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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, joi, după-amlază, 
a avut loc plenara Consiliului 
Național al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi au fost în
scrise următoarele probleme :

1. Activitatea consiliilor Fron
tului Democrației și Unității 
Socialiste și a organizațiilor 
componente pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplini
rea prevederilor planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1981 și pe 
întregul cincinal și intimpina- 
rea celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă cu rezultate 
deosebite în toate sectoarele de 
activitate ;

2. Participarea Frontului De
mocrației și Unității Socialiste 
la înfăptuirea politicii consec
vente promovate de Partidul 
Comunist Român și statul nos
tru dedicate consolidării păcii, 
realizării colaborării între toate 
popoarele lumii ;

3. Raport cu privire la proiec
tul planului național unic de 
dezvoltare economică și socială 
a României pe anul 1985 ;

4. Raport cu privire la schița 
preliminară de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României in 
perioada 1986—1990 ;

5. Propuneri cu privire la 
convocarea Congresului al 
III-lea al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste ;

6. Dezbaterea proiectului Pro
gramului de alimentație științi
fică a populației.

Intr-o atmosferă emoționantă, 
plenara a dat o puternică ex
presie entuziasmului și satisfac
ției deosebite, sentimentelor de 
mindrie cu care oamenii muncii 
din întreaga țară au primit Ho- 
tărirea Plenarei Comitetului 
Central cu privire la realegerea, 
de către Congresul al XIII-!ea

ai P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

Întreaga desfășurare a dezba
terilor a pus in evidență fap
tul că această hotărire exprimă, 
In cel mai înalt grad, voința 
întregului nostru popor, dorin
ța sa vie ca in fruntea partidu
lui — conducătorul încercat al 
națiunii române pe drumul edi
ficării socialismului și comu
nismului — să se afle fiul său 
cel mai iubit, patriotul Înflăcă
rat, care și-a consacrat pildui- 
toarea sa viață cauzei propăși
rii și independenței patriei, bu
năstării și fericirii tuturor ce
lor ce muncesc.

Participanții Ia dezbateri au 
exprimat sprijinul deplin față 
de această propunere, subliniind 
că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Ro
mâniei moderne, in fruntea 
partidului, este o garanție si
gură că poporul român va păși 
in continuare, cu aceeași con
secventă și același avint revo
luționar. pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului.

Plenara a hotărit convocarea, 
in luna decembrie, a celui de-al 
III-lea Congres al Frontului de
mocrației și Unității Socialiste.

Plenara a adoptat, in unani
mitate. documentele supuse dez
baterii, precum și o hotărire 
care se va da publicității.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, 
președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebită a- 
tenție, eu interes și deplină a- 
probare, fiind subliniată, in re
petate rinduri, cu vii și pu
ternice aplauze. Au răsunat pu
ternice urate și ovații, s-a scan
dat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“

Lucrările plenarei s-au în
cheiat prin intonarea Imnului 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste „E scris pe tricolor 
unire**.

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ÎN ARENĂ, REVĂRSARE DE TINEREȚE, 
ENTUZIASM Șl OPTIMISM

LA BOTOȘANI, CA IN ÎNTREAGA ȚARA, SPORTIVII CINSTESC PATRIA, PARTIDUL

40, cifră aniversară, înscrisă cu trupurile tinerilor sportivi 
Foto : Traian APETREI — Botoșani

Puternic angajat, asemenea 
întregului popor, în intimpina- 
rea celor două evenimente po
litice ale acestui an, tineretul 
din municipiul Botoșani a par
ticipat duminică dimineața la o 
frumoasă și atractivă serbare 
sportivă, desfășurată sub ge
nericul „Daciada — competiția 
întregului popor", impresionan
tă manifestare a dragostei fiilor 
acestor meleaguri față de 
partid, față de secretarul său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adevărată revăr
sare de entuziasm, voioșie, ti
nerețe, de bucurie pentru ma
rile realizări ale acestor ani 
luminoși.

La ora 9, arena Stadionului 
„1 Mai“ din localitate era pli
nă de... miile de costume mul
ticolore ale elevelor și elevilor 
botoșeneni, participanți la ma

rea acțiune sportivă, reprezen
tanți ai școlilor generale și li
ceelor din localitate. Timp de 
aproape o oră, publicul din tri
bune a urmărit un spectacol ar
monios alcătuit, cu exerciții și 
mișcări bine executate, într-un 
ritm antrenant, dinamic, ex- 
primind plăcerea deosebită de 
a face sport, de a practica e- 
xercițiile fizice, de a face miș
care, într-un cuvînt de a se 
număra printre milioanele de 
tineri din țara noastră, pre- 
zenți cu regularitate în arenele 
„Daciadei1'. în ritmurile alerte

ale fanfarei sau în acordurile 
unor piese orchestrale celebre, 
ansambluri și formații ale șco
lilor generale și liceelor boto- 
șenene au prezentat reprize de 
exerciții de gimnastică de în
viorare, exerciții de gimnastică 
ritmică, exerciții cu umbreluțe 
sau cu eșarfe, la care și-au dat 
concursul elevii de la școala 
generală nr. 12, cei de la școa
la generală nr. 11 și de la școa
la generală nr. 14. „Pași in ritm 
de dans", „Dans popular" — 
iată cum au fost intitulate nu
merele prezentate de școala 
generală nr. 7 și de elevele Li
ceului pedagogic.

