în deplasare ca... 
mieii ! Intr-adevăr, în prima eta
pă toate trei au jucat în depla
sare șl au pierdut, în a doua — 
acasă au câștigat („U" Cluj-Na
poca și F.C.M. Brașov chiar 
scor categoric — 6—0 !).

Să fl ajuns toate divizionarele 
„B" la același nivel valoric și de 
pregătire ? Noi credem că 
Există diferențe de valori de 
gătire, dar rabatul făcut de 
antrenori șl conducători de 
buri șl asociații în procesul 
instruire a jucătorilor se reper
cutează în campionat.

VILLA I

la

ne. 
pre- 
unii 
du

de

Cele două etape au scos în evi- , 
dență și faptul că noile promo
vate se aclimatizează cam greu 
cu viața din Divizia „B“, cane 
este mai grea, niai pretențioasă, 
iar majoritatea acestora au avut 
comportări slabe, unele dintre 
ele neacumulînd nici un punct, 
deși toate au evoluat în prima 
etapă pe propriul teren. Iată e- 
chipele care n-au nici un punct : 
Chimia Fălticeni, Olimpia Hm. 
Sărat (seria D, Chimia Tr. Mă
gurele, Constructorul T.C.L Cra
iova (seria a H-a). Dar, vom ve
dea cum ee vor comporta in eta
pele următoare, deoarece handi
capul cu greu va mai putea & 
refăcut.

„UN ARGUMENT PENTRU 
- SUSȚINE R. PETRESCU 
LUI „POLI- DIN SPANIA

REVENIREA IN A* 
LA ÎNTOARCEREA

a fost rezultatul, 
fără Anghel ?i

— Da, acesta 
Echipa noastră, 
Șunda. accidentați. 8-a mobilizai 
exemplar și a condus pe Aston 
Villa, cu White, Morley, Osborne 
și Garry Shaw în formație, plnă 
în min. 82, cînd White, scăpat de 
sub marcajul lui Pascu. a reușit 
egalarea. Golul nostru a fost în
scris de Manea, în min. 60, din 
lovitură liberă de la 18 m.

— Ce „11" ați aliniat în partida 
cu vestita echipă engleză T

— Clipa — Pascu, Mihai. Șerbă- 
noiu, Mur ar — Manea, Rotariu. Titi 
Nicolae, Bozeșan — Vlătănescu, 
Steop. în celelalte partide au mai 
fost folosiți Moise. Mițar, Suciu, 
Anghel și Șunda.

— Ce ne mai puteți spune des
pre turneu ?

— A fost un turneu extrem de 
solicitant, echipa noastră trebuind 
să parcurgă, in interiorul Spaniei, 
nu mai puțin de 3000 de km, cu 
autocarul.

— Care dintre jucătorii lui 
„Poli" s-au „desprins" de ceilalți?

foarte bun în toate 
primit, la sfîrșitul 
la Zaragoza. cupa

— Bozeșan, 
partidele, a 
turneului de _ -
oferită celui mai tehnic, fotbalist. 
Pascu, Șerbănoiu, Anghel, ambii 
portari, Clipa și Moise, șt, par
țial, Vlătănescu.

— Vlătănescu. de ce parțial ?
— Pentru că el a alternat re

prizele excelente cu cele foarte 
slabe, ratînd ocazii dintre cele 
mai clare. Ca, dealtfel, și Steop, 
care, la 1—0 cu Aston Villa. a 
ratat de două ori singur cu por
tarul.

— Și-acum, un alt tur de forță 
o așteaptă pe „Poli": 34 de me
ciuri într-una dintre cele mai 
grele serii ale Diviziei „B“~.

— Dacă va juca • doar cu 60 la 
sută din randamentul dat de ea 
în turneul din Spania nu-s pro
bleme de revenire în prima divi
zie a țării. Va depinde și de mo
dul în care Politehnica Timișoara 
va parcurge prima porțiune a 
traseului, acest așa-zis start psiho
logic. cu 5 meciuri, inclusiv res
tanțele, în numai 14 zile, dar fi
rește. pentru o echipă cu rezul
tatele amintite aici asta n-ar mai 
trebui să conteze.

