
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
REPUBLICII TOGOLEZE,

GENERAL GNASSINGBE EYADEMA
Vineri, 25 mai. s-au încheiat, 

la Palatul Consiliului de Stat, 
convorbirile oficiale 
varășul Nieolae 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Români», 
și general Gnassingbe Eya
dema. președintele fondator al 
Adunării Poporului Togolez, 
președintele Republicii Togo
leze.

In cadrul ultimei runde _ de 
convorbiri, cei doi președinți 
si-au manifestat satisfacția fată 
de caracterul deosebit de 
rodnic al vizitei, al dialogului 
purtat. intr-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, expri- 
mind inerederea că intelege- 
rile convenite eu acest prilej 
vor conferi noi dimensiuni și 
vor da o largă perspectivă ra
porturilor româno-togoleze.

Tovarășul Nieolae Ceausescu 
și generalul Gnassingbe Eya
dema au hoiărit să continue 
consultările si schimbul de 
vederi la nivel inalt asupra 
intensificării si aprofundării 
colaborării dintre România și 
Togo pe plan politie, economie 
si in alte domenii de activi
tate. precum si in legătura eu 
dezvoltarea conlucrării dintre 
cele două tari ne nlan inter
national. în folosul si spre bi
nele ambelor popoare, al cau
zei păcii și cooperării intre 
națiuni.

Tovarășul Nieolae Ceausescu 
a rugat să se transmită po
porului togolez sentimentele de 
prietenie și solidaritate ale po
porului român, urări de noi 
succese pe calea dezvoltării 
sale economico-sociale. libere 
și independente.

Președintele Gnassingbe Eya
dema a exprimat, ineâ o dată, 
cele mai vii mulțumiri pentru 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat in timpul vizitei in Româ
nia. pentru primrea deosebit 
de călduroasă 
pentru spiritul 
solidaritate în 
convorbirile la

intre io- 
Ceausescu,

Republiea Socialistă 
și Republica Togo- 

Acordul-program pri
po termen 

economice 
comerciale 
Socialistă

dintre 
România

si 
dezvoltarea 
a cooperării 
schimburilor 

Republica

leza 
rind 
lung 
si a 
intre _________ ___  __
România ți Republica Togo
lez*.

După semnare, cei doi pre
ședinți și-au sirins eu căldură 
miinile, s-au imbrătisat, s-au 
felicitat reciproc.

în încheierea ceremoniei, 
președinții Nieolae Ceaușescu 
*i Gnassingbe Eyadema au ri
dicat o cupă de șampanie pen
tru întărirea eontinuâ a colabo
rării si 
togol exe.

prieteniei româno-

★
25 mai. s-a încheiat

întreprins-o in tara 
la invitația tovarășului 

Ceausescu, 
al Partidului 
președintele 

e România.

secretar 
Comunist 

Republicii 
generalul 
preșcdin-

cea mai 
relațiile

portul
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Patru decenii de viața nouă, liberă, prosperă
U

...ACEEAȘI AMBIȚIE: „PRODUSE DE MINA-NTII!

ce i s-a făcut, 
de înțelegere și 
care 
nivel

★
Tovarășul Nieolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general Gnassingbe Eya
dema. președintele fondator al 
Adunării Poporului Togolez, 
președintele Republicii Togo
leze, au semnat, vineri dimi
neața. în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Declarația co
mună privind intărirea priete
niei si dezvoltarea colaborării

au decurs 
înalt.

Ccaușescu, 
Partidului

Ceremonia plecării șefului 
statului togolez a avut lor pe 
aeroportul Otopeni.

Președinții Nieolae Ceausescu 
și Gnassingbe Eyadema au so- 
sit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnnrile de stat ale Republi
cii Socialiste România ți Re
publicii Togoleze, 
erau trase ZI 
tilerie. •

Cei doi șefi 
cut in revistă

în continuare, șeful 
togolez și-a luat rămas 
de la persoanele oficiale 
ne venite la aeroport.

Bucurcștenii veniti Ia 
port au ovaționat pentru prie
tenia dintre țările si popoarele 
noastre, exprimindu-si satisfac
ția pentru rezultatele fructuoase 
ale dialogului la nivel 
româno-togolez.

La scara avionului, șeful 
iului român și-a luat un 
duros rămas bun de Ia șeful 
statului togolez.

La ora 10,30 aeronava cu care 
călătorește șeful statului togo
lez a decolat

de
in timp ee 

salve de ar-

Gorj — ținuturi de legendă 
si simțire patriotică, 
pitoresc fără seamăn, care au 
stimulat, 
niali tatea 
guri pe 
nicii. cu 
admirat, 
existenta 
oămint. Treceți acum prin Tg. 
Jiu — inima Gorjului. fostul 
orășel ascuns in verdeață si 
anonimat — și veți vedea o 
urbe modernă, o cetate a in
dustriilor. Treceți pe la Motru. 
oe la Rovinari si Ticleni și 
veți vedea ce este Gorjul azi. 
La prima vedere Dare surprin
zător 
— de 
lume 
tii“.
Gheorghe Adam, de 
prinderea de renarat 
nier — se află și

de un

fără îndoială, și ge- 
brîncusiană. Melea- 

care. altădată, local- 
ambitie oltenească de 
trudeau să-si asigure 
de pe ..o palmă" de

că in vocația i 
a construi, de 

cu produse _de 
cum spune

aerienilor 
a ieși in 
mina-n- 
maistrul 

la Tntre- 
utilai mi- 

sportul.

statde 
garda de

au tre- 
onoare. 
statului 

bun 
româ-

aero-

înalt

sta- 
căl-

Orice gorjean îti 
despre sport cu 
o anume mîndrie 
nirea sportivă a 
ultimele decenii, 
și unul din cei ce încearcă o 
cronică a sportului pe aceste 
meleaguri Manole Băloi. fost

va vorbi însă 
înflăcărare si 
pentru deve- 
iudetului din 
Asa o face

Jude^u/ CORJ

atlet de performantă iar a- 
cum activist al C.J.E.F.S. : 
.Prin 1924 a luat ființă prima 
asociație sportivă la Tg. Jiu, 
«Sportul gorjean-, cu secții de 
fotbal, atletism, ciclism, scrimă. 
Fotbaliștii au ajuns campioni 
ai Olteniei". început de evo
care...

Azi. marile bastioane mun
citorești. inăltate mai ales in

Intilnirea de sărituri C. S. Ș. Triumf București - T. S. C. Berlin

ANDREEA DRAGO MIR Șl SILKE ABICHT

AU FOST VEDETELE ÎNTRECERII
Oaspeții au ciștigat cu 36-25

Ca de obicei in intilnirile in
ternaționale de sărituri in apă 
din tara noastră — desfășurate 
intre formații de dub sau în
tre selecționate naționale —, 
fetele sint cele care duc greul.

întimplat si ieri, la 
Tineretului. în ziua 

a întrecerii dintre e- 
C.S.S.
TJS.C.

La debutul in sezonul competițional internațional

ECHIPA REPREZENTATIVĂ FEMININĂ DE HANDBAL

ani. sînt importanteultimii ___ __________
centre ale sportului de masă 
Și de performantă. 
Combinatul de 
lemnului. C.L.A. 
treprinderea de 
nelte Tg. Jiu. ____ _________
de sticlărie și menaj. LR.U.M., 
LE. Rovinari. I.E. 
Motrul...

Profesorul Dumitru Secotă, 
președintele C.J.E.F.S.. caută 
in minte exemDlul cel mai e- 
dificator care să reflecte spec
taculoasa lansare a sportului 
gorjean în ultima vreme : „Lo
cul 20 în clasamentul pe ju
dețe in trecuta etapă de vară 
a „Daciadei", locul 25 în cea 
de iarnă și locul 23 iu clasa-

VIZEAZĂ REINTRAREA ÎN ELITA CONTINENTALA
S-a încheiat campionatul Di

viziei feminine „A" de hand
bal. dar nu toate sportivele au 
intrat în vacantă. Cele care 
alcătuiesc lotul reprezentativ

„Ceea ce dorim in primul rind, 
noi și fetele — ne 
trenorul principal 
Simion — este să 
la o cotă valorică superioară,

spunea an-
Pompiliu 

ne ridicăm

care se găsea în sala de 
trenament îndeplinea - 
teliere — programul 
pentru dimineața 
în timp ce portarul 
Ionică, cea mai bună apără
toare a buturilor din handba
lul nostru feminin de după 
Irina Climovschi. încerca să 
bareze intrarea în plasă a

an
ce a- 

stabilit 
respectivă. 

Viorica

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 4—5)

Se lucrează pe ateliere, sub supravegherea „secundului" Eugen 
Bartha ' Foto : Ion MIHĂICA
nu si-au îngăduit mai mult de 
trei zile de odihnă, apoi s-au 
reunit pentru o scurtă peri
oadă de pregătiri în vederea 
abordării unor comoetitii in
ternaționale majore. Cu do
rința. firește, de a se prezenta 
într-o formă cit mai bună în 
fața unor formații de crimă 
mărime : U.R.S.S.. Ungaria,
RD. Germană — pentru a le 
aminti doar pe cele în com
pania cărora va evolua echipa 
României în proximul turneu.

indiferent de competițiile pe 
care le vom aborda. Lotul con
vocat acum la pregătiri se 
bazează, in mare, pe scheletul 
echipei care a participat in 
decembrie anul trecut la C.M. 
din Polonia șl care ne-a de
monstrat că, adăugîndu-i un 
plus de pregătire, este o for
mație competitivă in arena in
ternațională".

Vrînd să confirme ideea an
trenorului cu privire la o 
muncă de calitate. întregul lot

Numim 
prelucrare a 
Bîrsești. în- 

mașini u- 
întreprinderea

••
Turceni,

Așa s-a 
Ștrandul 
a doua 
chipele 
rești și

Ne referim, 
la faptul că 
Andreea Dragomir si-a învins 
net adversara directă. Nicolle 
Dietrich, la categoria celor năs
cute în anul 1968. Exceptind 
dublul salt și jumătate inapoi 
grupat — la care a greșit in
trarea în apă — talentata 
noastră săritoare a avut exe
cuții bune și foarte bune, in
clusiv la dublul salt și jumă
tate 
tat 
tate

O 
in schimb, 
categoria 1967. in 
Pirjol. aceasta din urmă (sDe- 
cialistă la platformă) inlocu- 
ind-o in ultimul moment ne 
Cristina Timar

La categoria 1966. Silke A- 
bicht. cea mai bună săritoare 
a echipei oaspete, a făcut o 
demonstrație de tehnicitate și 
elegantă, obtinînd note mari 
si... aplauze pentru frumoasele 
ei sărituri.

Băieții și-au disnutat întîie-

(Continuare in pag. 4—5)

Triumf Bucu- 
Bcrlin.

în primul rind. 
la trambulină.

Viorel TONCEANU

Andreea Dragomir a ciștipat 
spectaculos la categoria 1968

răsturnat Eruoat. 
cu coeficientul de
2,8.
victorie dificilă a 

Indira

salt co
di fi eul-

obtinut 
Ritsche. la 
fata Ilenei

'indisponibilă).

tatea la platformă. Cătălin 
Cherciu a obtinut doar o vic
torie pentru., clasament, de
oarece nu a avut adversar, e- 
chipa T.Ș£. neprezentînd 
concurent la categoria 1966. Al 
doilea sportiv român care ar 
fi avut șanse la locul întîi. 
Adrian Cherciu, s-a accidentat 
în cursul dimineții la antrena
ment. astfel că a fost rîndul 
formației 
aibă 
gorie

La 
Alin 
loagă
categoric

să nu 
o cate-

bucurestene 
reprezentant la 
de vîrstă (1963). 
categoriile 1969 
Geovrescu si Daniel Mi
au fost depășiți atît de 

de reprezentanții

și 1967,

(Continuare în pag a 6-a)

Locul I la turneul international masculin de baschet din Ungaria

UN SUCCES CU ÎNVĂȚĂMINTE
IN PERSPECTIVA CAMPIONATULUI EUROPEAN
La înapoierea echipei noas

tre naționale de baschet din 
Ungaria, unde a cucerit locul 
I în turneul de la Pecs. i-am 
solicitat antrenorului principal 
al lotului, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Novac, 
amănunte în legătură cu des
fășurarea competiției și cu 
comportarea reprezentativei 
României. Firesc, prima între
bare s-a referit la calitățile 
care au determinat succesul 
baschetbaliștilor noștri, obținut 
în compania primelor repre
zentative ale Poloniei și Un
gariei și a echipei de tineret

a Cehoslovaciei, întărită cu pa
tru jucători din lotul de se
niori.

— Spiritul de echipă, com
bativitatea și respectarea dis
ciplinei de joc au fost cali
tățile care au hotărit succesul 
nostru, ne-a declarat antreno
rul Novac. Jucătorii români 
au avut capacitatea de a re
face din handicap in meciurile 
cu Polonia și cu Cehoslovacia, 
de * lua la rindul lor condu
cerea și de a-și menține avan
tajul in finaluri viu disputate. 
Menționez că s-a căutat să se 
dea apărării o mai mare notă

de agresivitate, indiferent de 
formele folosite. La victoria in 
acest turneu au contribuit toti 
cei 11 jucători folosiți (Ermu- 
rache. Ardelean. V. Constantin. 
Opșitaru. Niculescu. Cernat, 
Căpușan, Netolitzchi. Uglai, 
Brănișteanu și Vinereanu), Or
ganizatorii i-au acordat lui 
Dan Niculescu „Cupa celui 
mai tehnic jucător".

— Se cunoaște că echipa 
noastră națională este, în ge-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. a 6-a)



'liinr, hi si. Ohrorghc !N FAMILIA BULGARIU,

FINALA
.CROSULUI
PIONIERILOR"

Mîine iubitorii de soort 
din Sf. Gheorghe vor avea 
prilejul să urmărească o 
suită de competiții de mare 
atractivitate ce se vor des
fășura sub egida „Daciadei". 
Este vorba. în oriniul rînd. 
de finala pe țară a „Cro
sului pionierilor", acțiune 
intrată in tradiție. în preaj
ma zilei de 1 Iunie. Ziua 
copilului. Vor oarticipa pur
tători ai ..cravatelor roșii cu 
tricolor" din toate județele 
si municipiul București, 
cîte 4 reprezentanți, doi 
băieți si două fete. Crosul, 
organizat de 
C.N.E.FS.. se 
pe categorii 
11—12 ani și 
teren variat, 
resc peisaj 
municipiului

C.N O.P. și 
va desfășura 

de vîrstă — 
13—14 ani. De 
intr-un 

din
Dito- 

mare’nea

Cu acest prilei 
loc demonstrații 
box. ivdo. aeromodele 
de asemenea, un eres 
„Fetelor covăsnene".

vor avea 
de lupte.

si. 
al

LA PETROȘANI

SPORTUL E LA EL ACASĂ
Cu aproape trei decenii în 

urmă, cronicarii sportivi adu
ceau în prim-plan figura „tu
narului" handbalist Aurel Bul
gariu. Se juca încă handbal 
pe stadioanele înverzite, Au
rică (a.șa-1 știa toată lumea) 
stîrnind panică printre portarii 
adverși. forța și precizia șu
turilor sale făcînd ravagii. La 
sfîrșituJ celui de-al șaselea de
ceniu. și handbalul românesc 
a intrat în săli. Transferul de 
deprinderi s-a făcut rapid și 
iată-1 pe Aurică Bulgariu din 
nou printre fruntașii acestui 
îndrăgit sport. Maestrul emerit 

■ al sportului a cules în lunga 
sa carieră sportivă două ti
tluri de campion mondial, nu
meroase titluri de campion na
țional. iar vitrina sa cu trofee 
a devenit deosebit de bogată. 
N-am intenționat o trecere în 
revistă a principalelor rezul
tate obținute de cel legat trup 
și suflet de clubul steaua, 
acolo unde și-a început fru
moasa-! evoluție sportivă și 
unde în prezent este antrenor, 
ocupindu-se de echipa de ti
neret a multiplei noastre cam
pioane. ci doar să punctăm 
un moment de referință : dra
gostea pentru sport. Și pentru 
a continua ideea. să facem 
apel la un binecunoscut pro
verb românesc : „Spune-mi cu 
cine te însoțești, ca să-ți spun

spusele soților Bulga- 
mai mare realizare a 
copiii. Mihai — stu- 

anul I la T.C.M. Ga-

cine ești"... Intr-adevăr, în fa
milie Bulgariu. sportul este... 
la el acasă. Mibaela Bulgariu, 
absolventă a IEFS, fostă vo
leibalistă divizionară „A“ și 
antrenoare, este de cîtâva vreme 
secretara responsabilă a . F.R. 
Volei.

După 
riu. cea 
lor sînt 
dent în
lăți, Oana — elevă în clasa a 
V-a și Gabriela — „studentă" 
și ea in anul I la— litere 
(deocamdată mici, de mină și 
de tipar...). ...Mibai Bulgariu, 
handbalistul de la C.S.U. Ga
lați, este component al lotului 
de juniori, specialiștii pronosti- 
cindu-i o frumoasă ascensiune 
sportivă, dacă la calitățile pe 
care le are va adăuga voința 
și perseverența tatălui. Cu 
alura-i sveltă. înaltă. Oana co
chetează intens cu baschetul, 
iar Gabriela este o iubitoare 
a înotului și a oricăruia dintre 
jocurile cu mingea (inclusiv 
fotbalul), mai ales pe malul 
lacurilor unde pescuiește tata.

Cam acesta este tabloul unei 
familii obișnuite, cu servicii, 
școală, facultate, _ 
in care sportul — atit de În
drăgit de părinți — s-a trans
mis copiilor, ca o pasiune sta
tornică.

gospodărie.

Mihail VESA

0 REUNIUNE
A COLECȚIONARILOR DE INSIGNE SPORTIVE

Asociația colecțio
narilor de insigne a 
devenit o realitate, 
lat-o, la 2 si 3 iunie, 
in fața celei de a X-a 
reuniuni Principala 
tematică a acestei șe
dințe — care va avea 
loc in municipiul Pe
troșani — vor fi in
signele sportive. Cu
noscutul animator al 
sportului petroșănean, 
ing. Aurel Dula unul

dintre organizatorii 
reuniunii. ne anunță 
că la expoziția-concurs, 
care 
acest 
parte 
tară 
tare, 
vor expune pe panouri 
plușate (45/35 cm), 
fiind repartizate pe 
tematici dinainte sta
bilite ca. de exemplu. 
Olimpiade, cluburi de 
fotbal, sporturi de 
iarnă, ramuri sporti
ve etc. Se vor atri
bui cite trei premii in 
obiecte la fiecare din
tre cele 19 tematici, 
plachete, diplome.