Cu ropote de aplauze au 
fost primite momentele în care 
tinerii sportivi botoșeneni au 
Înscris cu trupurile lor însemne 
și date scumpe nouă tuturor : 
„P.C.R.“, „1944—1984“. „R.S.R.“, 
„40", precum și acelea în care 
participanții au desenat pe ga
zon conturul patriei dragi, 
cercurile olimpice și insigna 
„Daciadei" sau, prin mișcări 
specifice, au înfățișat dragostea 
lor pentru muncă, învățătură, 
sport. La realizarea acestora au

Constantin MACOVEI

(Continuare In nao ?—3)

CANOTOARELE NOASTRE VICTORIOASE 
ÎN TOATE PROBELE REGATEI SNACOV

VACANȚA - PRILEJ DE ODIHNĂ ACTIVĂ, 
DE PARTICIPARE LA ÎNTRECERILE „DACIADEI

• lin boțȘdt program compciHional • Tabere de odihnă și pregălirc sporind pentru
viitorii performeri • Initiative destinate să asigure permanenta activității de masă

Vineri, după ultima oră de 
cursuri, elevii din școlile ge
nerale vor intra in vacanta de 
vară (cei din licee, in a doua 
jumătate a lunii iulie, după 
stagiul de practică in produc
ție). Pină in septembrie, cit 
durează „recreația mare" a

anului de invățămint, tineretul 
studios va beneficia din plin de 
această perioadă de odihnă ac
tivi, se va reface fizic ți in
telectual, îți va spori energiile 
in vederea unui nou an școlar, 
în perspectiva acumulării de 
noi ți noi cunoștințe teoretice

Si practice atit de necesare pen
tru formarea lor ca viitori ce
tățeni de nădejde ai tării.

Ca de fiecare dată, elevilor 
noștri li s-au creat condiții op
time pentru a trăi din plin, 
pe toate planurile, bucuria zi
lelor de vacanță In marea ma
joritate a școlilor (a celor care 
sînt dotate cu săli de sport ți 
spații pentru joacă si mișcare) 
— s-au luat măsuri pentru 
Înființarea cluburilor de vacanță. 
a căror activitate — să sperăm 
la fel de rodnică, așa cum a 
fost si în anii precedenți — va 
asigura continuitatea acțiunilor

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, pe o vreme splendidă, 
cu mult soare și calm plat, au 
continuat întrecerile din cadrul 
regatei internaționale Snagov 
la canotaj feminin. Victoriile în 
cele șase probe disputate au 
revenit echipajelor noastre, mai 
bine pregătite în acest miez de 
sezon nautic, cu final fierbin
te luna viitoare.

Așadar, succes categoric, pe 
toată linia, într-o companie — 
să recunoaștem — mai puțin 
valoroasă, canotoarele oaspete 
nefăcînd parte din primele gar
nituri ale țărilor respective.

Reuniunea a început cu fi
nala probei de 4+1 rame. Cum 
era de așteptat, echipajul con
dus de experimentata Olga 
Bularda, medaliată cu argint la 
J.O. și la C.M., a cîștigat fără 
emoții o cursă pe care a con- 
dus-o tot timpul. Clasament : 
1. Viitorul — C.S.U. Construc
ții — Dinamo (Olga Bularda, 
Florica Lavric, Chira Apostol, 
Mariana Fricioiu + Viorica 
Joja) 3:20,15. 2. R.S.S. Ucrai
neană 3:24,53, 3. R.S.S. Ucrai
neană II 3:27,51. 4. Olimpia — 
Metalul 3:32,04. 5. Dinamo
3:35,96.

La fel ca și in seriile eli
minatorii, Elisabcta Oleniuc 
(Olimpia) — Marioara Popescu

riiinc și duminica. in sala Floreasca din Capilula

SCRIMA IȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII
Dispunind de cele mai bune condiții la frumoasa piscină 
din orașul lor — un bazin de dimensiuni olimpice, plus unul 
de 25X12,5 m pentru inițiere —, copiii Pitestiului se vor 
convinge, cit de curind, de binefacerile înotului. Multi din
tre ei visează incă de pe acum să ajungă campioni si re
cordmani precum Carmen Bunaciu sau Anca Pătrășcolu. 
ti așteptăm !