Gheorghe NICOLAESCU

E doar o lună de atunci.
Pe plajă, ia Mamaia, în dreptul hotelului ,,Savoy", putea 

f5 văzut zilnic un gruip de copii olandezi, în echipament roș-alb, 
strălucitor și elegant. în fruntea copiilor veniți ia mare, pe 
litoralul nostru, se afla celebrul Van Hanegcm, în calitate 
de instructor-antrenor. (I-am luat atunci un interviu, care a 
și apărut în aceste coloane.) Ceea ce am omis atunci să scriem 
a fost faptul că într-o zi, ia Constanța (unde olandezii de 
14 ani î.și aveau sediul de antrenament), „copiii Iul Varga", 
veniți și ei La mare — este vorba de Varga, interul de vis 
al lui Dinamo, de acum 20—25 de ani, astăzi antrenor tot la 
Dinamo — i-au zdrobit pe cei ai lui Van Hanegeșn cu 7—0. 
(Omisiune deliberată în cadrul unui interviu care avea alt 
subiect.)

De ce amintim această întâmplare după tna! bine de o lună ? 
Pentru că ea se leagă de Alba Iulia (un.de juniorii noștri 

de 16 ani au realizat doar un punct cu cei iugoslavi) șl mai 
ales de o declarație a secretarului federal Minai ionescu: 
„Cei prezenți la meci, printre care și Mircea Lucescu, venit 
special să urmărească foarte tînăra promoție, au fost de părere 
că juniorii noștri sînt mai talentați decît cei iugoslavi în 
planul tehnicii individuale, dar că iugoslavii sînt mult mai 
avansați la capitolul știința jocului".

In fața acestei declarații am adus în discuție acel 7—0 cu 
olandezii, dar răspunsul a fost la fel de ” . 1
la care ies la iveală în primul rînd calitățile individuale. 
După doi ani, însă, așa cum a fost cazul juniorilor de la 
Alba Iulia, începe £ă apară decalajul la capitolul științei 
jocului".

Problema e veche și trebuie reluată în primul rînd pentru ‘ 
că lucrurile se sedimentează și cer a fi răscolite.

Cu ani în urmă, în deschiderea meciului amical Franța — 
România (2—0), două grupe de copii ale antrenorului Fabian 
au făcut o demonstrație pe „latul" stadionului „23 August". 
Abilitatea tehnică a „piticilor" noștri a trezit atunci entuzias- 

în driblinguri 
așteptau plon- 
pentru ca, la 
colț, să vadă 
în modul cel

limpede: „E o vîrstă

mul cronicarilor francezi. „Piticii" se lansau 
nesfîrșite, ajungeau ta fața portarului, îl fixau, 
jonul acestuia, urma o fentă, șl tacă una, 
urmă, „apărătorul buturilor", prăbușit tatr-un 
cum înaintașul amețit de driblinguri, ratează 
mal firesc. Ne aducem aminte că atunci cronicarul francez 
Rdtliacker făcuse observația: „E foarte frumos ce fac acești 
copii, dar lipsa de atracție pentru șut și gol e îngrijorătoare".

Această mostră de „antă pentru artă", care n.u este dedt 
o precon.fi rmaxe a observației secretarului federal la Alba 
Iulia, n-a, fost și nu este un caz izolat. Acum câțiva ani 
eram ta tribună, pe Progresul, la..., ceas de *
cu Nichi Dumitriu, care tocmai Îmbrăcase 
nulul. La un moment dat, un jucător de 
mai reținem numele, intrase într-o serie 
cascadă, amintind de 'copiii de pe „23". Șl 
pe Nichi, exdamltad afanlsit: „Trece-o, 
Vorbă de duh. tip Nichi, dar asta nu ne-â făcut să uităm 
că șl el, Nichi, lntr-o dutpă-amlază, eta,d juca la Steagul roșu, 
a ajuns ta fața portarului de la Karl Marx-Stadt, l-a aruncat 
tatr-o parte, l-a „întors" pe partea cealaltă și l-a purtat așa 
pînă-n cercul de aruncare a greutății, stimulat de aaurile ga
leriei, care prefera corrida fotbalului.

Să ne oprim aid cu exemplele care confirmă ldeea că 
„pină și Balad, dacă ar renunța la al treilea dribling, de pe 
urma căruia se alege doar cu accidentări, ar putea fl un 
jucător mult mai mare și mai productiv decît este", și să 
constatăm cu regret că copiii noștri fotbaliști nu cresc ca 
niște viitori coțnponenți al unei echipe, ci mai mult ca viitori 
„jongleri de varieteu" (nu putem uita faptul că Grozea a fost 
invitat la TV-ul australian, acum 13 ani, pentru a-și demonstra 
uluitoarea abilitate tehnică, vecină eu virtuozitatea).