Întreaga reuniune va 
fi însoțită de un fru
mos program cultural- 
t uri st ic.

va avea loc 
prilej, vor 
colecționari 

fi de peste 
că insignele

COMPLEXUL SPORTIV DE 
NATAȚIE $1 ATLETISM

ORGANIZEAZĂ PERMA
NENT, incepind cu data 
de 1 iunie 1984, UN CEN
TRU DE GIMNASTICA DE 
ÎNTREȚINERE PENTRU 

POPULAȚIE

Cursurile sînt conduse 
de profesori, antrenori șl 
medici, fiind orientate că
tre menținerea unei stări 
optime de sănătate șl a- 
sigurare a unei dezvoltări 
fizice corecte și armonioa
se a organismului.

ÎNSCRIERILE se fac in
tre 25—31 ale 
pentru luna 
Ză.

DURATA : 
ședințe pe săptămînă 
cîte 2 ore.

Taxa de participare se 
achită anterior cursului, 
pe o durată de minimum 
o lună.

fiecărei luni, 
care urmea-
lunar, cu 3 

a

0 POVESTE PE CARE-O REDESCOPERIM *
M-am întrebat de ce loan 

Cbirilă și-a intitulat noua 
carte „PE MARILE BULE
VARDE ALE FOTBALULUI". 
Mi-am răspuns, mal tntii, că 
— fiind vorba despre povestea 
plină de agitație $1 suspans 
a calificării echipei României 
pentru turneul final din 
Franța — colegul nostru 8-a 
gîndit la celebrul refren 
„J’aime flâner sur les grands 
boulevards" al lui Yves Mon
tand și. deci, la Parisul fi
nalei... Am mal crezut, apoi, 
că „marile bulevarde* vor să 
sugereze, de fapt. ..marele 
fotbal", meciurile noastre cu 
Italia- Suedia. Cehoslovacia, 
care, depășind un interes na
tional, au reținut atenția con
tinentului, a continentelor... 
Fină la urmă, am rămas la 
părerea că loan Chirilă a ales 
acest titlu pentru că cele 
peste 300 de pagini — scrise 
cu inepuizabilă fervoare și 
participare afectivă — au în 
ele ceva din freamătul, cu
loarea, vioiciunea, lumina, 
grandiosul, aventura, bogata 
tipologie, neprevăzutul și- 
sărbătorescul marilor bule
varde din marile metropole.

Bulevardul pe care Chirilă 
ne conduce, ca un ghid en
tuziast. abil, cunoscător de 
culise (pitorești si omenești), 
dar in același timp competent 
Si analitic, începe la 23 sep
tembrie 1981. la o masă pe 
terasa hotelului bucurestean 
„Flora*. și se termină la 30 
noiembrie 1983, la Bratislava. 
Pe scurt, drumul echipei de 
fotbal a României pînă in 
seara cu spic de zăpadă, dar 
atit de fierbinte, a CALIFI
CĂRII.

Cititorii noștri, care sînt si 
cititori al cărților de pînă 
acum ale Iul Chirilă. își dau 
desigur seama că nu-i așteap
tă o simplă înșiruire de for
mații, scoruri șl faze de joc. 
Nici pe departe I Dimpotrivă, 
este o poveste caldă, de viată 
(pentru câ și o echipă TRA- 
iește ; prin ea si prin res
pirația fiecărui component al 
ei), o poveste cu necazuri și 
cu bucurii, cu nopți albe șl 
cu îmbrățișări entuziaste, cu 
incertitudini șl cu euforia iz- 
bînzit Sigur, știm toți cum 
s-a calificat echipa noas
tră. Dar Chirilă ne spune mai 
frumos o poveste pe care o 
știm. Ca un basm pe care 
l-am auzit de la bunica

eat 5 :
cat. 6 : 2.430,50

IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

categoria

50.000 Iei
CIS-

pe cane-1 redescoperim. 
cultindu-1, imprimat pe disc, 
cu nuanțări artistice, 
mare actor.

Este o carte 
cunoaștem mai 
colori. aflăm 
înainte de __  „ _ ____
după meci ; ei, cei din jurul 
lor și, mai ales. Mircea Lu- 
cescu. pe cane autorul îl nu
mește „un om în picioare" 
șl căruia (poate, fără a fi 
urmărit acest lucru) îl con
sacră această carte. Lui și 
muncii lui..

O carte venită la timp Pen
tru că apare în preajma lud 
„Euro ’84“ și pentru că scrii
torul, după ce-și termină po
vestea cu „ce a fost", rede
vine ziaristul de fiecare zi 
și redactează în capitolul 
„Scrisori de acreditare" avan
cronica turneului final. Pe 
care, cu un optimism inaltera
bil, o încheie... 
si nd o finală. 
Parc des Princes. 
Platini.

. ce-au 
meci, pe

de u n
care ii 
pe tri- 

gîndit 
teren.

„pesimist", vl- 
. pierdută pe 

în fata lui

• loan Chirilă, 
bulevarde ale 
Editura „Sport-Turism". 
340 pagini, led 12,50.

„Pe marile 
fotbalului", 

1984.

Radu URZICEANU

O imagine de la precedenta reuniune t 
colecționarilor de insigne

AOMINISTRAȚIA DE STAT
• Tragerea excepțională PRO- 

NOEXPRES de mîine, ZI mal 1984, 
va Începe la ora 16. în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. ‘
Numerele 
transmise 
mul I, la 
formăm că. 
introduse în structura tehnică 
deja anunțate, ciștigul de la ca
tegoria I (de exemplu autoturis
mul „Dacia 1300") se poate ob
ține acum cu 5 numere ciștigă- 
toare din primele 6, față de 5 
numere câștigătoare din 5 extra
se. de la formula anterioară.

O Tot mîine va avea loc și un 
atractiv concurs PRONOSPORT 
pentru care NUMAI ASTĂZI vă 
mai puteți depune buletinele. 
Pronosticurile exacte vor fi 
transmise la radio, în jurul orei 
22,20, după emisiunea „Panora
mic sportiv".

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO
A EXCURSIILOR 
DIN 25 MAI 1984

Dr. Staicovid nr. 42. 
cîștigătoare vor fi 
la radio, pe progra- 
ora 20,15. Vă mal in- 

în urma noutăților 
structura

FAZA I
EXTRAGEREA I : 19 82

21 51 89 77 64 4
31

PARAȘUTISMULUI *

LOZUL
AUTOTURISMELOR

' emixume specială limitata •

se atr.uuieciștiguriin

AUTOTURISMETRABANT' 
ți numeroase clștiguri In bani

continuă vînzarea

■!******■*-•■ ■■+******

în toată țara

noului LOZ

AL AUTOTURISMELOR
emisiune specială li

mitată. Se atribuie cîști- 
guri suplimentare din 
fond special, in frunte 
cu autoturismele TRA-

Sportul
BANT. Procurați-vă cît 
mai multe bilete I

«*I*

EXTRAGEREA a n-a : 73 14 
87 60 1 71 79 76 52

FAZA a H-a
EXTRAGEREA a III-a: 44 84 
Fond total de dștiguri : 

866.358 lei. din care : 13.253
lei. report la categoria 1,

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 

DIN 20 MAI 1984
Cal. 1 : 2 variante 25% 

50.000 lei ; cat, 2:3 variante 
100% a 10.699 lei și 17 variante 
25% a 2.675 lei ; eat 3 : 13 
variante 100% a 3.103 lei și 48 
variante 25% a 776 lei ; cat. 
4 : 156.25 a 496 lei " " 
326,75 a 200 lei ; 
a 100 lei.

Report la
4.649 lei.

Ciștigurile de 
revenit participanților : 
MARU CONSTANTIN din Bra
șov și NICOLAE AURELIAN 
din București.

• In programul concursului 
Pronosport de duminică 3 iunie 
a.c. a intervenit o modificare. 
Astfel, in locul meciului Aurul 
Brad — Politehnica Timișoara, 
care nu se va mai disputa în a- 
ceastă zi. va figura în program 
tot o partidă din seria a ni-a a 
Diviziei ,.B“. Armătura Zalău — 
Someșul Satu Mare.

Editura „Sport-Turism 
oferă o carte, cu un prim 
merit : acela de a mal adău
ga un reper pe harta Istoriei 
sportului românesc, într-o 
ramură mult îndrăgită de ti
neretul nostru — parașutis
mul sportiv. Sport tehnico-a- 
plicativ cu o largă 
utilitară, cu un rol

menire 
im por-

tant în pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei, ade
vărată școală a curajului, 
dîrzeniel și stăpînlrii de si
ne, a bărbăției și vitejiei, pa
rașutismul sportiv în Româ
nia a început cu multi ani 
în urmă, cunoscînd o oare
care dezvoltare în anii pre
mergători mărețului act de la 
23 August 1944. pentru ca, în 
ultimele patru decenii de 
viață liberă, să devină un 
sport cu o largă audiență la 
masele de tineri. Cum a fost
Ia începuturi, ce s-a petrecut 
după aceea, cite greutăți au 
trebuit tnfrinte. cită dragoste 
si citâ pasiune, cită temerita
te și cit talent inventiv au 
fost așezate Ia temelia acestui 

pana 
acestei 

Pangică.
interes 
pagină, 
de sin-

sport, aflăm de sub 
□nuia dintre pionierii 
discipline, Nicolae D.
Urmărind 

crescînd 
cititorul 
ceritatea 
senzația 
te. ci ascultă o minunată po
veste a celui ce a trăit în și 
pentru acest sport, căruia l-a 
închinat întreaga viață și a- 
lături de care se află șl azi, 
la anii senectuții. (M. C.)

cu un
pagină după 
este cucerit 
fiecărui rînd, avînd

că nu citește o car-

• „VULTURII 
de Nicolae D. 
„Sport-Turism“

Litoral ’84

TREN SPECIAL LA MAMAIA
Scrii de

Serii de

6 zile — plecări: 4 și 10 iunie.

12 zile — plecări : 4 și 17 iunie.

asigurate: transport cu trenul spe-Servicii _ .
cial, transfer auto gară — hotel și retur, ca
zare in hoteluri de categ. 1, masă la res
taurant.

TARIFE REDUSE CU 40%

In luna mai și prima jumătate a 
nie : cazare + masă ” 79 lei/zi.

lunii iu-

în lunile
123 lei/zi.

iulie și august : cazare + masă

înscrieri si informații la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. București din : 
str. Luterană nr. 4 (tel. 14.21.77'2958). Ed. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81). str. Ton it za nr. 13 
(tel. 14.95.94). Calea Moșilor bloc 55 bis (tel. : 11.08.48). Bd. N. Bălcescu nr 35 (tel. 
15.74.11), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14.88.00).



Amplă manifestare destinată să asigure deivoltarea con
tinuă a educației fiiice ți sportului de masă, atragerea 
întregului tineret, a maselor largi de oameni ai muncii 

e la orațe ți sate in practicarea sistematică a exercițiilor 
• izice, sportului ți turismului, in vederea crețterii unor gene
rații sănătoase bine dezvoltate fizic ți intelectual, temeinic 
oregâtite pentru muncă ți apărarea patriei, „Daciada" cu
noaște o tot mai largă audiență.

Articolele cuprinse în această pagină iți propun să prezinte 
unele aspecte legate de CALITATEA ți EFICIENȚA întrecerilor 
„Daciadei", experiența pozitivă a unor organe ți organizații 
sportive, ca un indemn ți pentru altele de a o urma...

„DACIADA"-
SPRE NOI COTE DE CALITATE

DE LA PREȘCOLARI LA OAMENI VÎRSTNICI...
Foștii performeri, cadrele tehnice și medicii 

de specialitate - propagandiști ai sportului

La Cluj-Napoca „Daciada", e- 
diția de vară, cunoaște zile fru
moase, sfîrșituri de săptâmîni 
ce prilejuiesc consemnarea, in 
cronica sportului de masă, a 
unor acțiuni de succes, la care 
oamenii de pe Someș, copii și 
vîrstnici, participă cu plăcere și 
bucurie. Ne convingea despre 
acest lucru profesoara Iulia 
Băluțiu, secretară a C.J.E.F.S., 
o pricepută pedagogă pe arenele 
sportive clujene, vorbindu-ne 
despre un lucru anume : „Pen
tru a avea eficiență acțiunile 
organizate sub genericul „Da
ciadei", trebuie ca acestea să 
fie de calitate, adică bine pre
gătite, organizate cu competen
tă și seriozitate. Acest lucru nc 
străduim să-1 facem".

Așadar, competență și serio
zitate ! Cum se realizează aces
te deziderate la Cluj-Napoca ? 
Notăm din discuțiile cu prof. 
Băluțiu I 
demne de 
se depune 
„Daciada" 
competiție 
dinițe și nu are limite de vîrș- 
tă. Prioritar pentru sportivii 
grădinițelor este, la Cluj-Na
poca „înotul, pentru că avem 
și condiții, apoi intrecerile de 
alergări, de triciclete și bici
clete, adică acelea care stimu
lează mișcarea". Pentru aceste 
acțiuni se fac instruiri speciale 
cu educatoarele, iar întrecerile 
sînt asistate, de • obi
cei, de foști sportivi de vază 
clujeni. Pentru copii și elevi a 
fost alcătuit un program de 
competiții, mai ales pe bazele- 
satelit ale popularului parc 
„Victor Babeș". „Copiii, tinere
tul vin pe aceste terenuri de 
joc — ne spune interlocutoarea

interesante, 
Mai intii că 
pentru ca 

realmente, o

lucruri
reținut.

i interes 
să fie, 
care începe in grâ-

— îndrumați de organizațiile de 
pionieri și U.T.C. Și cum să nu 
vină ? E primăvară, e frumos... 
Dar important este ca petrece
rea timpului liber pe terenurile 
de joacă și sport să fie 
siioare, eficientă. Căutăm 
realizăm aceasta printr-o 
tență tehnică bună, prin 
zența, acolo, a unor profesori 
de educație fizică, antrenori și 
activiști sportivi. Avindu-i pe 
copii la indemnă, se organizea
ză trecerea normelor Comple
xului polisportiv «Sport și Să
nătate-, apoi acțiuni de selec
ție, ore de sport plăcute și efi
ciente".

Deci, din nou în discuție 
calitatea organizării. Cum este 
și firesc, ne interesăm de ex
periența pe această temă în ce
ea ce privește sportul rezervat 
tinerilor din întreprideri și 
instituții. Preocupările aici sint 
orientate, cu precădere, spre 
cea mai accesibilă formă de 
mișcare, de practicare a exer
cițiului fizic: gimnastica — gim
nastica la locul de muncă, gim
nastica de întreținere („avem 
8 asemenea centre în munici
piu"), gimnastica de înviorare 
în cămine de nefamiliști, aca
să... Cum se explică faptul că 
în acest domeniu s-a produs, 
în ultima vreme un reviri
ment*? „Am organizat o suită 
de schimburi de experiență pe 
această 
sportive 
medici, 
sportivi 
s-au convins de valoarea aces
tei rețete pentru sănătate". 
Prin urmare și o propagandă 
de calitate.

folo- 
să 

asis- 
pre-

temă in mari asociații 
cu participarea unot 
specialiști, psihologi, 
fruntași. Și oamenii

Viorel TONCEANU

CEL MAI
Ce vrea să însemne .Da

ciada" într-o mare unitate e- 
conomică bucuresteană ne-am 
convins vizitind baza sportivă 
a întreprinderii „Danubiana", 
după o zi de muncă... Pe tere
nul de fotbal, pe cele de hand
bal și tenis, zeci de tineri, 
muncitori, tehnicieni si ingi
neri din aproape 
rele. sectoarele 
Ziua era toridă, 
grabă tentat să 
teilor din împrejurimi, 
tuși, oamenii preferau 
atmosfera fierbinte a întrecerii 
sportive, „absolut necesară pen
tru fiecare dintre noi", cum 
ne-a făcut precizarea tovară
șul Gheorghe Geantă, secreta
rul Comitetului de oartid. om 
de sport, convins oe deplin de 
rostul mișcării în aer liber, al 
practicării exercițiilor fizice.

Am surprins De baza spor
tivă a „Danubianei" o secvență 
a campionatului oe asociație, 
care se desfășoară ZILNIC, 
cum rezultă din datele statis
tice ale tovarășului Constantin 
Dumitrei, vicepreședintele aso
ciației sportive si responsabi
lul sportiv în Comitetul sin
dical. cunoștință mai veche, de 
aproape două decenii, șahist 
pasionat. Se înțelege că .spor
tul minții" se află la el acasă, 
adică are multi si statornici 
adepti la ..Danubiana" (chiar 
Si între membrii de familie ai 
oamenilor muncii : o dovadă, 
fiul lui Constantin Dumitrei. 
Bogdan, elev în clasa a X-a 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
este șahist de categoria a 
II-a. cu multe reușite în si
multane susținute în întreprin
dere de către o serie de spor
tivi bine cunoscuti) 
rentă cu fotbalul 
turismul și. mai 
luptele (libere).

De bună seamă • 
pentru sport începe 
Here, mai ales de acolo de 
unde oameni inimoși fac totul

toate atelie- 
si 

erai 
cauți

secțiile, 
mai de 

umbra 
Si to- 

soarele.

la concu- 
handbalul. 

recent, cu

eă apetitul 
din ate-

MARATONUL SĂNĂTĂȚII" Initiative

PESTE 3000 DE PARTICIPANTE I
Timpul deosebit de frumos a 

adunat la locul de start și pe 
traseu o mare mulțime de oa
meni care au asistat la pleca
rea în cursă a celor peste 3 000 
de participant la crosul popu
lar „Maratonul Sănătății", eta
pa de vară, aflat la a doua edi
ție, organizat la Miercurea Ciuc 
sub semnul competiției sportive 
naționale „Daciada".

Cel care s-au încumetat să 
dea piept cu dificultatea traseu
lui, care a măsurat 6 km pen
tru categoriile între 4 și 14 ani 
și 12 km pentru categoriile 
peste 15 ani, au avut satisfac
ția unui plus de sănătate și vi-

BUN „MEDICAMENT"
• In Danubiana, șohul în concurența cu fotbalul

• Oricine poate si faci sport

LA ORDINEA

pentru a convinge că „• oră. 
două pe zi, după program, pe 
terenul de sport, in aer liber, 
înseamnă cel mai binevenit 
medicament pentru sănătate", 
cum afirmă si inginerul Paul 
Cretan, de la A.P.S. (Atelierul 
de piese de schimb), si cum 
aplică un asemenea principiu 
maistrul Alexandru Ancuța si 
foarte multi tineri de la acest 
atelier. Cei de la AP.S. sint 
nelipsiti de la întrecerile .Da
ciadei". un clasament al parti
cipărilor i-ar situa de departe 
pe locul I. Ii urmează tova
rășii de muncă de la Repa
rații1 . Mecanică. Asamblare. 
Centrul de calcul si Institutul 
de cercetări al întreprinderii. 
Ii urmează la fotbal (campio
natul cel mai îndirjit), la hand
bal (cu un animator neîntrecut, 
lăcătușul ‘ _*
Balaș), la tenis (prin interme
diul altor sufletisti. cum sînt 
inginerii Florin Melega, de la 
Vulcanizare, si Florin Grasu, 
de la Centrul de calcul) sau 
la turism 
sionează ;
cu zecile 
secție).