Foto : Ion MIHAICA

Mîine și duminică, în sala 
Floreasca din Capitală, calen
darul competițional intern la 
scrimă își derulează patru file 
importante, în urma cărora 
se vor cunoaște ierarhiile Ia 
cele patru arme, in probele 
individuale, pe anul 1984.

Astfel, sîmbălă. de la ora 9 
vor intra pe planșe floretiștii. 
iar de la ora 13 spadasinii, 
pentru a-și disputa titlurile de 
campioni naționali. Duminică,

începînd cu aceleași ore, vor 
evolua floretistele și, respectiv, 
sabrerii.

Pe listele de concurs ale 
fiecărei arme se vor afla cite 
24 de sportivi calificați din 
faza anterioară, printre care și 
deținătorii titlurilor pe anul 
1983. floretista Marcela Zsak 
(C.S.$.M.), floretistul Petru 
Kuki (Steaua), sabrcrul Cornel 
Marin (Steaua), spadasinul Ion 
Dima (Farul).

Elena Horvat ți Rodica Arba. 
invingătoare in proba de 2 rame 

Foto : V. BAGEAC

(Dierna Orșova) au realizat cel 
mai bun timp în proba de 2 
vîsle (3:26.28). Pe locurile ur
mătoare : 2. Utte Schade — 
Bettina Schuckow (R.D. Ger
mană) 3:30.72. 3. Nina Kușmir
— Natalia Pasenko (R.S.S. 
Ucraineană) 3:37,81. 4. Asia Le- 
cieva — Snejka Ianceva (Bul
garia) 3:40,76. 5. Diana Ciucanu
— Viorica Necula (Ceahlăul 
P. Neamț) 3:41,70. 6. Elena 
Airoaiei — Mariana Zahares- 
cu (Steaua) 3:58.35.

Un final previzibil a avut și 
cursa de 2 rame. A cîștigat 
autoritar (3:46.44) unul din cele 
mai bune echipaje ale noastre, 
dubloul Elena Horvat — Rodica 
Arba (Steaua — C.S.U. Con
strucții), medaliat cu argint 
anul trecut la campionatele 
mondiale de la Duisburg. Pe 
locurile următoare : 2. Irina 
Parfenova — Nadejda Lappo 
(R.S.S. Ucraineană) 3:50,81. 3.
Monica Bach — Cornelia Scholz 
(R.D. Germană) 3:53.22, 4.

Vosile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)
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După concursul republican de tenis al copiilor

(Dinamo
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Ion GAVRILESCU

PRILEJ DE ODIHNA ACTIVAVACANTA
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fcnipit icmininâ de baschet, pe u

mai 
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tot 
de 
nu 
să 
pe

la
sesportive de masă, a concursu

rilor și competițiilor inițiate și 
organizate sub insemnele „Da- 
ciadei".

IN PLINĂ VACANȚĂ, 
O SUITĂ DE „EXAMENE 

SPORTIVE I

provincie 
bazele unor școli

a Mi-
Invăță- 
că

și V. Fe’dman — 
Grecii — Snagov, 
Cornelia Mircioiu.
Gh. Piștalu — 

Predescu — O ra

MAI MULTE TALENTE CA ORICIND!
VOR FI ACESTEA BINE ÎNDRUMATE?

Și cu alte prilejuri concursurile 
republicane de copii au adus în 
prim-plan tenismani talentați care 
— trebuie să o spunem — pe mă
sura trecerii anilor au infirmat, 
sau au confirmat prea puțin spe
ranțele investite in ei de tehni
cieni. Cu cîtva timp în urmă — 
într-o organizare ireproșabilă, asi
gurată de comisia județeană de 
tenis Bihor (președinte Traian 
Sima) și de asociația sportivă 
„Sănătatea4* * Oradea, al cărui prin
cipal animator, Valentin Nagy, 
și-a oferit marea experiență și 
cunoștințele de peste patru dece
nii în „sportul alb“ — s-â înche
iat o nouă ediție a concursului 
național de tenis rezervat copiilor. 
Au fost prezenți ia start aproape 
400 de mici mînuitori ai rachetei 
din numeroase localități ale țării.

participat elevii de la Liceul 
«A. T. Laurian", Liceul meca
nic. Liceul „Mihai Eminescu", 
de la școlile generale nr. 8 și 
2, de la Liceul agroindustrial.