Așadar, LIPSEȘTE ȘTIINȚA JOCULUI. Un handicap mare, 
care apasă pe umerii antrenorilor dispuși să contemple și 
el virtuozitățile tehnice de cele mai multe ori native ale 
„piticilor".

Antrenorii noștri de copil — cel mal rnulțl — nu pregătesc 
jucători ta cadrul jocului — dacă permiteți expresia. A mai 
circulat și erezia că antrenorul de copii trebuie să producă 
jucători, nu echipe (rezultate !), omițindu-se faptul esențial 
că un jucător EXISTA doar in măsura ta care e piesa unei 
echipe.

Iată o tehnologie care trebuie, reconsiderată. Jocul de fotbal 
n>u e doar o străludre exterioară de moment. E ta primul 
rind gîndu' care circulă prin lanțul de jucători, legîndu-i 
tatru desăvârșirea unei faze. Dar pentru asta e nevoie_ ca 
antrenorii să depună un efort special în direcția științei 
jocului. Altfel vom rămtae doar cu constatarea mîndră că 
„pitirii" noștri stat mai talentați, dar că banda rulantă func
ționează mal bine la cel (doar) disciplinați.

loan CHIRII 4

matineu, împreună 
treningul a ntre no
ta Progresul, nu-i 
de driblinguri ta 
l-am auzit atiunei 

mă, și prin făină !“

ȘTIRI
• LOTUL DE TINERET PEN

TRU MECIUL CU POLONIA. în 
vederea jocului amical (miercuri 
7 septembrie la Ploiești), cu se
lecționata similară a Poloniei, 
antrenorul C. Drăgușin a alcătuit 
următorul lot al reprezentativei 
noastre : Lovas, Ducadam — por
tari ; Roman, Belodedici. Gheor
ghiu, Eduard, Tătăran. Matei,

Jenei — fundași: Minea, Andone, 
Hanghiuc, C. Ilîe. Călin, Pa- 
veliuc — mijlocași ; Lăcătuș, O. 
Popescu, V. Radu — înaintași. 
Toți aceștia vor fi prezenți du
minică. ora H, la sediul F.R.F.
• UNUL DIN CELE DOUA 

JOCURI care se dispută în Capi
tală, in cadrul etapei a IV-a, este 
STEAUA — SPORTUL STUDEN
ȚESC și nu invers, cum a fost 
trecut inițial în programul turu
lui Diviziei „A".

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRGNOSPORT INfORMEAlA
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA EXCURSIILOR 
LOTO DIN 2 SEPTEMBRIE 
FAZA I. Extragerea I : 57 35 87 
20 27 60 M 81 6.3 ; extragerea 
H-a': 85 41 46 74 43 75 14 24 68. 
FAZA a n-a. Extragerea a lH-a : 
55 83. FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.224.165 lei. din care 
253.918 lei. report la categoria 1 da 
la faz a I

9 “ÂSTĂZI — ULTIMA ZI DE 
participare : ® Agențiile Lo
to-Pronosport msl pot elibera

Extragerea I :

LA 
LA 

1983

a

doar astăzi bilete cu numerele
................ pentru

Pronoex-
a lese de parti ci pan ți
tragerea excepțională 
preș — Boxexpres de duminică 
4 septembrie 1983. Cei ce doresc 
să asiste La desfășurarea tragerii 
sînt invitați la ona 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din . 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42; numerele cîștigătoare urmea
ză a fi anunțate la televiziune și 
radio în cursul serii • De ase
menea, astăzi este ultima zl de 
depunere a buletinelor de piarti-

ci pare la atractivul concurs Pro
nosport de mîine, cane cuprinde 
partide 'interesante din campio
natul divizionar B al țării noas
tre. NU OCOLIȚI PRILEJUL DE 
A VA NUMĂRĂ ȘI DV. MÎINE 
PRTNTRE MARII CÎȘTIGATORI 
LA SISTEMUL DE JOC PREFE
RAT !