„Ca să 
solicitările — ne 
Constantin Dumitrei 
nevoie de vreo.. I 
oane !“. Dar si asa. 
cuparea consiliului 
sportive. nimeni 
spune ..am vrut să 
un meci de fotbal sau dc tenis 
si n-am avut unde...'

Nu. oamenii de 
biana" n-au cum 
astfel de afirmație, 
care se găsește o __________
un... culoar spre sport. Uneori 
la asemenea întreceri iau parte

si navetiștii, cei care după o- 
rele de muncă oornesc spre 
casele lor. spre Popești-Leor- 
deni sau. mai departe, tocmai 
la Hotarele și Izvoarele. Sol- 
danu. Nana, Frumușani sau 
Budești. Ziua s-a mărit, așa 
că a prelungi șederea în între
prindere. lingă tovarășii de 
muncă, dar în ambianta spor
tului. sub cerul albastru al a- 
cestei primăveri însorite, con
stituie încă o mare bucurie !...

goare și, totodată, a obținerii 
numeroaselor premii și diplome 
care au răsplătit pe cîștigători.

Buna organizare asigurată de 
către C.J.E.F.S. Harghita, în 
colaborare cu inspectoratul șco
lar județean, Consiliul județean 
al sindicatelor, Consiliul jude
țean al Organizației pionierilor, 
Comitetul județean U.T.C. a 
facilitat deplina reușită a com
petiției. Au participat și sportivi 
din județele Covasna, Brăila și 
municipiul București. Cei mai 
buni au urcat pe podium, dar 
cu toți au trăit bucuria „aler
gării pentru sănătate”.

Cîștigătorii, pe categorii: pre
școlari — Vlad Sticlaru, cis. I— 
IV — Kalman Olti și Csilla 
Xantus ; cls. V—VI — Istavan 
Olah și Vilma Demeter ; cls. 
VII—VIII — Cristian Vonică și 
Csilla Antal ; cls. IX—X —
Laszlo Orosz și Edit Bako (toți 
din Miercurea Ciuc) ; cls. XI— 
XII — Imre Meszaros (Gheor- 
gheni), Timea Solyom (M. 
Ciuc); categ. 19—30 ani — Atg 
tila Papp (București), Adriana 
Pleșa (M. Ciuc) ; categ. 31—40 
ani — Lajos Peterfy (Remetea) 
și Gabriela Schuster (M. Ciuc); 
categ. peste 40 de ani — Denes 
Verestoy (Odorheiu Secuiesc) și 
Ana Daradics (M. Ciuc). '

Cel mai tinăr participant : 
Vlad Sticlaru, 4 ani ; cea mai 
vîrstnică participantă : Ana Da
radics, 71 de ani.

ZILEI
ATLETISMUL

O reușită inițiativă in 
sprijinul eficientei între
cerilor „Daciadei". Apar
ține Comitetului jude
țean U.T.C. Arad și 
C.J.E.F.S. In majoritatea 
asociațiilor sportive din 
scoli, prin „Daciada" a 
fost relansată activitatea 
atletică de masă. Elevii 
iau parte la campionate 
oe clase si scoli în probe 
de sprint si aruncare a 
greutății. Cei mai buni, 
într-o etapă superioară, 
participă la o întrecere 
atletică pe iudet- Anul 
acesta ea s-a desfășurat 
la Arad, cu oeste 200 de 
concurenti. Printre cîști- 
gători. Petre Ferrnengin 
— Liceul din Vinga, 
Fănel Laza — Liceul din 
Gurahont si Mariana 
Lupas — Liceul din Sîn- 
tana în probe de sprint. 
Gheorghita Pană — Li
ceul din Minis. Dafina 
Novac — Liceul din 
Nâdlac si Zoltan Hodi — 
Liceul din Vinga la a- 
runcarea greutății.

Asemenea acțiuni spor
tive de masă, atletice 
îndeosebi, vor mai fi or
ganizate. mai ales în a- 
propiata vacantă de vară 
a elevilor. în cadrul ta
berelor și cluburilor de 

Toader ' STETCO. coresp.

Tiberiu STAMA

mecanic Ghcorghe

(aici cei care impul- 
activitatea se găsesc 
în fiecare atelier sau

Nu de puține ori, ne 
aflam in fața unor 
manifestări sportive 
organizate formal. Se 
încropesc repede două 
echipe de volei '
de sase, alta 
dnti!) care joaca in
tre ele, după care este 

" o 
se

(una 
de...

prof. I. STICLARU-coresp.

PRICEPERE SI RESPONSABILITATE

răspundem la toate 
mărturisea 

l — ar fl 
trei stadi- 
prin preo- 

asociatiei 
nu poate 
ioc si eu

la „Dantl- 
să facă o 
oentru fie- 
modalitate.

„liniște" pînă la 
nouă acțiune ce 
desfășoară peste... cîte- 
va luni. Sint solicitați 
participant! la un cros? 
Se aleg eîțiva atieți 
care sint trimiși să se 
întreacă eu începătorii 
— ș.a.m.d.

De cele mai multe 
ori, insă, acțiunile sint 
bine organizate, gîndl- 
te, ele urmărind sco
puri precise: inițierea 
în sport, dezvoltarea 
sportului de 
popularizarea 
lor discipline, 
propaganda 
drumeție și

masă 
diferite- 
selecția, 
pentru 
turism

etc. tată, nu de mult, 
aslstind ia intrecerile 
finale ale „Crosului Ti
neretului '
am văzut încă o dată 
ce acțiuni reușite 
pot organiza 
cînd există 
dragoste 
(ceea ce 
este de 
intii. că 
Uzați in 
dionului 

17 000 de _______  .
general elevi si tineri. 
Dar, fiindcă tot se 
aflau aici atîția tineri 
organizatorii s-au gin- 
dit să nu scape un 
ban prilej pentru a 
lărgi dimensiunea ac
țiunii. Așa că. in tim
pul cît crosiștli ieșeau 
pe poarta stadionului 
(traseul „mergea* pe 
străzi, prin Parcul 
„Sub Arini*) pînă Ia 
întoarcere — sau în 
timp ce se pregătea

de la sibiu.
se 

atunci 
inițiativă, 

pentru sport 
la slbienl nu 
mirare). Mai 

au fost mobi- 
tribunele sta- 
„Șoimii* circa 
spectatori, în

un nou start —, pe sta
dion apăreau, ca din 
pămînt. zed de judoka 
ce își 
perea, boxeri, aeromo- 
deliști, 
liști. L 
ca niște păpuși 
motocicliștl.

Astfel de exemple 
am întîlnit și la între
prinderea mecanică de 
mașini și utilaje mini
ere din Baia Mare, 
unde se desfășoară, în 
cadrul „Daciadei*,
campionate interne, pe 
toată durata anului, CU 
consecvență sistematic. 
Seriozitatea în această 
direcție este răsplătită 
prin aceea că multi 
oameni — tineri șl 
adulți — au îndrăgit 
sportul, mișcarea In 
aer liber, că de aid 
s-au ridicat — ceea ce 
este de laudă — spor
tivi pentru performan-

arătau prlce-
rachetomode- 

gimnaste micuțe, 
vil.

ță (la caiac-canoe, fot
bal, lupte). Ceva ase
mănător, la „Carpați* 
Mîrșa. Și aici sint a- 
trașl multi oameni la 
competiții bine organi
zate. Sportul este din 
ce in ce mal iubit șl 
de elevii liceului pro
fesional propriu, eola- 
borînriu-se rodnic cu 
Clubul sportiv școlar 
din Sibiu. Astfel sint 
tineri ce se îndreaptă 
spre sportul de perfor
manță. Mioara Bleu, 
de pildă, atletă acum 
ta CSM Sibiu, a fost 
descoperită ia alergări
le „Crosului tineretu
lui».

Dovezi concrete, con
vingătoarei Pentru că. 
reiese elar. atunci tind 
se muncește cu temei 
si cu seriozitate, efici
ența „Daciadei' 
evidentă.

este

Modesto FERRARINI
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r——• „Noul val" dovedește că se poate conta pe el • Multe

resurse așteaptă încă să fie fructificate • Intre vorbe

și fapte. distanța este uneori prea mare
cinci luni din 
care — intrat în 

progra- 
în

g

* 
u trecut aproape 
1984, an bisect, 
tradiție ca an olimpic 

mează puține campionate mondiale,
«general de tineret și juniori, dar care are 
pe afiș numeroase întreceri pentru cuce
rirea titlurilor europene. „Tricolorii" au 
fost prezenți la multe dintre starturi —

12 —, propunindu-și atit îmbogățirea pal
maresului, cit și testarea forțelor pentru 
viitoarele mari competiții ale anului.

Palmaresul lor 
care 4 de aur — 
țind in evidență 
zat surprizătoare 
si uni (patinaj viteză,

— 23 de medalii, dintre 
este satisfăcător, el sco- 
sporturi care au reali- 
și îmbucurătoare asccn- 

sau care s-aușah)

Asaltul tinereții
Este uneori dificil să găsești trăsă

tura predominantă într-un amplu 
mozaic competițional internațional, 
oferit, cum este și cazul acum, de 
debutul unui an bogat în evenimen
te sportive de mare rezonanță. Și, 
totuși, perioada la care ne referim in 
această pagină — ca bilanț tranzito
riu — a lăsat să se întrevadă din 
comportarea sportivilor români o ase
menea pregnantă trăsătură: ASAL
TUL TINEREȚII !

Este adevărat, calendarul internațio
nal a programat în acest sezon cite
va mari competiții dedicate chiar

— pe care figurează nenumărate me
dalii olimpice, mondiale și europene
— cu depistarea, șlefuirea și lansa
rea a noi și noi talente. Și pentru ca 
fetele să nu rămină (și de aceasf 
dată...) singure în palmares, băiet 
(Marius Tobă și Marian Rizan 
„argint", la inele și, respectiv 
lele) au apărut și ei in pri

Mădălina Stroie 
specialiști o mare 
hului românesc 
învinsă campionatul mont 
dete (sub 16 ani) 
torie și în f

(Urmare d

ACTIVIT

este un exemplu pe care l-am

fiind ase-

VREȚI

de timp a relevat ascen- 
reprezentative, se impune, 
concluzie: acordarea unui

marile competiții toți com- 
cîțiva, cum se întîmplă de

Pogină realizată de :
Hristache NAUM 
Paul SLAVESCU

scuze!...

menținut la cota știută (atletism indoor, 
cros, tir, scrimă), dar — din păcate — și 
alte ramuri sportive care au înregistrat 
stagnare sau regres (lupte libere, tenis de 
masă). Potențialul sportului românesc este 
— evident — mult mai mare și resursele 
sale, folosite din plin, ar fi asigurat aces
tui început de an o recoltă de medalii net 
superioară.

Dezbătind citeva dintre problemele evo
luției „tricolorilor" în cele 12 teste 
dorim, de fapt, să-i stimulăm pe 
și antrenori să găsească metodele 
cele mai bune pentru o activitate
gătire la nivel superior, pentru mai multă 
dirzenie în timpul întrecerilor și, firește, 
pentru performanțe cît mai valoroase.

oficiale 
sportivi 
și căile 
de pre-

firește, numai dacă 
pregătirea ca pe 

qua non, iar atenția 
in timpul

- consid 
speranță

I
tașamentului juvenil, cum au fost 
campionatele mondiale de șah (ca- 
dete) și de scrimă (tineret), 
campionatele europene de gimnastică 
(juniori), întreceri la care tinerii 
reprezentanți ai României socialiste 
s-au numărat printre protagoniști, 
ureînd la fiecare dintre aceste pres
tigioase confruntări pe podiumul de 
premiere. Astfel, la cea de a 4-a 
ediție a „europenelor" de gimnastică 
juniori, continuînd frumoasa tradiție 
a succeselor românești, inaugurată de 
Emilia Eberle și Ecaterina Szabo, 
Daniela Silivaș a obținut titlul con
tinental la bîrnă și două medalii de 
argint, la paralele și sol. Performan
ța acesteia a fost întregită de „bron
zul" 
vedind 
nastică

sau

Ralucăi Bugner la sărituri, do- 
că școala românească de gim- 
își onorează cartea de vizită

Resurse

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^

dial, 
dera 
sine 
concentrare 
indispensabile obținerii victoriilor 
— finalmente — medaliilor.

Sigur, simpla inventariere a resur
selor existente (in 
mari decit cele 
exemplificare) nu 
nerea sigură a 

fișarea lor

vor consi- 
o condiție 
și maxima 
întrecerilor 

Și

realitate mult mai 
înfățișate pentru 
înseamnă și obți- 
unor noi medalii 
este condiționată

fie de ..punerea pe picioare” a ce- 
ridentați și aducerea lor in- 
timp relativ scurt la nivelul 

e — deci de o activi- 
asiduă, a medicilor și 
fie de reconsiderarea 

a privi pregătirea și e- 
petiții. Ceea ce nu 
piu, nici ușor. Le 
«mior noștri ca, îna- 
alte „școli" s-o cer- 
e pe a noastră. Vor 

■ — gimnastică, 
ș.a. — unde se 
înalți parame- 

serioși înaintea 
putea afla „tai- 
oamenii de ști- 
măririi volumu- 

a creșterii intensității

inlin°

cei mai 
cu pași

reaza la 
uneori 
mari școli, vor 
conlucrării cu 

necesitatea 
tirii, 
i procesului instructiv-edu- 

Nu de alta, dar este nefiresc 
lă tehnicieni din diferite con- 
e să învețe de la români, iar 
ștri să caute aiurea „cheia de Maricica Puică victorie la cam

pionatul mondial de cros !

înainte — promisiuni. După

Intre resursele pe 
discipline 
la aceste 
lui ’84 se 
să ținem 
nem așa, 
viitorul apropiat. Așa de pildă, la 
campionatele europene de judo, dis
putate la Liege (Belgia), au lipsit 
doi dintre oamenii de bază ai echi
pei, Constantin Niculae și Mircea 
Frățică, accidentați, sportivi care vor 
putea reveni în marea arenă a per
formanței chiar în acest sezon. Hal
terofilul Virgil Dociu — și el acci
dentat — n-a fost prezent la „euro
penele" desfășurate în orașul spaniol 
Vitoria, dar se speră în recuperarea 
lui pentru întrecerile din vară. Așa 
cum se speră că Vasile Groapă nu 
se va mai hazarda la greutăți deo
camdată inaccesibile, cum a făcut-o 
la C.E., pentru a nu mai rata trei 
încercări, și a ieși din concurs înain
te de a fi... intrat. Opinăm că, în

care o serie de 
putut fructifica 
ale începutului 
de care trebuie 

reale, ca să spu-

nu le-au
examene 

află unele 
seamă, 
pe care putem conta în

meniul general, 
ceasta adevărat 
sportului rqmâ 
sionat puternic 
tivă si pe mele

Copiii, perform 
munici

Cuvintele au 
fapte : în 1983 
etapa de iarnă 
41 000 de iubit 
iar la cea "Hb
sute de mii de t 
ai muncii au 
festivalurile tra 
pandurilor gorje 
telor gorjene". 
de Ia Hilișești". 
iului de la Cîlni 
nerului", „Silele 
Să mai notă' c
cut. 57 000 de e 
normele complex 
sănătate", peste 
au învățat să ir 
eze. să -e
roadele 
profesori, "dintre 
obștești legați 
sport.

Statisticianul
cretarul Ion Cori 
prezinte fapte o 
ționale pentru G 
niște afirmări 
nea el. în drum
performantă. Not 
buri sportive sci 
lîngă Liceul nr

Mline s

Floretista Elisabeta Guzganu, pe podium la „mondialele* de tineret 
Foto : Vilmoș SZABO 

locul intîi, dar — „.ironia coefic 
ților ! — este obligată să se mulțu
mească cu locul secund. Iar Elisabeta 
Guzganu, din nou pe treapta a treia 
a podiumului la „mondialele" de scri
mă, se dovedește a fi o mare pro
misiune a floretei noastre feminine.

Asaltul tinereții a ieșit, insă, in 
evidență și la competițiile unde „spe
ranțele" sportului nostru au fost ti
tularizate în primele reprezentative. 
Astfel, ca să dăm doar două exemple, 
luptătorul de greco-romane Mihai 
Cișmaș (22 ani — cat 52 kg) și ju
doka Ștefan Nagy (19 ani — cat. 
ușoară) au urcat recent pe podiumul 
„europenelor" de seniori, după 
s-au impus în anii trecuți 
cei mai buni juniori de pe 
continent

Promisiuni !

reale

ce 
printre 

bătrinul

Jonko-
Rusu, Ion

ciuda eșecului înregistrat la 
ping, luptătorii Ștefan — 
Draica și Vasile Andrei sint candi
dați potențiali la podiumul oficărei 
mari competiții, chiar de nivel mon-

Puțini sint tehnicienii care, înain
tea startului unei competiții impor
tate, reușesc să facă o analiză luci
dă a șanselor sportivilor pe care i-au 
pregătit 
optimism 
rind că 
pregătiți
Iii". Ei dovedesc uneori nesincerita- 
te, alteori lipsă de informare asupra 
partenerilor, asupra nivelului exi
gențelor întrecerii la startul căreia 
își aliniază elevii. După consumarea 
competiției, cu... sacul gol, aceiași 
tehnicieni apelează la scuze, la mo
tivări și ajung la.... promisiuni. Unele 
dintre explicațiile insucceselor sînt, 
fără îndoială, justificate. întrebarea 
este insă: de ce nu le-au formulat 
inainte de start? Iată, să luăm un 
exemplu dintre multele pe care le-am 
putea înfățișa. înaintea plecării 
campionatele europene de lupte li
bere de la Jonkoping (Suedia), an
trenorul Ion 
„luptătorii care 
ceasta ediție a 
pene sint bine 
se știe, luptătorii noștri de la libere 
n-au urcat pe podiumul de premie
re la Jonkoping, singurele „perfor
manțe" cu care se pot lăuda fiind 
un loc IV și două locuri V. Cam 
puțin pentru „buna pregătire" de care 
ne asigura maestrul Crisnic. Mai 
ales că afirmația sa a fost infirmată 
de trimisul nostru la C.E., care — 
în comentariul de după competiție 
— scria, justificat, desigur, că spor
tivii noștri au dovedit „lipsă de va
loare" și propunea „îmbunătățirea 
substanțială a procesului de selecție 
și PREGĂTIRE". Neîndoielnic, aces-

Cei mai mulți afișează un 
exagerat, nefondat, decla- 

,.sportivii lor sînt excelent 
și au mari șanse la meda-

la

Crisnic declara că 
vor participa Ia a- 
campionatelor euro- 

pregătiți". După cum

ta
înfățișat doar pentru că este recent, 
altele — încă multe 
mănătoare. Ele scot în evidență o 
anume mentalitate, avînd la bază 
intenția deliberată de a efectua cu 
orice preț deplasarea, apoi „fie ce-o 
fi !...“, sau un oarecare empirism. 
Da, empirism. Pentru că numai el 
poate determina aprecieri greșite sau 
necunoaștere totală, după cum nu
mai el pune limite unui proces de 
pregătire lipsit de ajutorul științei. 
Și într-un caz și în celălalt atitu
dinea este păgubitoare, ea ducînd la 
irosirea unor investiții morale și 
materiale, la regresul unor discipli
ne și — ceea ce e mai grav — la 
neîmplinirea unor talente autentice.