Organizată de Consiliul ju
dețean pentru educație fizică 
și sport și Inspectoratul școlar 
județean, acțiunea — la care 
și-au adus contribuția un mare 
număr de profesori de educație 
fizică și alți activiști sportivi 
botoșeneni — a constituit o 
reușită deplină, ilustrind poten
țialul organizatoric și puterea 
de creație ale oamenilor din a- 
ceastă zonă geografică a țării.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin puternica vibrație patrio
tică pe care a declanșat-o în 
teren și în tribune, prin parti
ciparea entuziastă a miilor de 
tineri școlari si liceeni, această 
serbare sportivă s-a constituit 
intr-un fierbinte omagiu adus 
celei de-a 40-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

La sfîrșitul întrecerilor am*  pu
tut desprinde citeva concluzii îm
bucurătoare Sperăm că măcar 
de această dată factorii responsa
bili — chiar dacă sînt destule 
greutăți peste care va trebui să 
se treacă — își vor mobiliza ca
pacitatea și forțele pentru ca a- 
cești mici tenismani să ajungă 
MARI. Se înțelege, nu în privința 
virstei, ci a capacității de a DE
VENI COMPETITIVI ÎN ARENA 
INTERNAȚIONALA. Surpriza cea 
mai plăcută a furnizat-o Gabriela 
Mitrică (C.S.Ș. Unirea Iași). An
trenorul ei. Gheorghe Bărbărie, 
unul dintre tehnicienii de primă 
mărime în pregătirea copiilor. își 
pune mari speranțe (justificate, 
după opinia noastră, văzînd jocul 
de bună factură al lui Mitrică) 
în această fetiță de 13 ani. Pu
terea ei de concentrare, capacita
tea de efort ca și ușurința în 
lovituri sint calități care justifică 
includerea Gabrielei Mitrică in 
lotul național de perspectivă. Mu
nicipiul Constanța merge pe ace
eași linie a depistării si instruirii 
corespunzătoare i tinerelor ta
lente. Reprezentanții Clubului 

CAMPING

in drumeții, excursii sau concediu, 
vă „garderoba estivală" cu articole necesare pen-

înainte de a pleca
complet»
tru sport-turism-camping.

Un diversificat sortiment de articole 
timpului liter în mod cit mai plăcut și 
i:;agazindie de specialitate aparfinind 
comerciale a municipiului București.

Rețineți adresele acestor magazine :
CS----------- - — —
©
©
O

© __ _______ ._____________
cembrîe nr. 12 ; Colea Moșilor bloc 32 ; Calea 13 Septembrie 81.

© Sport turism camping — Bd. 1 Moi nr. 44 ; — Bd. Păcii nr. 170, bloc 
H ; — Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 4, bloc L 14.

CABANA — Piața Sf. Gheorghe. 
SPORTIVILOR — strada Lipscani nr. 85. 
At.PÎM — Cu'evardul N. Bâlcescu nr. 24. 
3UCGR-OBOR — Șoseaua Colentina nr. 2. 
LLECTROTeHNCCtIIM — Șoseaua Pantelimon, bloc 59—40. 
Magazinele specializate in desfacerea bicicletelor — strada 30 De-

sportiv școlar nr. 2 (antrenori 
Radu Popescu și Viorel Pop) au 
acum ca „șef“ al celei mai tinere 
generații de tenismani (cat. 8—io 
ani) pe Andrei Pavel — cîștigăto- 
rul concursului. De altfel — cum 
mai observam într-un recent ar-

Cat. 8—10 ani. Băieți : A. 
Pavel (C.S.Ș. 2 Constanța) — 
F. Mancioc (Mecanică Bistrița) 
6—3, 6—1. Fete : Ruxandra 
Mățăoanu (Dinamo București) 
— Irina Spîrlea (Dinamo Bucu
rești) 6—5, 6—3. Cat. 11—12 ani. 
Băieți : S. Matei (Dinamo 
București) — C. Teodorescu 
(C.S.Ș. Steaua București) 6—4, 
6—1. Fete : Angela Kerek (E- 
lectrica Timișoara) — Claudia 
Neacșu (C.S.Ș. Dîmbovița) 
6—4, 6—2. Cat. 13—14 ani. Bă
ieți : C. Porumb (Universita
tea Cluj-Napoca) — S. Pante
lin (C.S.Ș. Dîmbovița) 6—l, 
6—2. Fete ; Gabriela Mitrică 
(C.S.Ș. Unirea Iași) — Monica 
Pecheanu (Dinamo București) 
5—6, 6—3, 6—2. Dublu băieți 
(13—14 ani) : N. Hari, M. Om- 
lă (Progresul București^ Naiden, D.
Constanța) 
13—14 ani : 