Sportul Pag.aZa

un.de
precon.fi


Campionatele mondiale de canotaj

TOATE ECHIPAJELE FEMININE ROMÂNEȘTI 
LUPTĂ, AZI, PENTRU MEDALII

DUISBURG, 2 (prin telefon).
Pe anele canalului din parcul Wedau s-au desfășurat vineri 
dimineață semifinalele feminine în probele de simplu și 2 
vîsle ale campionatelor mon
diale de canotaj. Conform an
ticipărilor. cele două echipaje 
românești participante. Elisa- 
beta Oleniuc, Mariana Cioba
nii (2 vîsle) și Valeria Raci
lă (simplu) s-au clasat pe pri
mul loc în cursele respective, 
obtinînd. cu ușurință, califica
rea pentru cursele finale pro
gramate sîmbătă dună-amiază.

în proba de 2 vîsle. cano
toarele noastre au concurat în 
semifinala a doua. Ele au luat 
un start bun si s-au instalat de 
la. primii metri la conducere. 
La jumătatea distantei (500 m) 
ele au fost cronometrate în 
1:34.99. fiind urmate de echi
pajele Ungariei (1:36.00). si 
Bulgariei (1:37.38). Această or
dine avea să fie păstrată, dealt-

Replica de orgoliu a lui Thierry Vigneron:

5,83 M LA SĂRITURA CU PRĂJINA!

Vasîle TOFAN

TURNEUL DE TENIS DE LA FLUSHING MEADOW

fel. Dină la sosire, sportivele 
noastre vîslind degajat si con- 
trolind tot timpul cursa. Cla
sament : 1. România (Oleniuc, 
Ciobanu) 3:13,22. 2. Ungaria
3:20,68, 3. Bulgaria 3:20,95. 4.
Canada 3:22,80. 5. Suedia
3:24,78, 6. S.U.A. 3:25,49. In cea
laltă semifinală s-au înregis
trat. de asemenea rezultatele 
scontate : 1. R.D. Germană
3:16,83. 2. U.R.S.S. 3:19.28. 3.
Olanda 3:21,88. 4. Norvegia
3:22,50. 5. R. F. Germania
3:25,20. 6. Cehoslovacia 3:25,81. 
Primele trei clasate în fiecare 
semifinală s-au calificat pentru 
finală.

La simplu. Valeria Racilă a 
concurat tot în a doua semi
finală. pe care a cîstigat-o de
tașat. la capătul unei curse pe 
care a condus-o de la start la 
sosire. Campioana noastră a lă
sat o impresie deosebită, vîs
lind relaxat, fără a forța : Cla
sament : 1. Valeria Racilă 

m. în ciuda bogatei sale cărți 
de vizită — în 1979 a fost și 
recordman mondial de ju
niori —. Thierry Vigneron a 
ratat marile concursuri, cla- 
sîndu-se abia al 7-lea la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. în 1980. al treilea la U- 
niversiada de la București. în 
1981. și al 8-lea (cu 5,40 m) la 
campionatele mondiale de la 
Helsinki. în acest an.

Rezultatele de la Roma : 
prăjină: Thierry Vigneron
5,83 m. Tadeusz Slusarskî (Po
lonia) 5,60 m. Patrick Abada
(Franța) 5,50 m ; 100 m : King 
(S.U.A.) 10,21. Pavonl (Italia)
10,26. 200 m; Mennea (Italia)
20,32. 800 m : Mack (S.U.A.)
1:45,79, 1 milă : Abascal (Spa
nia) 3:51,71, Deleze (Elveția) 
3:51,83 ; 4M m : Davis (S.U.A.) 
45,88. 11» mg : Bryggare (Fin
landa) 13,63. 400 mg : Moses
(S.U_Ă_) 48,74, înălțime : Verzy 
(Franța) X25 m.

Haecken 0—0, Halmstad — 
Mjaelby 2—0. în clasament 
conduce Malmoe FF cu 25 p.
• Forul de specialtiate iugo

slav organizează, in aceste zile, 
o competiție pentru reprezen
tative de juniori dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia". Iată re
zultatele primei etape : grupa 
„A" : Porec : Marea Britanic 
— Elveția 4—2 (3—0), Pola: 
R. F. Germania — Ungaria 
3—0 (1—0) ; grupa „B“. La- 
bin : Iugoslavia ..A" — Iugo
slavia „B“ 3—3 (3—4), Buje ; 
U_R_S.S. — Suedia 1—0 CI—0).