Estimarea posibilităților sportivilor 
noștri pentru marile competiții euro
pene și mondiale este necesar să se 
facă de către un grup de tehnicieni 
(antrenori, metodiști, medici, psiho
logi), pe baza pregătirilor efectuate, 
a rezultatelor testărilor și, nu în ul
timă instanță, a unor informații com
plete și la zi privind nivelul prin
cipalilor contracandidați la medalii, 
în ceea ce privește promisiunea de 
după eșec („vom lua toate măsurile, 
vom face...") o socotim fără 
valoare, deoarece a deve
nit o metodă de eludare a caren
țelor proprii, un mijloc de a scăpa 
de răspundere, de a prelungi agonia. 
Valabile sînt doar faptele, acele 
realizări obținute pe baza unei ac
tivități laborioase, a conlucrării per
manente cu oamenii de știință, a 
progresului real, continuu. Și nu în 
ultimul rînd, a unei munci susținu
te și ireproșabile.

STEAUA J
IA

Mîine. amatori 
vor îndrepta di 
spre camp 
pa a XV- 
mînd a se’’ 
și la Iași. Pe t 
vor evolua mulț 
naționalii noștri, 
împotriva repr 
ției (Munteanu, 
rariu. Alexandru

PR

Petroșani : ȘTII 
teren 

: C.S. 
teren 

Timișoara : POLI 
tere 

: POLI 
teren Tin 

București : STEA 
te 

VUL

Sibiu

teren
Cugir : META 

teren Me 
Suceava : C.S.M

teren 
Năvodari : TC I

tere

n bilanț, chiar 
marș, așa cum 
acestui an bogat în competiții de amplă rezonanță, 

lasă să se întrevadă unele elemente definitorii de care 
trebuie ținut seamă în perspectiva apropiată.

O primă concluzie care se desprinde este aceea a ne
cesității stringente ca virful de formă să coincidă cu 
perioada prevăzută in planurile de pregătire a sportivilor 
fruntași. Ceea ce presupune LUCRUL IN ECHIPA, adică 
o perfectă conlucrare, sub semnul deplinei responsabili
tăți, intre antrenor, performer, medic, metodist și psiho
log, pentru ca acumulările să constituie încoronarea în
tregului ciclu de pregătire și nici o supapă să nu per
mită irosirea acestora. De asemenea, există obligația 
unei permanente informări asupra a tot ceea ce se în
tîmplă în arena sportului respectiv. Astfel își vor putea

ol unei etape 
se înfățișează

dlntr-o bătălie în- 
primul parcurs al

valorifica capacitatea reală în 
ponenții unui lot și nu numai 
multe ori.

Și pentru că acest interval 
a'ența 
după opinia noastră, o altă 
credit deplin tinerilor sportivi care dovedesc, în com
petiții solicitante, că valoarea nu așteaptă trecerea anilor, 
că muncesc cu dăruire, hărnicie și modestie. Adică, cu 
acele atribute care conferă talentului vigoare și trăinicie, 
încredere în propriile posibilități, iar valorii - strălucirea 
medaliilor.

„noului val" în loturile

SERIA
1. DINAMO 14
2. Steaua 13
3. Grivița R. 14
4. Farul C-ța 14
5. Șt. B. Mare 13
6. CSM Sibiu 14
7. Șt. Petroș. 14
8. Poli. Iași 14
9. Sp. st. CSU 14

10. Poli. Tim. 14

O invitație pen 
sează Centrul de 
ționează viitori 
zilele de marți, 
are loc la stadio
vale 3 șl S, auto

. ■^v»vw.vw^Yvwrirlrtf^.wvw.’«’i‘i*»v>rirtvwwi^



SPORTIVĂ ÎN PAS CU ÎMPLINIRILE PATRIEI SOCIALISTE Mîine, în Sala sporturilor din Tg. Jiu

altul pe lîngă Liceul 
din Motru si unul 
C.J.E.F.S. Producția 
dăm doar citeva 
Victoria Oprea, dublă ____
oană republicană la 5 și 10 km 
marș junioare. Elena Ilie. lo
cul I în concursul reDublican

industrial 
pe lîngă 
lor ? Să 
exemple : 

campi-
Bda". a- 
piadă a 

irppul- 
ca spor- 
noastre".

1) wwwwwwwwwwwwxv.

1944 1965 1984

; miine ai ~ sportului gorjan, pe stadionul 
•-o frumoasă repriză de gimnastică
brire în 
ticipat la 
paciadei" 

mișcare.
I— ’sT'OOO. 
li oameni 
parte la 
le „Cupa 
Cupa fe- 

oierilor 
lările te- 
ilele mî- 
biisttrtui". 
pnul tre- 
u trecut 

LSport și 
de copii 
să schi

mb

activiști 
este de

F.S.. 
ne
P
i.

li", 
fe
trei clu- 
unul pe

Tg. Jiu,

se
nesă 

senza- 
totusi, 

spu
rcarea

STEAUA-H.C. MINAUR, ÎN FINALA

al juniorilor I. la 5 000 m. Ilie 
Miuți, campion balcanic si 
campion mondial de juniori la 
lupte greco-romane. Costin Dă- 
năiiă, campion republican, com-

********* Chemarea

■k
*
*

-k 
■k*
■k...
*
■k 
«
-k
* 
■k
*
V

Cei care, fie și din 
intîmplare, au intrat 
pe lungimile de undă 
ale radioamatorilor nu 
se poate să nu fi reți
nut, mai ales în ultima 
irreme, un tot mai frec
vent .apel general", ea 
o caldă chemare lan
sată în eter, peste pa
ralele și meridiane, 
spre prietenie șî cola- 
ooiare în arena spor
tului : „CQ CQ, YO7 
KFX !“ Cum s-ar tra
duce aceasta ? „Sîntem 
România, radioclubul 
din Tg. Jiu, vă che
măm la prietenie !« Ni 
se pare acest fapt plin 
de semnificații. Aici, în 
Gorj cine ar fi visat, 
cu decenii în urmă, la 
tehnică ? La tehnică

Asociații sportive
Cluburi sp. școlare 
Secții afiliate
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați :
— maeștri
- candidați maeștri
— categ. I
- categ. a ll-ă, 
Profesori educație fizică 
Antrenori
Campioni naționali 
Instructori sportivi 
Centre inițiere copii 
Centre inițiere juniori 
Echipe divizionare 
Arbitri

ponent al lotului reprezentativ 
de lupte 
ar putea 
plinele 
turistică.

Despre 
besc și 1 
începînd ___ ____ _____
de pe malul Jiului și sala poli
valentă din Tg. Jiu. mergînd 
pînă la bazele sportive amena
jate în aproape toate localită
țile. baze sportive în curțile 
școlilor și bazele comunale care

libere si enumerarea 
continua din disci- 

box. judo, orientare

sport. în Gori. vor- 
frumoasele amenajări, 
cu splendidul stadion

4

12
200

86
1
55
500

300
3
290

7 050

„CUPEI PRIMĂVERII" LA HANDBAL

2

2
2
2
12

1
6

45
75
25
4
2
120
1
1
4
160

1
3 
60 
252
151
21
10
498
10
8
19
499

5

adeseori. frumoase 
cultural-soortive.

„Vom

găzduiesc, 
duminici

Aspirații ? „Vom depune 
toate eforturile — spunea prof. 
Secotă — pentru a ne alinia și 
noi județelor cu mari tradiții 
în sport, cu mari realizări ac
tuale si cu dorința de 
tot mai mult cunoscut 
românesc în lume, pe 
prestigiului pe care 
noastră si l-a cistigat 
40 de ani de viață liberă și 
prosperă".

prieteniei: ,,CQ IYO7KFX!"
îngemănată cu spor
tul ?! Radioamatoris
mul a devenit, iată, 
astăzi, purtător de cu- 
vînt al preocupărilor 
tinerilor din Gorj pen
tru sporturile tehnico- 
aplicative. Și o face cu 
cinste : zeci de tineri 
urmează cursurile ra- 
dioclubului (care are 
„filiale" pe lîngă case
le pionierilor și șoimi
lor patriei din Tg. Jiu, 
Motru, Novaci), vitrina 
cu trofee câștigate în 
competiții e bogată 
(iată și o diplomă pen
tru locul “ ‘ 
natul de 
scurte al 
gată de

Exemplul 
torilor este urmat

6 în Campio- 
unde ultra- 
S.U.A.. cîștî- 
Vlrgil Badea, 

radioama- 
de

modeliștii profesorului 
de română Dumitru 
Lupulescu, maestru al 
sportului, care a pro
pulsat aproape o duzi
nă de studenți la Po
litehnică ; este urmat 
de piloții de karturi ai 
maistrului Longin Con- 
doiu — o pepinieră de 
tehnicieni cu o exem
plară pasiune pentru 
muncă —, care se mîn- 
drește cu un proaspăt 
campion republican, 
Șerban Predescu. De o 
mare popularitate se 
bucură și orientarea 
turistică, acest „sport 
al pădurilor" practicat 
cu harta și busola. 
Sportivii instructorului 
Ion Bură, de la Vo
ința Tg. Jiu (două ti-

ESS3

ia campionatul de rugby
T”

LA BUCUREȘTI CU FARUL,
INAMO - LA IAȘI
igby își 
atenția

I Steaua. 
Lre inter- 
au jucat 

ivei Sco- 
escu, Mu- 
Constan-

tin, în XV-le gazdelor ; Du
mitru, Lungu, V. Ion în „for
mația Litoralului"). Așadar, un 
meci de mare interes, in care, 
în plus, doi frați, rugbyști de 
talent — Gheorghe și Costică 
Florea — vor fi... adversari. 
Bidera clasamentului, Dinamo, 
are un meci foarte greu la 
Iași, unde gazdele sînt în
totdeauna redutabile.

IUL MECIURILOR Șl ARBITRII

— RC GRIVIȚA ROȘIE (16—24) 
ița, ora 10, Șt. Rădulescu (Buc.)

— ȘT. CEMIN B. MARE (6—25) 
rava, ora 10, Al. Pavlovici (Buc.) 
MICA —SPORTUL STUD. C.S.U. (9—15) 
nai II, ora 10. C. Udrea (Buc.) 
SICA' — DINAMO (6—29) 
lui, ora 9,30, Șt. Crăciunescu (Buc.)

— FARUL (15—12) 
leaua, ora 10, P. Soare (Buc.) 
I — RAPID BUZĂU (0—9)
blul-IV. ora 9,30, M. Gavrici (Buc.) 
ÎC7 — GLORIA PTT ARAD (3—16)
ești, ora 11, I. Davidoiu (Buc.) 
GISTUL — M.G. OLIMPIA (9—24) 
gistul, ora 10. FI. Tudorache (Buc.) 
! — RULMENTUL BlRLAD (3—15)
rea, ora 9,30. I. Vasilică (Buc.) 
JIDIA — „U“ 16 febr.CJ.-NAPOCA (18—25) 
mia, ora 10,30, FI. Dudu (Buc.)

CLASAMENTE

253- 96 
308-135 
158-120 
274-134 
136-153 
152-172
92-195 

114-197 
103-223
80-245 tru 3 jucători suspendați

SERIA a II'•a
1. RULM. BD? 14 9 1 4 187-106 32
2. U. Cluj-Nap. 14 7 1 6 150-169 29
3. Gloria Arad 14 7 1 6 165-140 29
4. CSM S-va 14 7 0 7 157-134 28
5. Vulcan Buc. 14 6 2 6 141-130 28
6. TC Ind. Mid.’ 14 7 0 7 156-175 27
7. MG Olimpia 14 6 1 7 119-129 27
8. Rapid Buc. 14 6 0 8 149-160 26
9. Met. Cuglr 14 6 0 8 150-205 26

10. Rapid Bz.’ 14 6 0 8 115-141 25
• Echipe penalizate cu 1 p, pen-

DEVENITI RUG BY ȘT I ?
cei mai mici iubitori ai sportului... O adre- 
>ii și juniori al clubului Steaua, care selec- 
tyști (născuți în anul 1967 și mai mici), în 
și vineri, între orele 8—11 și 15—18. Selecția 
clubului Steaua, dip B-dul Ghencea (tram- 
173).

a face 
sportul 
măsura 

patria 
în cei

nere în lotul republi
can — Constanța Bură 
și Victoria Oprea), au 
adus valoroase trofee 
în panoplia Gorjului. 
Să nii-i uităm, însă, 
nici pe motocicliști, pi- 
loții lui Gheorghe Set
ter, de la I.T.A. — 
Jiu, care i-au 
de-atîtea 
terii lor 
bărbăție 
motocros 
Tîrgului. 
tia ne gândeam 
năzi, la radioclub, as- 
cultînd cu admirație 
apelul „CQ! CQ! 
YO7KFX!", care repre
zintă, în fapt, chema
rea la prietenie a tu
turor radioamatorilor 
din România.

Tg. 
uimit 

ori pe supor- 
prin curaj și 
în cursele de 
de pe Dealul 
La toți aceș- 

deu-

GH. LĂUTARU (Dinamo) - ÎNVINGĂTOR

„Velodromul" își continuă 
reuniunile cotidiene indiferent 
de vreme. In seriile probei de 
urmărire individuală seniori 
s-an Întrecut, pe distanța de 
4 000 m, perechile : Gh. Klein- 
peter (Dinamo) 5:03,3 — Ov. 
Mitran (Steaua) ; I. Schneider 
(Dinamo) 5:16,8 — OL Celea 
(Steaua) ; O. Tudorache 
(Steaua) 5:15,3 — P. Mite (Di
namo) ; C. Căruțașu (Dinamo) 
5:17,3 — Gh. Vasildu (Steaua); 
C. Nicolae (Dinamo) 5:27,3 — 
M. Ioniță (Steaua) ; V. Mitrache 
(Dinamo) 5:08,3 — A. Moisescu 
(Dinamo). Gh. Lăutaru (Di
namo) aiergînd, conform regu
lamentului, singur, intr-o ten
tativă de record, a mers mai 
slab pe ultima porțiune a 
cursei și a realizat 5:04,5. In 
sferturile de finali au concu
rat O. Tudorache 5:16,0 — O. 
Celea ; V. Mitrache 5:13,0 — 
C. Căruța-u ; Gh. Lăutaru 
5:03,9 — C. Vasiliu ; Gh. Klein- 
peter 5:08,1 — P. Mitu, 
Semifinalele, disputate pe o 
vreme total potrivnică, vînt 
foarte puternic, în rafale, au 
programat următoarele perechi: 
V. Mitrache 4:57,6 — Gh. Klein- 
peter 5:09,2 ; Gh. Lăutaru 
5:11,4 — O. Tudorache 5:20,2. 
După cum se poate vedea din 
simpla lecturare a timpilor 
celor patru, Mitrache a reali
zat o performanță foarte bună, 
superioară recordului lui M. 
Romașcanu (4:59,0), însă el nu 
a putet fi omologat deoarece a 
fost realizat în probă cu ad
versar și nu singur. Finala
mică a revenit lui' Kleinpeter 
5:09,6, în fața lui' Tudorache
5:26,0. Finala mare a prilejuit 
o luptă foarte strânsă, palpi
tantă, în care ambii cicliști
au condus pe rind. Mai proas
păt după desfășurarea semifi
nalelor, eînd nu a forțat, Gh. 
Lăutaru a cîștigat în 5:03,0 în 
fata lui Mitrache 5:04,0.

La startul cursei cu adițiune 
de puncte (juniori), disputată 
pe parcursul a 21 ture — cu 
sprint la fiecare două tere — 
s-au prezentat 17 concurenți. 
A cîștigat V. 
23 p, urmat 
(C.S.S. 2) 12 
(C.S.S. 2) 11

Rusu (STIROM) 
de A. Ganciu 
p și V. Tuf.in 

p. Proba de 500

-k
•7- 
*

'•

* 
*
*
*
*
$

m, start de pe loc, juniori 
mici — desfășurată în com
pletarea reuniunii — s-a În
cheiat cu următoarele rezul
tate : 1. M. Alexiu (Dinamo)
37.4 ; 2. R. Ciolan (STIROM)
38.4 ; 3. M. Paraschiv (Dinamo) 
392.

In pofida timpului nefavo
rabil, putem spune că am asis
tat la un concurs foarte reu
șit, în care s-au înregistrat 
rezultate notabile, ce ne dau 
speranțe pentru viitoarele apa
riții ale cicliștilor pe „ovalul" 
de beton.

Horațiu SIMA

P.S. Revenim asupra cursei- 
record realizată de Gh. Lău
taru la 1000 m cu start de pe 
loc, pnezentindu-vă graficul ei: 
200 m — 16,4 ; 400 m — 28,8 ; 
600 m — 41,8 ; 800 m — 55,3 ; 
1 000 m — 1:09,l. Concluzia 
care se impune : acordind o 
mai mare atenție ultimilor 
400 m, sîntem convinși că ru
tierul nostru va reuși cit de 
curind să coboare sub 1:09,0.

■ r.imruunil i.n imiiuuriL
„Cupa primăverii", competiție organizată de F.R.H., a ținut 

în activitate toate echipele masculine de Divizia „A“ timp de 
peste două luni. Miine. in Sala sporturilor din Tg. Jiu, STEAUA 
și H.C. MINAUR BAIA MARE iși vor disputa finala (începînd 
de la ora 11,30) Cele două formații și-au cîștigat dreptul de 
a-și disputa trofeul claSîndu-se pe locul I în seriile respective.

SERIA I SERIA A II-a
1. STEAUA
2. Indep. C. Mîrșa
3. Dinamo Buc.
4. Dinamo Bv.
5. Relon Săv
6. Tractorul Bv.