I (Progresul),
(Dunărea G 
Șchiopu, 1 

I (Dinamo B 
I

— c.
Dragu (C.S.Ș. 2
6—0, 6—2. Fete
MAdAlina Voinea 

Mirela Luncă 
lăți) — Veneția 
onica Pecheanu 
rurești) 3—6, 6—1,

ticol — in 
mai sigur 
tenis promițătoare și aceasta 
face decit să dea speranțe și 
bucure. Bistrița, centru nou . 
harta tenisului (antrenor Victor 
Buruiană), Reșița (Tiberiu Miklo) 
au furnizat frumoase surprize, 
prezentind copii bine pregătiți. în 
același timp Cluj-Napoca (cu un 
ciștigător). Timișoara (antrenoarea 
Elena Mocuța), Tirgoviște, Oradea 
(Carol Husar) — sînt centre care 
recâștigă terenul pierdut dintr-un 
motiv sau altul.

Le vor susține elevii cei 
dotați, fruntași in sport 
școli, care au și făcut primii 
pași in performanță, reprezen
tanții cluburilor sportive Pio
nierul sau ai cluburilor sporti
ve școlare. Startul in competi
țiile vacanței mari îl vor lua 
participanta la Festivalul Na
țional de minibaschet, purtători 
ai cravatei roșii cu tricolor, 
care iși vor măsura forțele și 
indeminarea la Brașov, incepind 
din 30 iunie, ti vor urma ele
vii atleți care vor lua parte la 
Concursul republican de tetra- 
tlon (echipe) de la Odorheiu 
Secuiesc (14—15 iulie). Apoi, la 
Oradea (21—22 VII) se vor în
trece elevii înscriși la Con
cursul republican atletic (indi
vidual). Alte finale programate 
in luna iulie: ..Cupa Pionie

ri oină Mangalia

PENTRU

SPORT

TURISM

ARTICOLE

necesare petrecerii 
recreativ găsiți în 
Direcției generale 

. Citeva cuvinte despre reprezen
tanții Bucureștiului. Constantin 
Cosmescu, antrenorul de la Di
namo, și-a dovedit tactul peda
gogic în instruirea copiilor, avind 
acum in Ruxandra Mățâoanu și 
Irina Spîrlea două speranțe au
tentice (ele și-au disputat finala 
de la cat. 8—10 ani), iar în Sil
viu Matei (12 ani) un copil cu 
calități deosebite. Venită recent 
la Dinamo, jucînd tenis de numai 
doi ani (un merit in instruirea ei 
îi revine antrenorului emerit 
Cristea Caralulis) Cătălina Cris- 
tea dispune de calități care se 
cer doar bine dirijate și dezvol
tate. Sintem siguri că la Dinamo 
București micuța Cătălina și-a 
găsit locul cel mai potrivit. Alți 
tineri antrenori Gheorghe Chitan 
(T.C.B.), Eugen Stoica (C.S.Ș. 
Steaua, al cărui elev, Cornel Teo- 
dorescu a ajuns în finală la 
11—12 ani), Teodor Frunză și Sil
viu Sperueac și-au confirmat, cu 
prilejul concursului de la Oradea, 
munca in timp. Rămine acum să 
vedem cum vor progresa tinerele 
talente care s-au impus la Ora
dea, între ei fiind, în afară de 
câștigători, și alții : G. Preda 
(T.C.B.), C. Lepa (C.S.Ș. Reșița), 
N. Hari și M. Onilă (Progresul), 
S. Pantelin și Claudia Neacșu 
(C.S.S. Dîmbovița), Ruxandra Dra- 
gomir (Viitorul Pitești), Mireia 
Luncă (Dunărea Galați, antrenor 
Petrică Pa vel), Mă dă li na Spirache 
și Monica Pecheanu 
București), C. Naiden și b. Dragu 
(C.S.Ș. 2 Constanța), F. Mancioc 
(Bistrița).

Florența Mihai, noua secretară 
responsabilă a F.R Tenis, pre
zentă la concursul de la Oradea 
aprecia că „parcă mai mult ca 
oricînd — ceea ce este deosebit de 
îmbucurător — au apărut mulți 
copii talentați. Ne vom strădui, 
cit mai repede posibil, să le al
cătuim programe corespunzătoare 
de pregătire, astfel puțind asigura 
schimbul de mîine al tenisului 
nostru-.

(19—25 VII), fotbal — Vaslui 
(19—22 VII) și handbal. — Ba
cău (26—29 VII) precum și 
Campionatele republicane șco
lare de șah — echipe — Mier
curea Ciuc (25-29 VII). Ur
mează. in luna august, o suită 
de alte întreceri deosebit de 
atractive : Concursul republican 
de canotaj academic. București 
(lacul Pantelimon, 2—4 VIII), 

la sporturile 
(karting. o- 
tir, modelism, 

3—5 VIII, 
oină. Orșova, 

Cluburilor 
la tenis, Tg.