• Rezultate din „Cupa 
Americii* * : grupa a II-a. la 
Goianla : Brazilia — Ecuador 
5—0 (1—0). Au marcat : Renato 
(12). Roberto (47 și 55). Eder

In cadrul concursului in
ternational de atletism 'desfă
șurat ioi seara pe stadionul o- 
limpic din Roma, francezul 
Thierry Vigneron a stabilit un 
nou record mondial Ia săritura 
cu prăjina cu performanța de 
5,83 m, depășind cu un centi
metru recordul stabilit de com
patriotul său Pierre Quinon la 
28 august, anul acesta, la 
Koln.

Considerat cel mai dotat să
ritor din actuala 'generație a 
..prăiinistilor“ francezi. si 
una din marile vedete mondia
le ale probei. Vigncron (23 de 
ani) reușește al treilea re
cord mondial al carierei. La 1 
iunie 1980. pe stadionul Co- 
lombes din Paris, el sărea 5,75 
m. adăugind 3 cm recordului 
stabilit cu numai 3 sâotămînl 
înainte de polonezul Wladis- 
Iaw Kozakiewicz. Apoi, la 20 
iunie 1981. la Macon (Franța), 
Vigneron devenea primul să
ritor din lume dincolo de 5.80

• în fata a 60 000 de spec
tatori. la Madrid. Real Madrid 
Si Hamburg S. V. s-au întHnit 
în finala ediției a cincea a „Cu
pei Santiago Bernabeu". Câști
gătorii C.C.E.. fotbaliștii vest- 
germani. au dominat mai mult 
în prima repriză dar au ratat 
foarte mult. Lungul sir al ra
tărilor a fost. în cele din urmă 
scump ..plătit" si HamburguT a 
pierdut meciul cu 3—2 (2—2) !. 
Au înscris : Santillana (10 și 
42) si Isidro (58). respectiv 
Schatzschneider (14) si Roi» 
(19). Arbitru Marques (Por
tugalia).
• în campionatul Suediei 

s-au iucat meciurile etapei a 
18-a : Hammarby — AIK 1—2, 
Gefle — Brage 1—2. IFK Gote- 
borg — Oergryte 2—9. Malmoe 
— Elfsborg 3—1. Oester —

NEW YORK. A treia zi a 
competiției internaționale de tenis de la Flushing Meadow 
a adus. între altele, eliminarea 
spaniolului Jose Higueras 
(capul de serie nr. 10) de că
tre englezul John Llyod cu 
6—3. 6—4. 7—5. In același
timp, trei dintre marile vedete 
Gene Mayer, Elliot Teltscher 
și Guillermo Vilas au avut oa- 
recari probleme mai înainte 
de a se califica in turul doi al 
turneului. în schimb Mar
tina Navratilova n-a avut 
nici un fel de probleme cu 
calificarea. fiindu-i necesare 
doar 40 de minute pentru a o 
întrece (6—1. 6—0) pe argenti- 
nianca Emilse Raponi-Longo.

Rezultate din turul I : Mats 
Wilander (Suedia) — Guy For
get (Franța) ' 3—6. 6—1. 6—2, 
8—2. Andres Gomez (Ecuador) 
— Drew Gitlin (S.U.A.) 6-4,

6— 1. 6—2. Brian Gottfried — 
Tim Mayotte (ambii S.U.A.)
7— 6, 2—6, 7—5, 6—2. John
Sadri — Stan Smith (ambii 
S.U.A.) 7—6, 6—3, 7—5: fe
mei : Kathy Rinaldi — Vicki 
Nelson (ambele S.U.A.) 4—6,
6—4. 6—3. Wendy Turnbull
(Australia). — Sharon Walsh 
(S.U.A.) 6—3, 6—3 Mary Lou 
Piatek — Sherry Acker (am
bele S.U.A.) 6—4. 6—4.

Turul II: Connors — Hogstedt 
6—1, 6—2, 6—3. Mayer — Steyn 
3—6. 6—1, 2—6. 6—4, 6—2,
Teltscher — Giammalva 6—2, 
6—3. 5—7. 4—6, 6—2. Vilas — 
Caln 6—7. 6—3. 6—3, 2—6. 6—2 
feme! : Temesvari — Wade 
6—2. 6—3. Jaeger — Burgin
6-3, 6-3, Jausovec — Gilbert 
6—1. 6—2 • dublu fete : L. Ro
manov, Hee Lee — Filkoff. 
McInerney 6—2. 7—5.