10 9
10 7
10 4
10 5
10 2
10 1

1
1
1
0
1
0

25
19
19
15
12

1. H.C. MINAUR
2. Constr. Arad
3. Min. Cavnic
4. Constr Or.
5. Poll. Tim.
6. U. Cluj-Nap.

10
10
10 
io 
io
10

1
1 
o
3
1 
o

296-241 25 
245-240 23 
263-271 22 
254-258 19 
214-235 17 
249-276 14

Așadar, cele trei formații de pe podiumul campionatului 
(Sleaua, Dinamo București și H.C. Minaur Baia Mare) se în- 
tilnesc în toate finalele marilor întreceri : mai intîi H.C. Mi
naur și Dinamo București •" Ci.na României". 
H. C. Minaur și Steaua în ______ .
deci, un meci care va purta amprenta valorii celor două echipe, 
a dirzeniei jucătorilor, șl a dorinței lor de a urca pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului și în această competiție.

în „Cupa României", acum 
„Cupa Primăverii". In perspectivă,

dorinței lor de a urca pe cea mai

LA DEBUTUL ECHIPEI REPREZENTATIVE FEMININE
(Urmare din vag 1)

unor rafale de mingi. Cosma, 
Mozsi, Lunca și celelalte al
ternau schemele de atac cu 
cele de apărare, iar Edit To
rok și sora sa, Maria Veri- 
geanu, exersau lungi aruncări 
oe extreme Cea mai tînără 
dintre componentele lotului. 
Edit, a acumulat, la cei 19 
ani ai săi. cunoștințe de teh
nică si tactică ca o jucătoare 
consacrată. „Mă 
este de părere 
compania ‘fetelor 
tional. Și. de ce 
risesc, 
ce am 
Chimistul, i 
lingă sora 
echipa țării' 
geanu — fără îndoială cea mai 
bună handbalistă a României 
—. cu permanenta ei bună dis
poziție. cu marea seriozitate 
ce o arată la antrenamente, 
constituie permanent un vred
nic exemplu.

Am văzut concretizată și 
hotărirea celor doi antrenori, 
Pompiliu Simion si Eugen 
Bartha, de a introduce în lot 
elemente tinere. Lîngă Torok 
am văzut-o pe Cristina Tache, 
pe Irina Călin, pe Ana Mol-

simt bine —
Edit — in 

din lotul na
șă nu mărtu- 

sint fericită că, după 
încheiat un sezon la 

acum mă voi afla 
mea. Maria, și în 

Iar Maria Veri-

dovan. handbaliste care si-au 
cîștigat dreptul la această con
vocare pe baza calităților de
monstrate în recent încheiatul 
campionat. In această ordine 
de idei, antrenorii afirmă că 
doresc să întinerească „din 
mers" echipa, trebuind să se 
înțeleagă că ei si jucătoarele 
vor urma să facă eforturi pen
tru ca „joncțiunea" consaezate- 
debutante să se realizeze firesc 
Si cit mai rapid.

Primul turneu la care echipa 
noastră va participa este unul 
de mare dificultate : în R.D. 
Germană, la Neubrandenburg 
(30 mai — 3 iunie), alături de 
selecționatele R.D.G., Uniunii 
Sovietice, Ungariei. Bulgariei 
și formației secunde a R.D. 
Germane. Au fost convocate : 
Irina Călin. Mariana Oacă, 
Cristina Tache, Rodica Marian 
și Manuela Neică (Rulmentul 
Brașov). Laurica Lunca, Eva 
Mozsi și Elena Ciubotarii (Ști
ința Bacău). Maria Verigcanu, 
Edit Torok și Cristina Lada- 
Rouă (Chimistul Rm. Vîlcea), 
Gheorghița Oprea și Ana Mol
dovan (Rapid București). Vio
rica Ionică (Hidrotehnica Con
stanta). Angela Bloj (Mureșul 
Tg. Mureș). Valentina Cosma- 
Turbatu (TEROM) si Zoranca 
Stefanovici (A.E.M. Timișoara).

---------- ----

ÎNCEP CAMPIONATELE DE VITEZĂ
PE ȘOSEA Șl DE
• După un concludent test 

in cadrul „Cupei F.R. Moto- 
ciclism", alergătorii de viteză 
pe șosea, de toate categoriile, 
se vor alinia la startul primei 
etape a campionatului republi
can. ediția 1984. întrecerile 
inaugurale vor avea loc mîine. 
pe un traseu în premieră, ales 
în centrul municipiului Dro- 
beta-Tr. Severin. La cele 7 
clase care figurează în pro
gram si-au anuntat participa
rea peste 150 de viteziști din 
Arad. București. Oradea. Re
șița. Galați. Cimpina. Sibiu, 
Zărnești. Brașov si alte centre 
moto. Primul start se va da 
la ora 10.

• Tot mîine se va da star
tul si în campionatul de dirt- 
track pe echipe. în care îsi 
vor disputa întiietatea specia
liști ai genului din București, 
Brăila si Sibiu. Prima etapă 
este programată De pista sta
dionului municipal din Brăila, 
cu începere de la ora 19,30.

DIRT-TRACK (echipe)
• Echipele naționale de mo

tocros la clasele 125 cmc — 
tineret și 250 cmc — seniori 
au participat la primele două 
etape ale competiției interna
ționale dotată cu „Cupa Prie
tenia". Clasamente : la Harkov, 
in U.R.S.S., clasa 125 cmc — 
1. U.R.S.S. 15 p. 2. Bulgaria 
12 p, 3. R.D. Germană 10 p, 
...6. România 5 p, 7. Ungaria 
4 p ; 250 cmc — 1. U.R.S.S. 
15 p, 2. Cehoslovacia 12 p, 3. 
Bulgaria 10 p. ...6. România 5 
p. 7. R.D. Germană 4 p. 8. 
Cuba 3 p ; Ia Cieszyn, în Po
lonia, clasa 125 cmc — 1. Bul
garia 15 p, 2. U.R.S.S. 12 p, 
3. Polonia 10 p. 4. Cehoslova
cia 8 p. 5. România 6 p. 6. 
R.D. Germană 5 p. 7. Ungaria 
4 p ; 250 cmc — 1. “
15 p. 2. U.R.S.S. 12 p. 3. Bul
garia 10 p. ...7. România 4 p, 
8. Cuba 3 p. Principalii reali
zatori ai echipelor noastre au 
fost E. Mulncr, Al. llieș, Fi. 
Pop, P. Schmidt și L. Tomog- 
vari.

Ungaria

CRISTINEL ȘTEFĂNESCU Șl LUMINIJA SĂLĂJAN
AU CIȘTIGAT

Prima ediție a „Cupei F.R. 
Tenis" și-a înscris în program 
turneul organizat de clubul 
Progresul din Capitală, com
petiție rezervată seniorilor și 

(vor avea loc șl 
la

senioarelor 
alte întreceri, urmînd ca 
încheierea sezonului în aer li
ber cupa să fife decernată clu
bului cu cei mai multi spor
tivi ajunși în fazele superi
oare. prin adiționare de 
puncte). La întrecerile de pe 
terenurile din parcul Progresul 
au fost prezenti aproape 
de tenismani și tenismane. 
primă remarcă este aceea 
— atît la masculin, cit si 
feminin — favoritii și-au 
Dărat cu brio șansele.

Pe tabloul băieților. Cristinel 
Stefănescu (Steaua), precum si 
dinamoviștii Laurențiu Bucur,

80 
O 
că 
la 
a-

CUPA PROGRESUL"t!

Andrei Dirzu si Emil Hnat au 
avut cea mai bună evoluție. 
Celor patru trebuie să-l ală
turăm și pe dinamovistul bra
șovean Traian Marcu. Intrecînd 
pe unul din favoriți (Ursulea- 
nu), Marcu a arătat că este încă 
departe de a se considera un... 
veteran I La feminin. Lumi
nița Sălăjan (Politehnica Bucu
rești) și-a dominat mai ti
nerele ei adversare, dar evo
luția Aureliei Gheorghe merită 
remarcată, ca de altfel și cea 
a Otiliei Pop șl Monicăi Radu.

Cîștigători. masculin : în fi
nală. Cristinel Stefănescu a 
dispus cu 6—2, 6—4 de Lau- 
rențiu Bucur ; sferturi : Bucur 
— Comănescu (Progresul) 7—5, 
6—3, Hnat — Chiru (Steaua) 
6—7. 6—4, 7—5, Stefănescu — 
T. Marcu 6—4, 6—2. Dîrzu —

LA TENIS
Pop (Steaua) 6—0. 6—1 ; semi
finale : Bucur — Hnat 6—1, 
6—2. Stefănescu — Dîrzu 6—4, 
4—6, 6—3 ; feminin : in finală, 
Luminița Sălăjan (Politehnica 
București) a întrecut-o cu 6—4, 
6—2 pe Aurelia Gheorghe (Pro
gresul) ; sferturi : Luminița 
Sălăjan — Consuela Roman 
6—3, 7—5, Otilia Pop — Mari- 
lena Totoran 6—2. 6—2. Aurelia 
Gheorghe — Sorina Stefănescu 
6—1. 6—1. Monica Radu —
Magdalena Raicovici 6—1, 6—2; 
semifinale : 
6—3. 4—6,
Radu 6—4. 6—4. Finalele de 
dublu, băieți : Hnat. loan -— 
Popovici, Enachc 6—1, 6—3 ;
fete : Gabriela Preeup. Daniel* 
Ivana — Sălăjan, Cosmina Po
pescu 5—7, 6—4. 7—5.

ton GAVRILE5CU

Sălăjan — Pop
6—2, Gheorghe —



Tehnicienii au cuvintul

FĂRĂ MUNCĂ ASIDUĂ Șl RESPONSABILITATE
NU SE POATE DEPĂȘI IMPASUL

VOLEIUL NOSTRUIN CARE SE AFLA
Sezonul competițional intern la volei s-a încheiat 

de curtnd cu turnee finale la nivelul tuturor eșa
loanelor. Martor la majoritatea întrecerilor impor
tante ale sezonului, am putut desprinde o serie de 
concluzii și învățăminte pe care le socotesc de inte
res deopotrivă pentru cei ce slujesc performanța ca 
tehnicieni, conducători de secții și cluburi, cit și 
pentru cei ce o urmăresc ca spectacol sportiv. Con
siderațiile și aprecierile pe care am încercat să le 
sintetizez aici, la sfirșit de sezon, pornesc de la 
ideea că întreaga activitate voleibalistică de perfor
manță trebuie subordonată atingerii unei calități 
ridicate, tehnice și spectaculare, și unei înalte valori 
internaționale, care dă adevărata măsură a nivelului 
unei ramuri sportive. Intre valoarea campionatelor 
naționale — care nu reprezintă scopuri în sine — și 
reprezentarea internațională există o strinsă core
lație. Nu întîmplător atunci cînd voleiul nostru mas
culin avea competiții interne foarte disputate, cu 
multe pretendente la pozițiile fruntașe, performan
țele lui internaționale erau remarcabile : liderele 
campionatului își disputau, in finale românești de 
neuitat, Cupa campionilor europeni, iar echipa na
țională era campioană ’
a lumii.

Prin urmare, logic, 
„afară* așa cum este 
C.M. de acum doi ani r- _ — ----
obținute de echipa masculină, locul 6 in C.E. *83 
ocupat de echipa feminină (ceea ce ar corespunde 
unui loc 13—14 in lume) sînt căderi valorice strîns 
legate de valoarea campionatelor naționale. In ulti
mul timp s-a vorbit și scris mult despre necesitatea 
unor eforturi de redresare. In ce măsură campiona
tele recent încheiate lasă să se întrevadă că va fi 
împlinit acest deziderat ? Din păcate, răspunsul pe 
care ni-l oferă sezonul abia încheiat nu este prea 
încurajator. Și iată de ce.

Arunci rid o privire retrospectivă asupra campiona
tului de seniori, observăm că numai două echipe 
se situează la un nivel de pregătire acceptabil : 
Dinamo și Steaua. Prima, campioană, îmbină armo
nios experiența unor jucători vîrstnici (Dumănoiu, 
Gîrleanu, Enescu) cu elanul și dorința de afirmare 
ale celor in curs de maturizare (Vrincuț, Căta-Chi- 
țiga. Gheorghe, Pop), dar suferă de unele scăderi 
supărătoare de ritm și mai ales de lipsă de preocu
pare pentru formarea de jucători compleți (cazul 
lui Sorin Pop. jucător deosebit de talentat, dar cu 
lipsuri serioase in jocul de apărare — preluare din 
serviciu, joc de linia a doua, blocaj — mi se part 
reprezentativ). Cea de a doua. Steaua, a apărut in 
acest an cu un lot mult întinerii, cu care s-a lucrat 
intr-un volum sporit, vădindu-se o lăudabilă preocu
pare pentru jocul modern (îndeosebi în atac, unde 
s-a insistat pe viteza și varietatea acțiunilor). Dar 
noua concepție nu a fost dublată și de o preocupare 
mai susținută pentru perfecționarea preluării din 
serviciu (care condiționează jocul rapid, variat). Or. 
din înregistrările pe care le-am făcut, de pildă, la 
cele trei jocuri cu Dinamo, au rezultat procente de 
circa 50 !a sută preluări care nu favorizează jocul 
combinația în atac : 51 la sută din preluări au fost 
precise, 35 la sută imprecise, iar 14 la sută greșite. 
Steaua a făcut meciuri spectaculoase cu adversari 
medii, dar in fața celor cm blocaj prompt și servicii 
dificile (Dinamo, chiar ELcond-Dinamo și Explorări) 
s-a descurcat foarte greu. Pentru ei procentul de 
preluări bune nu a însemnat tot atitea reușite tn 
finalizare, datorită lipsei de orientare manifestate 
adesea de cei doi ridicători foiortfi Dupi cum în
treaga echipă a dovedit o riabd orientare terfird 
la efectuarea propriului serviciu, dtrifat buirimt la 
jucătorii cei mai siguri la preluare ai eckipei 
adverse.

Cit privește celelalte echipe, acestea se aHA. sub 
toate aspectele, departe de cele două, preocuparea 
lor majoră fiind să nu Intre In vlrtejul retrogradării. 
La turneul final al locurilor 1—4. echipele imediat 
clasate după Dinamo și Steaua, dar cu 9—M infrin- 
geri mai mult in cont (!). Explorări Baia Mare ri 
Etcond-Dinamo Zalău au prezentat procente edifica
toare in ceea ce privește gradul de pregătire a jucă
torilor lor : 28 la suta dintre acțiunile de atac — fina

a Europei și vicecampioană
voleiul nostru se oglindește 
pe plan intern. Locul 15 la 
fi t la C.E. de anul trecut.

ÎNTRECERILE

Mii» ii;

Activitate susținută in sala de gimnastică de la C.S. Petrolul, 
sub conducerea antrenoarei coordonatoare Leana Sima

- Foto : Ion MIHAICA

Reportaj într-o sală de gimnastică

ACOLO DE UNDE 
SI-AU LUAT ZBORUL 
TREI CAMPIOANE...

CĂLĂREȚILOR JUNIORI (Urmure din pag. 1)

La baza, hipică din Iași în
cep luni întrecerile din cadrul 
etapei a II-a a campionatu
lui republican de călărie pen
tru juniori și fete. La prima 
fază desfășurată la sfîrșitul 
lunii aprilie la Craiova. in 
prim-plan s-au aflat sportivii 
de la Steaua, C.S.M. Si
biu, C.S.M. Lugoj, Dumbrava 
Neamț ș.a.. remareîndu-se
C. Gheorghe. N. Diaconescu.
D. Pețricioiu. S. Mocanu, Li- 
gia Ilin, Despină f.udu, Arina 
Savu. Se așteaptă ca și la 
Iași ei să aibă aceeași bună 
comportare. dar. in același 
timp, să se evidențieze și alți 
colegi de generație.

După etapa de campionat, 
care se va încheia joi. festi
valul de călărie de la Iași va 
continua cu disputele din ca
drul „Cupei Moldovei", o com
petiție care tinde să devină 
tradițională.

ANUNȚ
I.D.M.S. București informează publicul interesat că în

scrierile pentru autoturismele DACIA 1300 se fac la ma
gazinele auto I.D.M.S. in baza depunerii la C.E.C. in cont 
Curent personal cu destinație specială (pentru cumpărarea 
de au+^turisme) a sumei reprezentînd prețul autoturismului 
DACIA 1300 standard sau avansul legal pentru cumpărări 
în rate.

Orice alt tip de autoturism ce se comercializează prin 
I.D.M.S. se oferă spre vinzare cumpărătorilor inscriși pen
tru autoturismul DACIA 1300 la opțiunea acestora. în 
funcție de vechimea depunerii banilor la C.E.C. în cont 
pentru autoturism.

Pentru nici un tip de autoturism nu se primesc înscrieri 
Pe bază de cerere, nici în prezent și nici în viitor. Cererile 
de înscriere pentru autoturisme primite de I.D.M.S nu se 
iau în considerare și prezentul anunț constituie răspuns 
la aceste cereri, potrivit Legii nr. 1'1978.

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ DE SĂRITURI
T.S.C.. incit ne-am amintit cit 
de slab este nivelul tehnic al 
majorității săritorilor din tara 
noastră, cei cit de cit de va
loare putîndu-i număra pe 
degetele unei miini. Este drept. 
C-S-S. Triumf s-a specializat 
in domeniul săriturilor pentru 
fete, dar acest faot nu schimbă 
datele problemei.

In sfirșit. trebuie să ne ex
primăm mihnirea că la această 
competiție, una dintre foarte 
putinele ini -ceri internațio
nale care se desfășoară anual 
in Capitală, nu a fost prezent 
nici unul dintre antrenorii ce
lorlalte cluburi bucureștene. 
Dacă aceștia au impresia că 
știu totul, că nu mai au 
de învătat. se înșeală 1REZULTATE TEHNICE : 
— trambulină : cat. 1969 — 
nette Gierke (TSO «09.55 
Selena Nicula (CSS) 
cat. 1963 — 1. Andreea Dragomir 
(CSS) 436,65 p, 2. Nicolle Dietrich 
(TSC) 371.5« p ; cat. 1967 — 1. In

nimic
FETE
1. Ja-
P, 2-344.49 p ;

Uzate, 22 la sută preluări din serviciu — greșite ! 
Tractorul Brașov și Calculatorul București mi s-au 
părut, totuși, echipele care au arătat preocupare 
pentru un joc mai apropiat de cerințele actuale.

Cum sprijină echipele de „A“ naționala este lesne 
de înțeles. Practic, doar Dinamo (cu Gîrleanu, 
Enescu, Căta-Chițiga, Vrtncuț, Pop, Gheorghe) și 
Steaua (cu Dascălu, Pralea, Pentelescu și eventual 
Mina) ar putea contribui la tot. Din celelalte 10 
echipe, poate doar orădeanul Manole ar intra în 
discuție. Număr mic de sportivi de valoare (și ei 
priviți prin prisma observațiilor de mai sus).