<?oncursul

„Cupa U.T.C." 
tehnico-aplicative 
rientare turistică, 
judo), București 
„Cupa U.T.C." la 
20—21 VIII, „Cupa 
sportive școlare" 
Mureș. 20—25 VIII. 
republican școlar de caiac-ca- 
noe, Pitești (canalul de la 
Bașca-Budeasa), 31 VIII, „Cu
pa U.T.C." la lansări din aero
nave. Pitești. 29 VIII — 2 IX. 
In fine, in septembrie, „Cupa 
Pionierul" la tenis, Costinești, 
7—9 IX și „Cupa U.T.C." la 
același sport. București, 7—9 
IX. Precum se vede, o agendă 
competițională deosebit de bo
gată !

TABERE DE ODIHNĂ 
SI PREGĂTIRE SPORTIVĂ 
LA MUNTE Șl LA MARE

Pentru elevii care s-au dis
tins in activitatea sportivă de 
performantă. Ministerul Educa
ției și tnvățămintului, in co
laborare cu C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S, organizează și in 
această vacanță de vară tabere 
de odihnă și pregătire, prilej 
pentru participanți (citeva mii) 
de refacere fizică, dar și de 
continuare a procesului de an
trenament în vederea competi
țiilor programate începînd din 
toamnă. Asemenea tabere vor 
ființa la cabanele din Paring 
(atletism^ lupte greco-romane și 
libere). 
Bistrița 
(fotbal, 
canoe), 
nis de ..
viște (rugby). Fălticeni (volei 
băieți), Călărași (handbal bă
ieți), Snagov (atletism, scrimă, 
baschet schi fond+biatlon), 
Năvodari (gimnastică, judo, at
letism, handbal fete). Mangalia 
(baschet băieți, oină, schi, ho
chei, lupte, gimnastică ritmică)

Rimnicu Vîlcea (volei), 
(handbal fete). Oradea 

atletism). Pitești (caiac- 
Odorheiu Secuiesc (te- 
masă), Bucșani-Tîrgo •

CÎȘTIGURILE TRAGERII „EX
CURSIILOR14 LA LOTO DIN 22

IUNIE
FAZA I — Cat. 1 : 1 variantă 

25% — autoturism Dacia 1300 ; cat. 
2 : 5 variante 25% a 16.495 lei ; 
cat. 3 : 13,75 a 5.998 lei ; cat. 4 : 
27,25 a 3.027 lei ; cat. 5 : 115,75 a 
713 lei ; cat. 6 : 246,25 a 335 lei ; 
cat. X : 1.368,50 a 100 Iei.

REPORT LA CAT 1 : 240.116 lei.
FAZA a n-a — Cat. A : 5 va

riante 100% a 15.135 lei din care 
o excursie de 1 loc în U.R.S.S. și

C.S.Ș Explormin Caransebeș

Cu cîtva timp în urmă, cum se 
știe, formația C.S.S. " 
Caransebeș 
moașă filă 
orașului, 
Severin pe 
promovarea 
în Divizia 
Cine - sînt 
ajuns ele aici ? Răspunsuri suc- 
cinute am primit de la harnicul 
lor antrenor profesor Tilus Sta- 
nimirescu : „Am fost și anul 
trecut la prima fază a barajului. 
Atunci am ratat calificarea 
turneul final Ia setaveraj, 
beneficiul echipei craiovene 
A.S.S.U. Succesul nostru este re
zultanta muncii, seriozității, o- 
mogeni lății și tinereții echipei, 
sprijinului permanent acordat de 
președintele asociației sportive — 
ing. Lazăr Mihăilescu, și preșe
dintele secției de volei — Dimi- 
trie Cădariu. Prin excelență „Ex- 
plorim» este o formație locală, 
crescută în totalitate în propriul 
nostru centru de juniori...-, de 
același Titus Stanimirescu, adău
găm noi. și ajutat de fostele ju
cătoare Doina Gheciov șî Mar
gareta Muntean, ambele profe
soare la' C.S.Ș. Chiar și experi
mentatele Maria Rusu și Cristina 
Florea sînt produsul centrului, ele 
revenind acasă de cîțiva ani. 
după ce au evoluat în Divizia 
„A44 la Universitatea Timișoara. 
Iată, acum, lotul echipei „Ex
plormin- : Victoria Mircea (năs
cută în 1967). Cristina Florea 
(1955), căpitan de echipă ~ Maria 
Rusu (1954), 
(1968), Violeta Vuc (1966), 
gitte Adam (1962), 
duliei (1967), 
(1967), Virginia Reus (1961), Da
niela Borccanu 
Memelis (1967).
(1956).