(România) 3:35,93, 2. Lise Jus- 
tessen (Danemarca) 3:33,38. 3. 
Andrea Schreiner (Canada) 
3:40,84. 4. Corinne le Moal
(Franța) 3:42,35. 5. Jos Com- 
paan (Olanda) 3:43.99, 6. Lise 
Scheibert (Norvegia) 3:46.42. 
în cealaltă semifinală lupta a 
fost mult mai- echilibrată.' cam
pioana R. D. Germane. Jutta 
Hampe. reușind s-o întreacă pe campioana mondială Irina be- 
tisova. Clasament : 1. Jutlta 
Ilampe (R.D.G.) 3:33.60. 2. Iri
na Fetisova (U.R.S.S.) 3:34,01, 
3. Virginia Gilder (S.U.A.) 
3:34,31, 4. Beryl Mittchell
(Marea Britanie) 3:36,17. 
5. Ann Hâezebrouck (Belgia) 
3:43,13. 6. Astrid Unger (Aus
tria) 3:55,62.

Așadar, toate cele 6 echipaje 
feminine românești aliniate la 
startul campionatelor lumii 
s-au calificat pentru finale. 
Este o frumoasă performantă 
pe care o mai reusesc doar pu
ternicele echipe ale U.R.S.S., si 
R. D. Germane. Bulgaria avîn3 
5 echipaje calificate. S.U.A. și 
Canada 4. Olanda 3 si R. F. Ger
mania 1.

Iată dealtfel care yor fi ad
versarele echipajelor noastre 
sîmbătă după-amiază în cele
lalte patru probe (în ordinea 
culoarelor) :

4-1-1 rame : Bulgaria, Cana
da. R. D. Germană. România 
(Olga Bularda. Maria Fricioiu. 
Chira Apostol. Florica Lavric 
+ Viorica Vereș) ;

2 rame : Bulgaria. Canada. 
R. D. Germană. R. F. Germa
nia. - România (Rodica Arba. 
Elena Horvat). U.R.S.S.

4 vîsle: Bulgaria. Olanda. 
R. D. Germană. România (A- 
driana Chelariu. Sofia Corban. 
Mariana Trască. Maria Macovi- 
ciuc + Ecaterina Oancia), 

8+1 : Bulgaria, Canada,
R. D. Germană. România (Mi- 
haela Armăsescu. Aurora Dar
ko, Anișoara Sorohan, Marla 
Gligor. Lucia Sauca. Camelia 
Diaconescu. Ioana Badea, Ol- 
guța Onofrei + Elena Nedelcu), 
U.R.S.S.. S.U.A.

Nădăjduim că sîmbătă sea
ra. la sfirsitul finalelor. vă 
vom transmite vesti bune de la 
Wedau.

(53) șl Tita (60). Clasament : 
1. Brazilia 4 p (3 j). 2. Argen
tina 3 p (2 j). 3. Ecuador 1 P 
(3 j) I grupa I, la Montevi
deo : Uruguay — Chile 2—1 
(I—0). Au Înscris : Acevedo 
(45) si Morena (66). respectiv 
Orellana (77). A fost primul 
med din această grupă.

TENIS DE MASĂ

LA BRIDGETOWN
BRIDGETOWN (Agerpres). 

în prima zi a concursului in
ternational masculin de tenis 
de masă de la Bridgetown, 
Dragutin Surbek (Iugoslavia)
1- a întrecut cu 2—1 (21—18,
19—21. 21—12) pe Jian Jialiang 
(ILP. Chineză). Cari Prean 
(Anglia) a dispus cu 2—1 
14—21, 29—27. 21—10) de Ove 
Waldnep (Suedia), iar Istvan 
Jonyer (Ungaria) l-a învins cu
2— 0 (21—18, 21—8) pe Mario 
Alvarez (Republica Dominica
nă).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET * Ziua a doua a 

Balcaniadei de seniori de la Tl- 
oov-Vrbas : Iugoslavia — Ro
mânia 112—86, Turcia — Bulgaria 
74—62 • In turneul da la Bra
tislava. Inter'Bratislava — Ljubl
jana 96—94 (51—46).

BOX . Joi ream, la Los An
geles, americanul Alberto Davilla 
a devenit campionul mondial al 
categoriei cocoș (WBC). invingta- 
du-l pe mexicanul Francisco 
,,Klko“ Bejtaes prin k.o. ta rep. 
12. Titlul era vacant. • Campio
nul Common wealth-ului, britani
cul Keith Wallace, cat muscă. 
este neînvins după 12 meciuri ea 
profesionist. Joi el l-a tnvins, la 
Londra, pe puncherul nexican 
Juan Diaz și a anunțat că doreș
te să lupte pentru titlul mondial 
(WBC) cu conaționalul său Char 
lie Magri.