Campionatul feminin a arătat o echipă (Dinamo) 
mai echilibrată in totul, cu un lot omogen, superior 
valoric celorlalte, dar și cu unele oscilații în jocuri 
(datorită frecventei lor lipse de miză). In rest, 
nivelare la valoare mediocră, cite o jucătoare valo
roasă (Crina Răuță la Galați, Ioana Liteanu-Coto- 
ranu la Rm. Vilcea etc.) determinînd o ușoară deta
șare a echipelor lor din plutonul altminteri amorf. 
Dacă sibiencele au plătit tribut greu lipsei, in final, 
a ridicătoarei, inexplicabilă mi se pare comportarea 
Universității Craiova, echipă cu un lot mai valoros, dar 
bintuită de indisciplină tactică și dezbinare. Astfel, o 
jucătoare de lot in care se puneau speranțe, Carmen 
Cuejdeanu, a dovedit o mare scădere și un enorm 
dezinteres în jocuri, fiind des schimbată cu rezerve 
inferioare valoric. De pildă, in meciul cu C.S.U. 
Galați ea a rezolvat doar circa 30 la sută dintre 
acțiunile de atac, iar la preluare a avut execuții 
corecte in numai 36 le sută din intervenții ! Ce 
părere au jucătoarea și antrenorul ei ? Și ca ea, 
alte sportive la care apelează antrenorii loturilor 
naționale ?

In campionatele de juniori, dominate de Steaua (m) 
fl C.S.V. „N. Titulescua Craiova (f), au ieșit în 
evidență citeva elemente de perspectivă : Nica, 
Alexandrescu (Tulcea), Pădurețu, Șoica și Constan
tin (Steaua), Rădulescu, Drăgușin (Dinamo), Sen- 
tenai (Ploiești) la băieți, Dumitrescu, Cotescu, Chitic 
(Craiova), Marian, Buznosu (P. Neamț), Cazangiu, 
Nistor, Ciorbaru (Constanța), Duda (Focșani), Tă- 
nasie (Caransebeș), Buzilă, Leonte (Suceava), Buhlea 
(Bacău), Popescu (Pitești) sau foarte tinerele Pra
lea, Savu (Cluj-Napoca), Matic (Craiova) la fete.

Elemente capabile să facă față cerințelor marii per
formanțe sînt. Avem și tehnicieni cu mai vechi state 
de serviciu, care și-au dovedit vocația (Tănase, Roi- 
bescu. Doina I vă ne seu, Chiriță, Gheorghiță, Humă), 
sau mai noi (Schreiber, Bartha, V. Dumitrescu, Cris- 
tescu, Stanimirescu etc.), avem și iscusiți șlefuitori 
de talente, ca M. Dumitrescu, Maria Săvinescu, Ioan 
Rusu, N. Mihăilescu, V. Dobre, I. Șoacă, Șt. Dumi
trescu, V. Tătaru și alții. Redresarea dorita a vole
iului nostru se poate materializa prin conjugarea 
eforturilor tuturor cadrelor tehnice, sportivilor și 
activiștilor din secții, cluburi și asociații» cu răbdare, 
cu muncă organizată și responsabilă, cu pasiune și 
încredere reciprocă. Fără muncă, disciplină, dăruire, 
seriozitate nu poate fi depășit impasul 
află acum voleiul nostru. Impas oglindit 
dinea publicului (cit de puțini spectatori 
rile Diviziei ,»A“ și în ce anonimat se 
finalele de juniori !), dar mai 
echipelor naționale.

Pentru îmbunătățirea activității 
permite să fac unele propuneri, . ______
tuturor secțiilor cu echipe de ,.A“ ; respectarea rigu
roasă a ..modelului de pregătire" ce va fi elaborat 
de FJLV. pină în iunie ; conlucrare permanentă 
intre antrenorii de lot și cei de la cluburi ; cunoaș
terea și aplicarea de către antrenorii de club a tac
ticii de joc de la loturi ; asigurarea unei pregătiri 
fizice continue : folosirea jucătorilor de lot în echi
pele de club pe aceleași posturi ca la națională ; 
pregătire continuă pe parcursul întregului an ; un 
sistem eonapetițional la toate eșaloanele In măsură să 
asigure îndeplinirea obiectivelor echipelor naționale 
șl ale cluburilor. contacte mai strînse cu voleiul 
Internațional de elită.

ales în

în care se 
și în atitu- 
la derbyu- 
desfășoară 
rezultatele 

voleibalistice mi-aș 
și anume : analiza

GHEORGHE CONSTANT1NESCU 
antrenor emerit

dira Ritscbe (TSC) 414,15 p, 2. 
Ileana Flrjol (CSS) 393,06 p ; cat. 
1966 — 1. Silke Abicht (TSC)
436,30 p. 2. Arusiag Apelian (CSS) 
332,75 p ; BĂIEȚI — platformă : 
cat. 1969 — 1. Folger Schlepps 
(TSO 399.70 p, 2. Alin Georgescu* 
(CSS) 293,15 p : eat. 1966 — 1. 
Danial Riediger (TSO 376.19 p ; 
ea*. 1967 — 1. Torsten Steiniger 
(TSC) 45445 p. 2. Daniel Miloagă 
(CSS) 30345 p ; cat. 1966 — 1. Că
tălin Cherciu (CSS) 426.65 p.

pe echipe, victo- 
formațiel T.S.C. 

totalizat 36 p, in 
Triumf București 
(s-au acordat 3 p 
1 p pentru locul

la întrecerea 
ria a revenit 
Berlin, care a 
timp ce C.S.S. 
a obținut 25 p 
pentru victorie, .. r____ _____
secund, zero pentru nereprezen- 
tare la o categorie de vîrstă).

Dumitru STANCULESCU

DUPĂ TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE>
ultimă soluție. S-a ajuns la 70 
de aruncări la coș, ceea ce 
reprezintă atingerea unui pla
fon internațional, dar a celui 
minim. De aici apare necesi
tatea îmbunătățirii pregătirii 
fizice, care să permită practi
carea unei apărări permanent 
agresive, ceea ce facilitează 
ciștigarea de mingi.

— O dată cu turneul de la 
Pecs s-a încheiat o perioadă 
(scurtă) de pregătire și ur
mează alta, a cărei finalizare 
va avea loc în luna septem
brie, cu prilejul „Challenge- 
round“-ului campionatului eu
ropean, unde selecționata româ
nă urmărește promovarea în 
grupa „A“. Știm că. pină a- 
tunci. echipa va participa la 
turnee și va susține meciuri de 
verificare, prima acțiune fiind 
turneul din R.P. Chineză, care 
va începe la 24 iunie. Ce v-ați

(Urmare din pag 1)
neral, deficitară în ceea ce 
privește folosirea jucătorilor 
cu talie înaltă și ritmul de 
joc. La Pecs s-au realizat îm
bunătățiri la aceste capitole ?

— Am 
formație 
pereche 
„giganți" 
Ardelean), ceea ce a 
eficacitatea in lupta sub pa
nouri, atit prin numărul min
gilor recuperate. cit și prin 
punctele marcate. Revenirea lui 
Ion Ionescu (care în timpul 
turneului de la Pecs a avut de 
susținui examene la facultate) 
va intări potențialul echipei la 
acest capitol. Din punct 
vedere tactic s-a urmărit 
sarea contraatacurilor și 
atacurilor rapide, acțiunile _ 
ziționale fiind folosite doar ca

utilizat permanent o 
din care nu lipsea o 
aleasă din cei trei 
(Vinereanu. Opșitaru, 

sporit

de 
lan- 

a 
po-

în cei aproape 20. de ani de 
cind lucrează la clubul Pe
trolul — ca metodist, vicepre
ședinte și, în ultimii 7 ani. 
ca președinte —. Ion Teodo- 
rescu a acumulat o experiență 
si o intuiție care îi permit să 
„simtă" performanta sportivă 
autentică și — în consecință 
— să fie întotdeauna alături 
de sportivele care onorează 
cartea de vizită a clubului. 
Numai așa se explică. în ul
timă instanță, prezenta sa co
tidiană în sala de antrenamente 
a gimnastelor, faptul că cu
noaște. pînă la detaliu, exer
cițiile tuturor fetelor.

Urmărim împreună un con
curs de verificare a sportive
lor de categoria a IlI-a. iar 
președintele clubului cere în 
permanentă explicații antre
noarei coordonatoare a secției. 
Leana Sima : Ce-i cu saltul 
de 360 de grade al Mihaelei ? 
Parcă mergea mai bine ieri... 
De ce ati schimbat ordinea li
niilor acrobatice din solul Ga
briele) ? Cite puncte credeți că 
veți face în concursul de la 
Buzău ?

înțelegem că la C.S. Petrolul 
gimnastica se numără printre 
sporturile apreciate. între a- 
cele discipline care obțin cu 
regularitate medalii si puncte 
prețioase în clasamentele ..Da- 
ciadei" sau ale campionatelor 
naționale. De altfel, există o 
frumoasă tradiție a campioa
nelor ploieștence în gimnastica 
noastră feminină si e suficient 
să dăm doar trei nume spre 
a argumenta ideea : Eiisabeta 
Turcu, Elena Ceampelea. Ma
riana Constantin, multiple me
daliate în competițiile interne, 
componente ale echipelor 
prezentative. participante 
întreceri Internationale de 
vergură. în ultimii ani. 
si alte gimnaste 
zborul de la 
marea performantă 
făcut deja 
intern și 
Anghel si 
componente 
nai pentru 
diale din 1985. iar Celestina 
Popa a fost selecționată în lo
tul reprezentativ de junioare.

Colectivul de tehnicieni ai 
clubului, antrenori tineri, dar 
de o remarcabilă competentă 
și profesionalitate. lucrează cu 
migală si pasiune la pregătirea 
campioanelor de miine ale clu
bului. ale tării. Leana Sima și 
Aurel Lazăr acordă prioritate 
gimnastelor de categoria a 
treia. la care se așteaptă.

re
ia 

an- 
alte 
luat 
spre 

si-au 
plan 
Aura 
sînt

si-au 
.Petrolul" 

și 
un nume oe 
international.
Tania Bolea 
ale lotului natio- 

campionatele mon- 
1985.

cele 14 sportive de 
categorie sînt dor- 
însusească cit mai 
tainele gimnasticii, 

cit mai rapid, 
pe acești entu- 

si pedagogi.

munca lor neo- 
anonimă. oen- 

calmul. dibăcia 
cu care sădesc

cit de curînd. confirmarea ta
lentului lor real. Concursul de 
verificare pe care tocmai l-am 
urmărit a constituit cea mai 
bună dovadă a posibilităților 
indiscutabile ale acestor tinere 
gimnaste de a urca hotărit pe 
scara valorilor. Gabriela Gheor
ghe si Mihaela Ciobanu. colege 
si prietene. își dispută cu ar
doare locul prim în cadrul e- 
chipei. iar Gabriela Eftimie, 
Paula Dolete. Daniela Nicolau 
si Steluța Rădoi completează 
sextetul petrolist, care pare pus 
pe fapte mari.

Cu cele mai mici dintre gim
nastele clasificate, cele de la 
categoria a patra, lucrează ?n- 
trenoarele Rodica Cheșa si Ro- 
dica Lazăr, dar Aurel Lazăr 
este gata întotdeauna să dea 
o mînă de ajutor soției sale, 
pentru că 
Ia această 
nice să-și 
multe din 
intr-un timp 
Urmărindu-i 
ziaști tehnicieni 
încercăm un sentiment de ad
mirație pentru 
bosită. deseori 
tru răbdarea, 
și priceperea 
în inimile tinere ale sportive
lor dragostea pentru gimnas
tică. dorința de oerfectionare 
continuă a măiestriei, dorința 
de victorie.

De cîteva- luni a pășit în 
sala de gimnastică a clubului 
pțoieștean un numeros grup de 
fetite, reprezentante ale unei 
noi generații. Prin selecții suc
cesive s-a ajuns astăzi la 20 
de sportive care, sub condu
cerea proaspetei profesoare de 
educație fizică, medaliata cu 
argint la J.O. de la Mont
real. Mariana Constantin, se 
află efectiv la ora ..abeceda
rului gimnasticii". Si e foarte 
mult de lucru cu aceste înce
pătoare. Fiecare mișcare, fie
care gest trebuie învățate co
rect și e dc prisos să adău
găm ecă în fiecare minut este 
cite ceva de corectat.

Dar aceasta e gimnastica, cu 
rigorile. cu 
împlinirile și 
se dedică 
norii cu 
cei care 
nici cînd 
trenament. nici cînd oleacă, și 
nu sînt puține zilele în care 
tehnicienii de aici își încep 
activitatea la primele ceasuri 
ale dimineții si oleacă acasă 
De înserat.

Constantin MACOVEI

satisfacțiile. cu 
victoriile ei. I 

sportivele si antre- 
o neostoită pasiune, 
nu se uită la ceas 
intră în sala de an-

BASCHET DIN UNGARIA
propus să faceți . pină atunci ?

— Principalul scop al pregă
tirilor din perioada imediat 
următoare îl constituie îmbu
nătățirea pregătirii fizice (sub 
raportul . rezistentei, forței și 
vitezei) și, ca atare, antrena
mentele se vor desfășura nu
mai in aer liber. Ne vom preo
cupă și de îmbunătățirea pre
ciziei aruncărilor de la scmi- 
distanță și, mai cu seamă, de 
la distantă. In sfirșit, să nu 
omit obiectivul permanent al 
meu și al colegului Radu Dia- 
conescu : formarea unei echipe 
în cadrul căreia să aibă de
plină responsabilitate toți cei 
12 jucători, nu doar 6—T. Bas
chetul modern cere efort âeo- 
sebit — mai cu seamă la turnee 
de durată și de mare dificul
tate — care impune un iot de 
12 jucători apti să facă fată in 
orice moment adversarilor.



3 PUNCTE LA VICTORIE, O SUGESTIE 
PENTRU CAMPIONATUL NOSTRU

...pentru dinamizarea și progresul lui
Astăzi, la Florenfa

Cu aproape 100 de ani in urmă, mai precis 
in sezonul 1888—'89, s-a disputat primul cam
pionat de fotbal „sistem divizie" din lume. Lo
cul desfășurării : Anglia. Au luat parte 12 echi
pe și titlul a revenit formației Preston North 
End — prima campioană națională din lume 
Cu acest prilej s-a alcătuit și primul clasament 
in forma pe care o cunoaștem. Ideea alcătuirii 
lui a fost a unui scoțian, pe nume William 
McGregor, care activa la clubul Aston Villa 
din Birmingham. Propusese el ca în această 
întrecere, organizată tot sub egida federației 
engleze, dar pe cu totul alte principii 
meciurile din Cupa Angliei, meciurile să 
mai fie eliminatorii ci fiecare echipă să 
cu celelalte cite două meciuri : o dată pe 
propriu șt • dată pe cel al adversarului, 
in condiții de egalitate perfectă După fiecare 
rundă de jocuri, a propus el. se face un calcul : 
formația învingătoare primește două puncte, în
vinsa nici unul, iar dacă întîlnirea se încheie 
la egalitate nu se mai acordau prelungiri, ca 
in Cupă, ci partida se termina în minutul 90 
și fiecare combatantă primea cite un punct. Se 
adunau punctele și echipa care totaliza numărul 
cel mai mare era declarată campioană.

lată, așadar, punctul de plecare al campio
natelor naționale și al clasamentelor, an de an 
publicate in covîrșitoarea majoritate a celor 150 
de țări cu federații de fotbal afiliate la F.I.F.A. 
Au trecut de la alcătuirea primei tabele de

decit 
nu 

joace 
teren 
Deci.

clasificare, aproape 100 de ani și principiile au 
rămas aceleași, in ciuda faptului că fotbalul a 
cucerit intre timp lumea, că jocul in tine a 
evoluat tehnic și tactic, că în lumea întreagă 
există zeci de milioane de jucători.

De-a lungul timpului s-au făcut incercări de 
a sc modifica mecanismul alcătuirii clasamen
tului, dar cele mai multe nu au dat rezultate 
— și s-a. renunțat la ele — pentru că nu aveau 
un fundament viabil. S-a încercat, de pildă să 
se acorde bonificație de 1 punct sau mai multe 
echipelor care marcau un număr mai mare de 
qoluri (de pildă, de la 4 
meci, ori s-au... interzis 
pele care incheiau cele 
același număr de goluri __  _________
tionate. Tot prin clasament In alte locuri s-au 
făcut incercări de tot soiul pentru a se stimula 
marcarea golurilor : să se acorde 4 puncte pen
tru victorie în deplasare. 3 p pentru victorie 
acasă. 2 p pentru meci egal in deplasare, 1 p 
pentru meci egal acasă șt firește. 0 p la în- 
fringere (ba s-a mers pină acolo cu propunerile 
incit la o infringere pe teren propriu se scădea 
1 p !). Mult prea complicat. Si ce e complicat 
nu mai atrage, mai ales in fotbal, fiindcă se
vine în contradicție eu jocul, care este atit de 
mult la indemina oricui, tocmai prin simplitatea 
lut Drept urmare, toate aceste incercări 
căzut, s-a renunțat la ele după 1—2 ani 
folosință.

sau 5 în sus) intr-un 
meciurile egale, echi- 
90 minute de joc cu 
marcate fiind., sanc-

au
de

LOTUL REPREZENTATIV
INTILNESTE PE5 FIORENTINA

Iată insă că de la un timp 
lși face tot mai mult loc un 
nou sistem de punctaj : lăsîn- 
du-se nemodificat mecanismul 
acordării punctelor la meci 
egal (indiferent acasă sau în 
deplasare) și la înfrîngere. 
CLASAMENTUL SE ALCĂTU
IEȘTE CU 3 P PENTRU VIC
TORIE. Așa cum se întîmplă. 
de pildă. în Anglia, unde ve
chiului sistem al lui McGre
gor i s-a adus această corecție. 
Așa se face că, de pildă, anul 
trecut F.C. Liverpool (partici- 
pînd la campionatul Angliei 
împreună cu alte 21 echipe) 
a cucerit titlul nu cu 54 p 
cum ar fi fost firesc conform 
vechii notări ci cu 82 p. iar 
anul acesta a realizat 80 p.

Care sînt avantajele noului 
mod de punctaj ? Ele se între
văd foarte ușor : crescînd nu
mărul de puncte acordat pen
tru victorie, TOATE echipele 
devin interesate să o obțină. 
De unde un șir de foloase : 
crescînd importanta golurilor, 
implicit se va renunța la tac-

ticile ultra defensive, la ^tra
gerea de timp“, iar la antre
namente se va acorda o mult 
mai mare atenție marcării go
lurilor.