„Explorim- 
a scris o foarte fru- 
în istoria sportivă s 
a județului Caraș- 
care îl reprezintă : 
pentru prima oară 

,A“ feminină de volei, 
aceste tete ? Cum au

(1967), 
Doina

etc. Direcția de resort 
nisterului Educației și 
mintului ne-a precizat 
conducerea acestor tabere 
vor afla cadre didactice cu o 
bogată experiență pedagogică 
(Gh, Cordea ' " “ 
Mangalia, FI.
L. Pândele, 
— Năvodari, 
Bucșa ni Gh.
dea, Kovacs Janos — Odorheiu 
Secuiesc ș.a.), în măsură să 
asigure elevilor nu numai un 
bogat proces de instruire spor
tivă, ci și o activitate politico- 
educativă complexă, de cunoaș
tere a zonelor geografice în
vecinate, a realizărilor înfăp
tuite în acești ani luminoși ai 
construcției socialiste.

★

elevilor propriile 
Asemenea ini- 
fost aduse la 

organele sportive

In afara acțiunilor semnalate 
aici este de subliniat faptul că 
la nivelul multor orașe și mu
nicipii. din inițiativa asocia
țiilor sportive și a organiza
țiilor de pionieri și U.T.C. din 
școli vor avea loc. pe toată 
durata vacanței de vară, con
cursuri și competiții organiza
te cu sprijinul unor cluburi sau 
asociații sportive din întreprin
deri și instituții care vor pune 
la dispoziția 
baze sportive, 
țiative ne-au 
cunoștință de 
din județele Alba, Bacău, Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Dolj, 
Galați, Iași, Maramureș, Mureș, 
Neamț. Olt, Prahova, Sibiu, Su
ceava, Tulcea, Vilcea. Vaslui și 
Vrancea și, desigur, din mu
nicipiul București. ~ 
inițiativă lăudabilă 
să asigure o permanență acti
vității sportive de masă a co
piilor și elevilor, un bun pri
lej de selecție și de inițiere in 
diferite ramuri de sport — acolo 
unde există bazine, de învăța
re a înotului (București, Plo
iești, Reșița, Baia Mare, Cluj- 
Napoca, Slatina, Cimpina, Ora
dea, Tg. Mureș etc.). Sint ac
țiuni și inițiative care se în
scriu sub genericul mobilizator 
al „Daciadei", invitație la spor
tul pentru toți și implicit la 
performanță, pentru marea ma
joritate a copiilor și tinerilor 
din patria noastră !

Este o 
destinată

S1S»

ADMINISTRAI!! DE STAT 1010-PP0WSP0RI IMOR'IEIZA
diferența în numerar.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 (faza I) a revenit 
participantului David Traian din 
Satu Mare, Iar cîștlgurile de la 
categoria A participanților Radu 
Costică din Galați, Balaj Bretin 
Gheorghe din Satu Mare, Neagoie 
Mihai din Rîmnlcu Vîlcea, Ior- 
dache Ana și Santa Mihail, ambii 
din București.

Rapid București veche

Formația giuleșteană nu 
nevoie de prea multe prezen
tări, ea revenind in primul eșa
lon numai după un an în Divizia 
„B“. „Meritele fiind, evident, 
după cum ne declară vicepreșe
dintele clubului rapidist, Hai- 

obligă, în 
faptul că la 
în plin proce 
un proces pe 
cem cu bine, 
profesionalitate 
colae Humă44.

gazun Tursugian, ale antrenoru
lui Nicolae Humă, ale jucătoare
lor Mariana Ivanov și Constanța 
Iorga — din vechea gardă, și ale 
celorlalte componente, 
adaptat 
rințele 
această 
echipa
voleiul

, care s-au 
destul de repede Ia ce- 
performanței. Ne bucură 
revenire rapidă, fiindcă 

noastră are o tradiție în 
de elită al țării, dar ne și

Rapid : 
ani), Maria 
Marilena Pen 
(25), Ileș 
nica Șerl
(37). Mihaela 
midia' Ene (1 
(19). Ana Gre 
(23). t