(Urmare din pag. 1)

mai înaltă treaptă a podiumu
lui doar o diferență de... 2
puncte 1 Principalul realizator 
al acestui succes a fost Mari- 
nică Trușcă, ocupant in clasa
mentul final individual al unul 
meritoriu loc 6. cu 561 p.

Campionul probei, francezul 
Philippe Cola. este. probabil, 
unul dintre cei mai neosteptati 
dintre toti noii campioni eu
ropeni care vor fi stabiliți la 
București. E adevărat că. a 

PHILIPPE COLA
cei 31 de ani ai săi. posedă o 
mare experiență competitiona- 
lă. dar să amintim că el nu 
este nici măcar campion al tă
rii sale Franța, care nu a eon-

• Ieri, în sala „Meridiane" a 
hotelul ui Parc, a avut , Ioc cel 
de-al doilea Simpozion științific 
internațional cu tema : „Selecția, 
inițierea fi formarea campionilor 
in tirul de mare performanță la 
virste timpurii". Au prezentat lu
crări de un inalt nivel științific, 
tot atîtea contribuții majore la 
dezvoltarea viitoare a tirului spor
tiv in lume, 28 de specialiști, me
dici, psihologi ș! tehnicieni. Cu 
prilejul Simpozionului, Confedera
ția Europeană de Tir a conferit 
Medalia și Insigna acestui orga
nism unor personalități științifice 
și unor publiciști.

tat aproape niciodată ca o for
ță importantă a acestei probe 
pe plan international. Meritele 
învingătorului sînt insă incon
testabile. pentru că printre 'n- 
vinsii săi se află, iată nume 
de mare rezonantă ale tirului 
international, cum sînt ceilalți 
doi medaliați, suedezul Ragnar 
Skanaker, fost campion mon
dial si olimpic (lipsindu-i din 
palmares doar titlul scăpat 
printre degete, la baraj, ieri 1) 
și Aleksandr Melentiev, record
man mondial (cu 531 p) *i  
campion olimpic en titre !

Aleksandr Mitrofanov, tn 
schimb, se află la cel de-al
3-lea  său titlu european (pri
mul cucerit în 1974. la pușcă 
liberă 3X40 f. al doilea. în 
1981. la pușcă 10 metri). Cu o 
regularitate deosebită (ne de
cade : 100-100-100-99-100-99). tră

gătorul sovietic a demonstrat 
si o mult mai mare precizie

ASTĂZI ÎNCEP JOCURILE MEDITERANEENE
CASABLANCA. De astăzi 

Si pînă sîmbătă 17 septembrie 
se vor desfășura în Maroc com
petițiile din cadrul celei de a 
IX-a ediții a Jocurilor Sportive 
Mediteraneene. Vor lua par
te Ia întreceri sportivi din 16 
țări : Algeria. Cipru. Egipt, 
Franța, Grecia. Italia. Iugosla
via, Liban. Libia. Malta. Mo
naco. Siria, Spania. Tunisia. 
Turcia si Maroc.

CICLISM . A 65-a ediție a 
cursei „Cupa Bemocchi*  5-a în
cheiat la Lonate Ceutao. ta Ita- 
Ua. cu victoria M Palmiro Mas- 
ctarelli (Italia) cronometrat ta 
5.20:41 pe 216 km.

HOCHEI PE GHEATA . Tur
neul de la Poprad a fost ctstlgat 
de formația sovietică Dinama 
Riga care a tavtas pe Dukla 
Trencta cu 4—2 (2—0. 1—L 1—1) 
• La Leningrad, ta meciul inau
gural al competiției dotată cu 
Cupa ziarului Sovtetskt sport*.  

Torpedo Gorki a întrecut Dynamo 
Welsswasser (R.D.G.) cu 6—1 
(2—0. 3—1, 1—05.

PENTATLON MODERN M A 
luat sHrșlt campionatul mondial 
feminin, la GBteborg. cu victoria 
pe... Itaia de sosire a canadien- 
cd Lynn Chornobrywy. care a 

și siguranță în evoluția sa : el 
l-a învins pe cehoslovacul Pelr 
Kurka (același punctaj gene
ral — 598 p). cu 23—15 decari 
plini, „barajul muștelor" reve- 
nindu-i la distantă ! Pe :ocul 
3, o cunoștință a iubitorilor... 
biatlonului. căci finlandezul 
Roppanen nu este altul decit 
unul dintre componentii echi
pei tării sale, medaliată cu 
argint la biatlon. la ediția 1972 
a Jocurilor Olimpice de la 
Sapporo r Trăgătorii români au 
evoluat la nivelul posibilităti-

Foto : A. MOCANU
lor lor medii. în întrecerea e- 
chipelor la numai două puncte 
de podium.