De aceea, credem câ și în 
(ara noastră acest mod de a 
reflecta rezultatele în clasa
ment ar fi mai aproape de 
necesitățile fotbalului româ
nesc, puțind contribui la pro
gresul acestui sport. Chiar din 
această toamnă s-ar putea a- 
plica noul punctaj De altfel, 
făcînd un sondaj in rindul 
unor antrenori. răspunsurile 
primite au îmbrăcat ambele 
fețe ale problemei Pentru râ- 
mînerea la actualul sistem de 
punctaj s-au pronunțat Petro
lul. A.S.A. Tg. Mureș. F.C.M. 
Brașov și Corvinul : s-au de
clarat de acord cu ideea — 
Chimia Rm. Vilcea. S.C. Ba
cău. F.C. Baia Mare, Univer
sitatea Craiova. C.S. Tirgoviște. 
F.C. Olt. Dunărea C.S.U. Ga
lati, Rapid București. S-au 
adus și amendamente : „Sis
temul este, intr-adevăr, intere-

și implicațiile iui 
(Sp. studențesc) ; 
că acest sistem ar 
desfășurarea unor 
dinamice.

multi- 
„Cre- 
favo- 
joeuri 

ar impulsiona

MAI E POSIBILA

INSTRUIREA DUPÂ

sânt 
ple" 
dem 
riza 
mai 
eficacitatea și ar crea cadrul 
reducerii -remizelor de salon»" 
(Rapid): „Este o idee exce
lentă. Nimic nu poate duce la 
creșterea apetitului ofensiv 
decit obținerea a mai multor 
puncte in clasament, ceea ee 
ar stimula ofensiva in mod 
deosebit- (Dunărea C.S.U. Ga
lați).

3 puncte in clasament pentru 
victorie ! — iată o sugestie 
pentru fotbalul nostru, o rea
litate benefică (de cițiva ani) 
pentru fotbalul englez. Faptul 
că insularii au avut anul 
acesta patru echipe (din 12!) în 
semifinalele celor trei competi
ții europene intercluburi nu ar 
putea fi socotit și drept o 
rezultantă a acestei mai juste 
cotări a victoriei ?

DIN ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI
URECHE?

Cine urmărește cu atenție campionatul speranțelor, Întrecere care se 
desfășoară paralel cu Divizia „A*, nu poate sâ nu se mire in momen
tul cînd observa locul ocupat In această disputa de S. C. Bacău. 
Pentru că aproape In toate competițiile rezervate tinerilor jucători 
Bacăul — prin cele două unități ale sale. Sport club și Clubul sportiv 
școlar — s-a aflat mereu printre protagoniste, alături de F Q Argeș, 
Universitatea Craiova, ,,U“ Cluj-Napoca, Progresul București, Petrolul 
Ploiești, Dinamo, Rapid și, mai recent, Corvinul Hunedoara, F. Q Con
stanța șl Politehnica lași. „Noi am fâcut o greșeală in vara trecuta...", 
a recunoscut, cu franchețe, Corneliu Costinescu, președintele clubului, 
dar nu a mers mai departe pentru a ne dezvălui și natura greșelii. 
Am înțeles, totuși, câ S. C. Bacău a ratat startul cu echipa de speranțe 
și cu toate eforturile făcute ulterior situația nu s-a mai putut remedia. 
Și totuși Bacăul apare, iată, la turneul final al juniorilor republicani I. 
reprezentat fiind de... Partizanul I Să se fi mutat polul de interes 
privind depistarea talentelor la această divizionară ,,B" ? Nu, nici 
vorbă de așa ceva I „Pentru Partizanul — afirmă prof. Dumitru Varodin, 
directorul clubului sportiv școlar — a jucat echipa noastră, cea pregă
tită de acest foarte muncitor și priceput profesor care este loan T. Ion. 
E clasa lui, sînt jucători pe care ii pregătește de mulți ani, iar unii 
dintre ei au și ajuns la loturile naționale, ca Manase și Avasicii. Dar 
mari șanse de a evolua în categorii superioare au și Muntean (fundaș 
central), Giantâu (mijlocaș) și Ghioane (atacant). Eu unul sînt convins 
că, mai devreme sau mai tîrziu, Ii se vor deschide porțile promovării", 
a conchis 
lui școlar 
nenții de

Așadar, 
competiții . .. ....____ *___ ___ _ . . ___  ,_____
an de an, echipe din toată Moldova și chiar din București —, să-și în
scrie formațiile în întrecerile republicane sub denumirea unor divizionare 
,,B* șî „C". Despre ,,Partizanul", am amintit. Nu și despre „Proletarul" 
și „Aripi", care au șî ele mari șanse de a cîștiga seria la „repu
blicani" II. Prima dintre ele este pregătită chiar de directorul clubului, 
Iar cealaltă de G. Constantinescu. Ar putea, totuși, DA MAI MULT 
FOTBALUL BACAUAN ? „Sigur că da, răspunde același bun și priceput 
organizator Dumitru Varodin. Dupâ anii de muncă pe care i-am 
parcurs pînâ acum, am căpătat o experiență suficienta ca să pot trage 
niște concluzii. Veriga de bază în aceasta activitate rămîne SELECȚIA. 
Cine o trateazâ superficial, plătește scump. Am pâțit-o și noi uneori 

hotârîri î 1) sâ-i lărgim mereu sfera, depă- 
sâ-î dăm caracter permanent, în ciuda unor 

îndeosebi de procesul școlar propriu-zis. 
INSTRUIREA șî, aîuns la acest punct, vreau 
nici pînâ acum F.R.F. n-a reușit să întoc-

cel ce se ocupă, de mai bine de zece ani, de soarta dubu- 
băcăuan, prin „filiera" căruia ou trecut aproape toți compo- 
azi ai divizionarei „A" din localitate și nu numai ei.
clubul școlar băcăuan continuă să „oroducă", să organizeze 
de real Interes (vezi „Cupa 1 Mai") — la care participă.

și de aceea am luat doua 
șînd hotarele Județului j 2) 
dificultăți obiective, legate 
Dupâ selecție urmeazâ insa 
sâ închei prin a spune câ ___ r . _ _.
meascâ acel îndrumar, ca sâ nu-i zic manual, al antrenorului de la 
eșalonul copii-juniori. Pregătirea dupâ... ureche nu se mai poate face 
în epoca fotbalului modern și acest adevâr trebuie sâ fie clar pentru 
toatâ lumea !“. Și mol ales pentru forul nostru de specialitate, subli
niem noi, pentru câ va trece și vremea Iul Câmătaru, Boloni, Ștefâ- 
nescu «I tung. Și totul va depinde de CINE vine în locul acestora.

laurentiu DUMITRESCU

Mircea TUDORAN

• REPREZENTANTELE NOAS
TRE IN COMPETIȚIILE OFICIA
LE INTERCLUBURI — EDIȚIA 
1984/85. F.R.F. a comunicat la 
U.E.F.A. echipele care vor re
prezenta fotbalul nostru In ediția 

1984/85 a cupelor europene : Di
namo București tn C.C.E. ; Stea
ua în „Cupa cupelor* ; Univer
sitatea Craiova și Sportul stu
dențesc în „Cupa U.E.F.A." In 
„Cupa balcanică", în eventuali
tatea că se vor alcătui două se-

ȘTIRI, MECIURI
în plus, alături de F.C. Argeș 
participa S.C.

LISTA 
Pentru !

nostru de specialitate

rii 
va
• PE

Bacău.
_ ARBITRILOR

F.I.F.A. Pentru sezonul 1984/85, 
torul nostru de specialitate a 
anunțat, pe lista arbitrilor pro
puși să conducă partide interna
ționale. pe următorii șapte ..ca
valeri ai fluierului": I. Igna. D. 
Petrescu, R. Petrescu. O. Ștreng, 
M. galomir I. Crăciunescu, M. 
Neșu.

Așa cum am anunțat, as
tăzi. pe „Stadio Comunale “ 
din Florența, va avea Ioc un 
meci al lotului nostru repre
zentativ în compania cunos
cutei echipe Fiorentina, care 
a terminat pe locul 3 în 
campionatul italian și va fi 
deci prezentă in Cupa 
U.E.F.A. întîlnirea va înce
pe la ora 18, ora locală (ora 
19, București).

Fotbaliștii noștri, plecați în 
cursul dimineții de vineri pe 
calea aerului din București, 
au ajuns în cursul după- 
amiezii aceleiași zile la Flo
rența- împreună cu antreno
rii M. Lucescu și M. Ră- 
dulescu au făcut deplasarea 
următorii jucători : Lung, 
Moraru, Iordache (portari) 
Zare, Rednic, Iorgulescu, 
Ștefănescu, Andonc, Ungu- 
reanu, Negrilă (fundași), 
KIein, Biiloni, Țicleanu, Iri- 
mescu, Augustin, Balint, 
Hagi, Mateuț, Dragnea (mij-

locași). Cămâtaru, Geolgău, 
Gabor, Lăcătuș, Coraș (ata- 
canți). După sosirea la Flo
rența internaționalii noștri 
au efectuat un antrenament, 
în privința formației care va 
începe jocul de astăzi, ea va 
fi stabilită înainte de înce
perea partidei în funcție și 
de ultimul examen pe care 
îl va efectua medicul lotului, 
dr. N. Andreescu.

Cît privește pe Fiorentina, 
antrenorul De Sisti a anun
țat că Va prezenta cel mai 
bun „11", din care nu vor 
lipsi internaționalii Galii, 
Oriali, Pccci, 
„mondialii"
Passarella și D. Bertoni.

Meciul cu Fiorentina inau
gurează perioada de pregăti
re a 
tativ 
C.E.
care 

•tine 
ri fi care.

Monclli și 
argentinieni

lotului nostru reprezen- 
pentru turneul final al 
din Franța, perioadă în 
„tricolorii" vor mai sus- 
cîteva întilniri de ve-

Punct find! in campionatul Diviziei

LA TG. MUREȘ:
Astăzi, la Tg. Mureș, se în

cheie sezonul intern de fotbal. 
Ultimul joc din Divizia „A", 
restanța dintre A-S. Armata 
Tg. Mureș și Dinamo București, 
nu mai poate schimba cu ni
mic destinul celor două 
mâții. Bucureștenii și-au 
trat titlu] de campioni, 
mureșenii au reușit să se 
veze de la retrogradare, 
incit acest meci se va 
deconectat, cu gindul mai

_for- 
pâs- 

iar 
sal- 
Așa 
juca 
ales

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

SERIA I : C.S.M. Borzești 
F.C.M. Progresul Brăila : 
Scoicaru (Alexandria). 
Slobozia — Olimpia Rm. Sărat: 
R. Mușat (București) ~ 
Suceava — Metalul Plopeni : R. 
Matei (București), F. C. Constan
ța — Oțelul Galați : L. Ciucu 
(București), C.S. Botoșani — Du
nărea Călărași : V. Angheloiu 
(București). Delta Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț : M. Lică 
(București). Partizanul Bacău — 
Gloria Bistrița : I. Vereș (Sf. 
Gheorghe). Chimia Fălticeni — 
Unirea Dinamo Focșani : L Va- 
sile (București). Gloria Buzău — 
Prahova Ploiești : D. Petrescu
(București).

SERIA A n-a : Constructorul 
T.C.I. Craiova — Rova Roșiori : 
M. Neșu (Oradea). I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Șoimii I.P.A. Sibiu: 
A. Gheorghe (P. Neamț). Auto
matica București — ^Avîntul Re
ghin : M.
— terenul 
Alexandria 
București : 
Autobuzul

FL
Unirea
C.S.M.

Salomir (Cluj-Napoca) 
Automatica.
— Dinamo
N. Gogoașe

București —

Unirea 
Victoria 
(Buzău), 

Gaz me-

tan Mediaș : C. Co roca n (Reșița)
— stadionul Autobuzul, LP. Alu
miniu Slatina — Carpați Mîrșa :■ 
M. Feciorescu (Bacău), Progresul 
Vulcan București — Chimica Tîr- 
năveni : P. Pienescu (P. Neam;)
— stadionul Progresul, Chimia
Tr. Măgurele — Nitramonla Fă
găraș : R. Nicoară (Tulcea)
F.C.M. Brașov — Metalul Bucu
rești : D. Buciuman (Timișoara).

SERIA A lll-a : Politehnica Ti
mișoara — Gloria Reșița : N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea), „U4* Cluj- 
Napoca — C.F.R. Timișoara : FI. 
Popescu (Ploiești), C.F.R. Victo
ria Caransebeș — Minerul Cav- 
nic : l. Crăciunescu (Rm. Vîl- 
cea). Rapid Arad — Metalurgis
tul Cugir : S. Rotărăscu (Iași), 
Someșul Satu Mare — Ind. sîr- 
mei C. Turzii : P. Bogdan (Re
ghin), C.S.M. Reșița — Minerul 
Lupeni : M. Dragu (Galati), Ar
mătura Zalău — Steaua C.F.R. 
Cluj-Naooca: I. Tărcan (Reghin), 
Aurul Brad — Olimpia Satu Ma
re : N. Milea (București). Mine
rul Motru — U.T. Arad : Al. 
Mustătea (Pitești).

„TRATAMENTE" SPECIALE ?
• Intr-un meci pe ..muchie 

de cuțit44, în care rezultatul este 
încâ. uneori, incert. în terenul 
de joc își face loc o stare de 
nervozitate, cu exteriorizări ne
plăcute. Dar o asemenea situa
ție apare de domeniul absurdu
lui într-o partidă pe care una 
din echipe o cîștigă cu 4—0. cum 
a fost cazul întâlnirii Metalul 
Aiud — Unirea Alba Iulia. Și 
totuși. în acest joc. Al. Moldo
van,. ’
Unirea 
să se 
cuvinte 
produce 
roși și 
Moldovan a declarat apoi, spă
șit, în fața Comisiei de disciplină 
că... regretă ieșirea pe care o 
avusese. Credem. însă, că unii 
membrii ai Comisiei s-au lăsat 
/nefiresc de ușor ..impresionați44

de această poziție a lui Moldo
van. suspendindu-1 numai pe o 
etapă. Referindu-ne și la alte ca
zuri asemănătoare, avem 
s:a că unii jucători care 
tivat în echipe fruntașe 
deră că. lucind acum la 
mal ..mici", ar trebui 
bucure de un tratament 
din partea arbitrilor. Este 
talitate greșită, vizibil

A.S.A DINAMO
la spectacol, pentru publicul 
fidel fotbalului.

Partida, care va începe la 
ora 17. va fi condusă de ur
mătoarea brigadă de arbitri : 
S. Pantclimoncscu (Boldești- 
Scăeni) la centru : S. Necsu- 
lescu (Tirgoviște) și V. Onu 
(Predeal) la linie.

Sublinieri

GENEROZITATEA

UNUI FOST GOLGETER

jucător și ANTRENOR Ia 
Alba Iulia. si-a permis 
adreseze arbitrului cu 
pe care nu le putem re- 

oentru că. probabil, ar 
hîrtia. Este adevărat că

AMICALE, ȘTIRI
• MECIURILE DE SELECȚIE 

ALE DIVIZIEI wC“s Unirea Di
namo Focșani — Selecționata se
riei I 4—0 (1—0), Dunărea C.S.U. 
Galați — Selecționata seriei a 
Ill-a 3—2 (2—1). Gloria Buzău — 
Selecționata seriei a IV-a 
(3—0), Chimia Rm. Vilcea 
lecționata seriei a V-a 1—0 (1—0), 
I.P. Aluminiu Slatina--- Selec
ționata seriei a Vl-a 1—0 (0—0),

4—0
Se-

Impre- 
au ac- 
consi- 
echipe 
să se 
special 
o men- 

_____  ______ dăună
toare. pe”care ..sancțiunile" for
male o cultivă...
• Pe lista ..recordurilor44 fotba

listice va trebui să figureze de- 
acum înainte si ..recordul44 lui V. 
Stoica, de la Victoria Chimogi, 
eliminat din joc în minutul 2 al 
partidei cu Viscofil București. 
Practic, Sto-ica nici n-a apucat 
să joace în meciul cu pricina, 
iar acum va mal sta o etapă pe 
tușă. (J. B.).

Aurul Brad — Selecționata se
riei a VIII-a 4—1 (2—0), „U“
Cluj-Napoca — Selecționata se
riei a Xl-a 3—1 (2—1).
• DIVIZIONARELE „A" Rapid 

și Sportul studențesc vor susține 
azi, de la ora 17, pe stadionul 
Glulești, un atractiv ioc amical.
• PETROLUL VIDELE — AU-'

TOBUZUL 0—2 (0—1). Bucdreș-
tenii. mult mai experimentați, 
au cîștlgat prin golurile marcate 
d? Iancu (min. 13) șl Bișcu (min. 
71).

Coraș se află în fruntea gol- 
geterilor. E meritul lui. al 
„buldozerului1* din linia a 
doua care vine mereu spre 
poarta adversă, să caute golul, 
bucuria oricărui fotbalist, ex
tazul tribunelor. Dar C«„as 
a ajuns acolo sus. nu numai 
datorită frumoaselor sale ca
lități de înaintaș tehnic, cu 
șut. El a ajuns să domine 
golgeterii tării și datorită 
echipei. Datorită coechipierilor 
de la Sportul studențesc. Fie
care l-a ajutat. înt^-un fc’ 
sau altul. s£-șl pună în va
loare calitățile de puncheur. 
Iar dintre toți. Mircea Sandu 
ni s-a părut exemplul cel mai 
relevant. Mircea Sandu fos
tul golgeter al studenților, 
omul care a trăit de atâtea 
ori bucuria golului, omul a 
cărui ..meserie4' 
golul, jucătorul care 
încă atâta 
primul că. 
Ui este el. 
tatul venit 
cea Sandu 
adevărat coleg, 
prieten. L-am 
timii metri ai cursei lui Coraș 
pentru titlul de golgeter. în 
meciurile cu A.S. Armata Tg. 
Mureș și cu Jiul. De fiecare 
dată Mircea Sandu s-a aflat 
în situații în care putea si 
el să înscrie. De fiecare dată 
însă, dintr-un admirabil sen
timent de colegialitate, din 
altruism, i-a pasat lui Coraș. 
să urce el cît mai mult pe 
scara marcatorilor. Cu mure
șenii, Coraș n-a reușit ni
mic. La Petroșanii, însă Mir
cea Sandu, aflat perpendicu
lar pe d’rectia porții. în po
ziție de șut. a preferat să-i 
paseze lui Coraș. în stînga 
sa. Și Marcel Coras a înscris 
sec. Era golul lui, dar și al 
tacticianului Mircea Sandu. 
Și Marcel Coras l-a sărutat 
în semn de mulțumire. Bucu
ria lui Coras era bucuria în
tregii echipe. Un fost golge
ter, Mircea Sandu a pus 
umărul nentru nașterea unui 
nou golgeter. Marcel Coras. 
Doi adevărat! colegi de 
echipă !

a fost mereu 
iubește 

golul, a înțeles 
acum, vioara în- 
Marcd Coras, bă- 
din Arad. Și Mir- 
s-a dovedit un 

un adevărat 
văzut pe ul-

Mifce' M ONESCU

Sportul [Pogo 7-o I



Miine, la Ljubljana TURUL CICLIST AL ITALIEI

START ÎN CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE lot r. 'loser in Iriiiiltd clasamentului general

Sportivii români . printre favoriți la toate probele
Ajunse La a 15-a ediție. cam

pionatele mondiale de uooice 
vor începe miine oe 6 piste 
amenajate in complexul sportiv 
.Tîvoii" din Ljubiiaaa. Pe lista 
parti ci paulii or figurează spor
tive și sportivi dm Assyria. 
Argentina. Bnlgarta. Cetesteva- 
<â>. Elveția, Franța. R.F. Ger- 
suan. Italia. IunsUvia. Libia 
Suedia. să Fmimi

Pe mâsun apropierii stacte* 
Iui. pregătirile organizatorice 
au crescut in intensitate. Ieri, 
reprezentanții Federației Inter
naționale au omologat pistele 
de joc și celelalte instalații au
xiliare ile arenei. In cursul

fi

Se

La Eforie Nord, începe miine

La Eforie Nord, in frumoasa 
stațiune a Litoralului, inceoe 
miine o nouă intilnire inter
națională de șah în care vor 
fi angrenate echipele noMțre 
reprezentative. Primim 
jucătoarelor poloneze, 
sare prestigioase si de li aditir 
pentru fruntașele sabol 
tru feminin. Se dispută 
test România — Poioi 
portantă 
pentru ambele < 
derea participări. __
din acest an a Olimpiadei de 
la Salonic. Să amintim că la 
precedenta ediție a intnecrrilcr 
olimpice reprezentativa tării 
noastre a obtinut medaliile de 
argint, iar polonezele s-au cla
sat pe locul patru.