în întrecerea de trap se
niori. după primele 75 de ta
lere. conduce italianul Cionni, 
recordman mondial, cu 75 t.d

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă, 60 f.c., seniori (65 de tră
gători) : l. A. Mitrofanov 
(U.R.S.S.) 596 p — campion eu
ropean, 2. p. Kurka (Cehoslova
cia) 598 p, 3. M. Roppanen (Fin
landa) 597 p, 4. V. Vlasov 
(U.R.S.S.) 597 p, 5. I. Kotroczo
(Ungaria) 597 p, 6 E. Gnagua- 
relli (Italia) 596 p... 9. F. Cristofor 
596 p, ...12. I. Codreanu 595 p, 
..JS. C. Stan 591. p ; echipe (10 
formații) : l. U.R.S.S. (Vlasov, 
Mitrofanov, Petîkian) 1790 p — 
campioană europeană, 2. Suedia 
178S p, 3. Cehoslovacia 1784 p, 4. 
România 1782 p, 5. Marea Brita
nie 1781 p, «. Bulgaria 1781 p ț 
pistol liber, seniori (50 de trăgă
tori) : 1. Philippe Cola (Franța) 
587 p — campion european, 2. 
R. Skanaker (Suedia) 567 p, 3. 
A Melentiev (U.R.S.S.) 568 p. 4. 
W. MUIler (R.F.G.) 562 p. 5. R.

PROGRAMUL DE ASTAZI s 
da la ora 9 : pușcă 3 X M I 
(partîcipâ Florin Cristofor. 
Nio Codreanu, Mihai Dumi
trescu) ; pistol viteză, manșa I 
(partieioâ Cornelia Ion, Ma
rin Stan, Grațian Calotă) ; 
trap, seniori, 75 t (participă 
Mihai Ispașlu, Grigcre Tomo- 
ioagă, orga Stamate), juniori, 
75 t (participă Titu Vlădoionu, 
Eduard Somoy, Florin Baban).

Zambon (Italia) 561 p, 6. M. 
Trușcă (România) 561 ; ...14. L. 
Stan S57 p, ...19. I. Petru 553 p ; 
echipe (13 formații) : 1. U.R.S.S. 
(Melentiev, Kokorev, Silov) 1673 
p — campioană europeană, 2. 
R. F. Germania 1673 p, 3. Româ
nia 1671 p, 4. Finlanda 1667 p, 5. 
Italia 1660 p, t Suedia 1660 p.

în program figurează între
ceri la 20 de discipline sporti
ve care vor avea loc în cinci 
orașe: Casablanca. Rabat,
Mohammedi*.  Settaț si El-Ja- 
dida. Festivitatea de des
chidere va avea loc astăzi ne 
noul stadion din Casablanca. în 
tribunele căruia pot lua loc 
peste 80 000 de spectatori.

tntrecut-e la cros. în ultima pro
bă, cu 160 de puncte pe suedeza 
Ahlgree, lidera clasamentului 
după patru probe Clasamentul 
final : L Lynn Chornobrywy (Ca
nada) 5326 p. î. Anne Ahlgren 
(Suedia) 5188 p, S. Sarah Parker 
(M. Brit) 5082 p, 4. Berit Walz 
(R.F.G.) 5046 p, 5. Teresa Purton 
(M. Brit.) 5018 p, 6. Sabine Kraft 
(R.F.G.) 6009 p ; echipe : 1. Marea 
Britanie 15 050 p, 2. R.F Germa
nia 14 870 p. 3. Suedia 14 709 o, 4. 
Canada 14 591 p. 5. S.U.A. 14 510 
P, 6. Polonia 13 788 p, 7. Italia 
13 404 p, 8. Franța 13 233 p. 9. 
R.P. Chineză 13 061 o. 10. Finlan
da 12 888 p.

VOLEI a In oompetlțla centru 
echipe masculine de tineret, de la 
Budapesta. Moscova a învins So
fia CU 3—0 (8. 12, 13'.
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