In echipa ro 
dusă de anti 
Mircea Pavlov — vor evo 
marele maestre Elisabeta Peii- 
hroniade-Rusu si Marina Fo- 
goreviei, maestrele internațio
nale Dana Nutu (proaspăta lau
reată a turneului balcanic de 
la Rhodos). Gertrnde Baam- 
stark, Lidia Jicman si Viorica

vizita 
adver-

OS-
uX '

denoastră a fost delegat 
F.I.P. să conducă mai multe 
jocuri arbitrul internațional 
Ferdinand Popescu.

După ultimele pregătiri fă
cute pe arena Voința din Ca
pitală. antrenorii emeriti Con- 
jUbUb Neruțehi Ga fete) si 
R><er CernbI Ga băieți) ne-au 
comunicat următoarele formații 
probabile : Elena Andrecscu, 
Ildiko Stxsi, Nineta 
Marrareu Citineanu, 
Tedex. Silvi* Berinde 
— Octavia Ciociriaii).

Turul ciclist al Italiei a con
tinuat cu desfășurarea celei 
de a 8-a etape, între Policoro 
și Agropoli pe o distanță de 
228 km. Primul s-a clasat 
din nou elvețianul Urs Freu- 
ler, înaintea italienilor Rosola 
și Moser. Acesta din urmă și-a 
consolidat poziția de lider in 
clasamentul general individual 
grație celor 10 secunde de bo
nificație primite în această 
etapă. Clasamentul etapei (cu

3.
5h57:18 ;

Moser 
(Elveția) 

Velde 
15 con-

bonificații) : 1. Frculer 
2. Rosola 5h57:23 ; 
5h57:28; 4. Mutter 
5h57:33 ; 5. van der 
(Olanda) 5h57:38. Alți
curenți au sosit în același timp 
cu învingătorul. Media orară 
realizată pe cei 228 km a fost 
de 38,251. Astăzi are loc eta
pa a 9-a. Agropoli-Ceva di Ti- 
reni pe 104 km, iar duminică 
ește zi de pauză.

eta

i lor la

Arb

I eoo- 
emerit 

ia

C. M. DE JUNIORI
LA HALTERE

25 (Agerpres). Cam 
mondiale de haiterț

ROMA, 
planetele 
pentru juniori au continuat in 
localitatea italiană Lignano cu 
întrecerile de la categoria 56 
kg, în care victoria a revenit 
sportivului bulgar Mitko Gra
blev, cu un total de 260 kg. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Te Huangming (R.P. Chi
neză) și Gabriel Ensenant 
(Cuba) — cu cite 252.500 kg.

La categoria 67.500 kg titlul 
a fost cucerit de Borislav Gu- 
iokov (Bulgaria) — 305 kg.

Badea, 
Maria 

(rezervă 
respec

tiv : Iosif Tlsaaăaar. lulin Bice.
GbrargW Silvestru. Ilie Hosu. 
Stetiaa Boariu. Vasia Donos 
(rezervă — Alexandru Naszodi). 
Goootăeatt de faptul că se nu
mără printre principalii favo
rit! la toate probele, .trico
lorii* au pregătit cu multă sir- 
rxxtâ startul la actualele C.M. 
OL ta ccasexntă. avem toate 
aedrieie să privim cu încre
dere «mintiile lor. chiar dacă 
coecarența este mau indirjită

ACTUALITATEA LA BASCHET
la Paris au 
rezultatele :

— Marea
Grecia —

U.R.S.S. —

locuri se află Spania și U.R.S.S. 
cu cite 12 p, Franța 10 p, R.F. 
Germania 9 p.

Dm fa

partida din

_ 0—0. în
joc, desfășurat la Split 
a ‘ revenit cu 2—1 for- 

Hajduk, care a cucerit

In cadrul turneului de bas
chet masculin de 
fost înregistrate 
miercuri : Spania 
Britanie 102—91, 
Suedia 104—80,
R.F. Germania 100—82, Fr.-nța
— Israel 102—95 ; joi : Spania
— Franța 117—102, R.F. Ger
mania — Suedia 82—58, Grecila
— Israel 120—95, U.R.S.S. — 
Marea Britanie 104—91. înain
tea ultimei etape, pe primele

La Sad Paulo s-a încheiat 
turneul preolimpic. In ultima 
zi : Panama — Uruguay 110— 
71, Argentina — Cuba 106— 
105, Brazilia — Porto Rico 
109—107. S-au caJiticait pentru 
J.O. : Brazilia, Canada și 
Uruguay.

ȘAHIȘTI ROMÂM
LA ULAN BATOR

, J X SC

Campionul mon- 
iăl și recordman al 
lumii la 400 m«,
Edwin Moses (47,02 
s în 1983, la Koln), 
se îndreaptă cu 
pași siguri spre o 
performanță deose
bită : 100 de victo
rii consecutive. El a 
ajuns la 88 de suc
cese și. în mod nor-

SPRE 100 DE ViCTORII CONSECUTiVE 
mal. curind poate 
atinge .suta,*. Re
cordul in materie 
il deține insă a- 
runcă.orul de greu
tate Parry O'Brien 
(a concurat și 
tara noastră, la 
ter naționalele* 
1957). care în 
curs de cind 
adică din 1952

tn 
.In- 
din 
de- 
ani. 

pînă

du
de la II m 
la 11.30 m

in 195C. a ieșit în
vingător, consecu
tiv. in 11< concur
suri. O’Brien a fost 
campion olimpic in 
1952 (17.41 m) și 
1956 (11,57 m). El a 
corectat de zece ori 
recordul lumii. 
cindu-1 
m 1953 
In 1959.

IMPASUL FOTBALULUI OLANDEZ
declin manifestat . _________
rezultatelor internaționale (re
prezentativa națională nu s-a 
calificat pentru turneul final 
al C.E., iar nici una dintre 
cele șase formații angajate In 
cupele europene n-a trecut de 
„optimi").

Printre măsurile organizato
rice luate, recent, de federa
ție este și aceea a angajării 
iui Rinus Michels ca antrenor 
coordonator tehnic. Acesta a 
fost antrenor la Ajax, c. F. 
Barcelona, Aztecs Los Ange
les și la F. C. Koln. Să ve
dem ce va reuși să facă Mi
chels, căci de la el se așteap
tă... minuni.

I

Din cercurile apropiate fo
rului fotbalistic olandez se a- 
nunță că recent încheiatul 
campionat național al primei 
divizii, cu 18 echipe, a progra
mat 306 partide urmărite de 
2 543 000 de spectatori. Totalul 
acesta este mai mic cu 364 000 
decît numărul spectatorilor 
prezenți la ediția trecută a 
competiției și, în orice caz, 
cel mai mic înregistrat din 
anul 1954 și pînă astăzi, adică 
de la introducerea profesio
nismului în fotbalul „Tării la
lelelor". Și e de la sine înțeles 
că această diminuare a numă
rului spectatorilor constituie 
și o diminuare a bugetelor 
cluburilor respective. Din cele 
18 participante în prima divi
zie, doar campioana. Feyeno- 
ord, a avut în această ediție 
a competiției cu 50 000 mai 
mulți spectatori pe stadionul 
său din Rotterdam, ca și Pec 
Zwolle (echipa lui Piet Schrij- 
verș și Johnny Rep). în 
schimb. Aiax din Amsterdam 
a avut un pasiv de 94 000 de 
spectatori !

Este vorba, evident, de un

• ANGLA A CtSPGAT CAMPIONATUL EUROPEAN DE TINERET
• HJUDUK SPLIT A CUCERIT „CUPA IUGOSLAVIEI*

Split, desfășurat la Belgrad, s-a 
încheiat la egalitate : 
primul 
victoria 
mafiei 
trofeul.
• In 

interbritanic dintre 
si Irlanda de Nord 
nord-irlandezilor a 
de Anderson. După _ 
în primul meci din preliminariile 
campionatului mondial, la Bel
fast (12 septembrie 1964), echipa 
României va întîlni reprezenta
tiva Irlandei de Nord.

âoană de

campionatul 
Tara Galilor 

(1—1). golul fost marcat 
cum se știe.

O fotoyrofir— istorici, realizați cu prilejul recentului Congres al 
rj-T^, cind s-oi» aniversat M de ani de la înființarea forului fotbalis
te ister-nețior.al. înaintea meciului R.F.G. — Italia (1—0), de la ZUrich, 
fastele glorii ale fotbalului mondial au susținut un meci demonstrativ, 
b» rindul de sus. de la stingă la dreapta : Overath. Masopust, Jairzinho, 
Nordquist. Zoff. Beckenbauer ; In rindul de jos : Van Hlmst, Albert, 
Eusebio, Mazzola, Facchetti. TELEFOTO : A. P. — AGERPRES

CE ÎNSEAMNĂ Să A SUPORTER !
Cum am arătat și in alte ocazii, fotbaliștii torinezî, de la 

Juventus, au in întreaga țară un mare număr de suporteri. 
Mai deunăzi, citeva mii dintre ei s-au deplasat la Basel pentru 
a-i susține, la fața locului, pe elevii lui Trapattoni în finala 
„Cupei cupelor-, cu F. C. Porto. Mulți alții au urmărit insă 
partida pe micile ecrane... Așa se face că in ziua aceea, în 
cadrul „Internaționalelor- de tenis de la Foro Italico, s-a în- 
timplat un fapt, poate, fără precedent. La meciul dintre fran
cezul Noah și suedezul Carisson. care s-a desfășurat seara, la 
lumina reflectoarelor, partida a trebuit să fie .întreruptă din 
cauza unei mingi litieioase. A fost afară ? A fost bună ?... Arbi
trul de linie care trebuia să decidă nu se mai afla însă pe 
scaunul său. el grăbindu-se la televizorul de la vestiare pentru 
a urmări meciul de fotbal de la Basel și lăsînd baltă întîlnirea 
de tenis.

p In diferite orașe din U.R.S.S. 
au început întrecerile campiona
tului european de fotbal pentru 
juniori (jucători pînă la 18 ani). 
Iată primele rezultate: Polonia — 
Italia 1—0, Bulgaria — Danemar
ca 2—2, Portugalia — Grecia 3—1, 
Irlanda — Scoția 3—0, Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0, Spania — El
veția 2—1, U.R.S.S. — Luxemburg 
5—0, Anglia — R.D. Germană 1—1.
• Azi are loc ultima etapă a 

campionatului R.F. Germania. 
Cel mai important joc va avea 
loc la Stuttgart. între echipa lo
cală V.f.B. și Hamburger S.V. 
Stuttgart este virtual campioană, 
pentru că numai o victorie a 
oaspeților cu 5—0 i-ar putea 
aduce pe ham burghezi pe primufl. 
loc. Totuși, întîlnirea suscită un 
interes deosebit pentru ambele 
formații.
• în meci amical, la Ozd (Un

garia), echipa de tineret a Nor
vegiei a dispus cu 2—1 (1—1)
de reprezentativa similară a țării 
gazdă.
• Internaționalul brazilian So

crates. de la Corinthians, a sem
nat un contract pe trei ani cu 
duhul italian Fiorentina.
• Suedezul T. Nilsson, de la 

F.C. Kaiserslautern, se va reîn
toarce la I.FJC. Goteborg, refu- 
zînd oferta propusă de Benfica 
Lisabona.
• In finala „Cupei Cehoslova

ciei®, la Bratislava : Sparta Praga 
— Inter Bratislava 4—2 (1—O1).

TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Berlin, Detlev Gerstenberg a 
aruncat ciocanul la 80,26 m — 
record al R.D. Germane. Alte re
zultate : 110 mg : Munkeht 13.66; 
lungime : Dombrowski 7,93 m ; 
femei : 1500 m : Ulrike Bruns
4:06,40 ; 100 mg : Rdefistahl 12.83; 
greutate : Knorscheidt 21,19 m.

ÎNOT • In cadrul campionate
lor R.D. Germane, la Magdeburg. 
Dirk Richter a înregistrat un 
nou record european în proba 
da 200 m spate. El a fost cro
nometrat în 1:59,80 (v.r. era de 
2:00,39 și aparținea din 15 fe
bruarie 1984 lui Serghei Zabolob- 
nov — URSSj • Campionatele 
Americii de Sud au loc la Rio 
de Janeiro. Brazilianul Djan Ma- 
druga a cîștigat 200 m spate în 
2:06,59, iar compatrioata sa Pa
tricia Amorin a învins la 8D0 m 
liber în 9:07,78. La 400 m liber, 
Carlos Scana vino (Uruguay), a 
fost înregistrat cu timpul de 
3:55,08 — record continental. De 
asemenea, cu un nou record 
continental a luat sfîrșit și proba 
de 4x100 m liber, în care for
mația feminină a Braziliei a ob
ținut rezultatul de 4:02,72.

PENTATLON MODERN • 
concursul internațional 
juniori de la Varșovia. ____
României s-a clasat pe locul trei, 
cu 15 166 puncte, fiind urmată de 
selecționatele Poloniei — 14 906 
puncte, Cehoslovaciei — 14 837
puncte și Bulgariei — 14 576
puncte. Primul loc a fost ocupat 
de Ungaria — 16160 puncte, iar 
pe locul doi s-a situat R.F. Ger
mania — 15 926 puncte. La in
dividual a cîștigat Sandor Barat 
(Ungaria), cu 5 494 puncte.

TENIS ® In optimile de finală 
ale turneului international femi
nin de la Perugia, Manuela Ma
leeva (Bulgaria.) a în vi ns-o cu 
7—5. 6—2 pe Susan Mascarin
(SUA). Andrea Temesvari (Un
garia) a dispus cu 6—2. 6—4 de 
Sabrina Goles (Iugoslavia), iar 
Chris Evert-Llovd (SUA) a câști
gat cu 6—4, 6—0 partida cu San
dra Ceochini (Italia) • La Diis- 
seldorf, în cadrul ..Cunei mon? 
diaile®. în ..grupa 
S.U.A. — Argentina 
Ennoe — Clere 6—3. 6—3, Arias 
— Gattiker 6—2. 6—3>. R.F. Ger
mania — Spania 2—0 (Maurer — 
Higueras 6—4. 6—4. Gehring —
Aguilera 7—5. 2—6. 6—3).

ESTIMARE DE RECORDURI LA ÎNĂLȚIME : 2,40 M Sl, 
RESPECTIV, 2,10 M !
că recordurile mon
diale. la bărbați și 
la femei, vor fi se
rios îmbunătățite în 
acest sezon. După 
opinia mea există, 

NU-I UȘOR SĂ DEVII RECORDMAN...
Aflăm din ziarul parizian 

„l’Equipe® despre o anume 
performanță, în felul ei cu 
totul deosebită, pe care în
cearcă s-o doboare „vânătorul" 
francez Armand Châteauneuf 
(48 de ani) din Crecy la Cha- 
pelle. El și-a propus să devină 
recordmanul mondial în pro
ba de talere aruncate din șanț, 
în decurs de 24 de ore ? Pen-

UN TINÂR HALTEROFIL DE
runcat și 300 kg la 
total. Suleimanov 
(născut la 23 
iembrie 1967) 
făcut remarcat 
1982. la C.M. de 
niori de la 
Paulo, cind a 
tigat titlul mondial 
la cat. 52 kg eu un 
rezultat de 250 kg,

și pe planul Reputatul specia
list vest-german al 
săriturii în înălți
me. Dragan Tancici, 
a declarat de cu- 
rincK: -Sînt convins

la această oră, icîți- 
va atleți care ar 
putea trece 2,40 m, 
iar la fete unele 
care s-ar putea a- 
propia de... 2,10 m!“

Ih 
pentru 
echipa

Zilele trecute. Ia 
Vama, micuțul hal
terofil bulgar Nairn 
Suleimanov (146 cm 
Înălțime) a corectat 
recordurile mondia
le la categoria 56 
kg. realizînd urmă
toarele performan
te : 131,5 kg ia 
smuls, 170 kg ia a-

no- 
s-a 
în 

ju- 
Sao 
cîș-

EXCEPȚIE
adică cu 7,5 kg mai 
mult clecît obținuse 
la Montreal, 
1976. campionul 
limpic, sovieticul A- 
leksei Vahonin. Și 
neapărat să reținem 
amănuntul că Su
leimanov abia tre
cuse de 14 ani cind 
a cîștigat titlul.

in 
o-

tru că există și un astfel de 
record, să vi-1 spunem pe au
torul lui : italianul Ezio Baz- 
zini, care, în 24 de ore, a 
spart 3626 din cele 4230 de ta
lere lansate, folosindu-se de 
5425 de cartușe ! Pentru a-i 
întrece recordul, s-a calculat 
că Châteauneuf va avea ne
voie de circa 5500 cartușe. Și 
cum reculul armei este de 
100 kg per cartuș înseamnă că 
umărul trăgătorului va supor
ta o presiune de... 550 de
tone ! în plus, mergînd de la 
postul nr. 1 la cel cu nr. 5, 
trăgătorul va parcurge, pe jos. 
evident, o distanță de 30 km... 
Chiar că nu-i ușor să devii un 
asemenea recordman !....

Rubrică re^l’^ată de
Romeo VILARA

albastră" :
2—0 (Mo