ÎMPROSPĂTAREA LOTULUI f
Țurneul de baschet feminin 

de la Gdansk s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Iugo
slaviei, urmată în clasament 
de : 2. Ungaria, 3. Polonia I, 
4. Polonia II, 5. România 
(70—79 cu Polonia I, 61—64 cu 
Polonia II, 50—51 cu Ungaria, 
44—63 cu Iugoslavia). Echipa 
țării noastre s-a comportat 
foarte slab. în legătură cu e- 
voluția ei, antrenorul Nicolae 
Martin a făcut următoarele a- 
precLeri : „Faptul că lotul nu 
a susținut meciuri internațio
nale în ultimele două luni s-a 
resimțit nefavorabil, dar nu 
scuză unele deficiențe, dintre 
care menționez : recuperările 
în atac au fost insuficiente 
(doar Pall a bbținut o medie 
de șapte recuperări pe meci ; 
Lefter și Sandor cite una, iar 
Măringuț nici una). în privin
ța recuperărilor în apărare, 
Lefter, Măringuț și Șandor au 
fost ca și inexistente în fața 
pivoților adverși. S-a înregis
trat o oarecare descreștere a 
mingilor pierdute, dar nesem
nificativă. Cristca, Lefter, Mă
ringuț, Șandor, Czegledi, Ali- 
xandru și Vasile au pierdut cu 
ușurință baloane, deși cu mai 
muîfă atenție puteau evita a- 
cest lucru. în plus, nu au cu
noștințe suficiente de tehnică 
și tactică individuală pentru a 
se descurca în fața apărărilor 
agresive. I’e de altă parte, a- 
preciez că va dura mult pînă 
ce toate jucătoarele vor putea

19 pe pro-

Aii 
Și 
au 
de ;

să aplice api 
ecl 

ți on^r unele ■ 
apreciate ca’ 
(Cristea, 
Vasile 
Gdansk 
ușurință

Apreciind 
norului Ma 
viitoarea acti 
a lotului, țir 
cizarea că, 
zile de cine 
lenta p'Srfor; 
medalia^ de 
stada ele la 
nostru femia 
mare declin, 
le defecțiunii 
pregătire*  M 
și lo-tuluț 
dintre cele 
care au fost! 
trei (Pali, Gi 
ță) s-au de 
celelalte (Bî 
Grîgoraș, Bc 
can, Tocală 
indisponibile 
la serviciile 
uză, în ulti 
fost mereu 
gînd ca acu 
proape ni 
foarte tiner 
prea tinere 
ce față înt 
nale (așa c 
Gdansk). Ț 
începutul

© Tragerea excursiilor LOTO 
de astăzi 29 iunie va avea loc în 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Staicovici 
nr. 42, începînd de la ora 17,15. 
Numerele cîștigătoare vor fi trans
mise la radio, la ora ‘ ; 
gramul II, apoi la ora 23 pe pro
gramul I.
• Duminică I iulie 

gramatâ o nouă tragere LOTO 2,
este pro-

pentru 
se afle' in 
acest gen o 
cîștig, în pr 
teristicile lo 
^12 numere 
75 ; reparti 
trase cite 4 
cele 3 extra 
turor bilete] 
trageri, ind
c^ine și F 
văiorii unii.



însemnări după finala Euro ’84 la fotbal

VICTORIA ECHIPEI FRANȚEI-UN SUCCES MERITAT
RECORDURI

zece recorduri mondiale atle
tice au fost doborite înainte 
de încheierea lunii iunie, adi
că intr-o primă jumătate a 
sezonului care anunță, in con
tinuare, săptămini fierbinți : 
5.85 m și 5,88 m la pră
jină. ambele Serghei Bubka 
(U.R.S.S.). 2,39 m la înălțime 
— Zhu Jianhua (R.P. Chineză), 
8 798 p la decatlon — Jurgen 
Hingsen (R. F. Germania), în 
atletismul masculin ; 31:13,78 la 
10 000 m — Olga Bondarenko 
(U.R.S.S.) 3:15.92 la ștafeta
4 X 400 m — echipa R.D. Ger
mane, 53.58 la 400 mg — Ma
rina Ponomariova (U .R.S.S.), 
2.05 m la înălțime — Tamara 
Bîkova (U.R.S.S.), 22,53 la greu
tate — Natalia Lisovskaia 
(U.R.S.S.) și 6 887 p la hepta- 
tlon — Sabine Paetz (R.D. Ger
mană).

Alte probe marchează un e- 
vident progres de ansamblu, 
chiar dacă performanțele ma
xime rezistă încă, datorită va
lora lor excepționale (lungimea 
feminină, cu 7 săritoare peste 
7 metri și 15 dincolo de 6.96 m, 
triplusaltul, cu o duzină de 
săritori între 17,52 m și 17,27 m 
etc.).

Evenimentele cele mai intere
sante ni le oferă însă săritura 
în înălțime, care și-a schim
bat recordurile atît la femei, 
cit și la bărbați. Tamara Bî
kova și Zhu Jianhua sînt doi 
lideri autoritari, care și-au cîș- 
tigat locul in galeria marilor 
vedete din istoria specialității. 
Conform previziunilor lui Dra
gan Tancici (antrenorul lui 
Dietmar Mogenburg, * Carlo 
Trănhardt. Ulrike Meyfarth 
etc.), Bîkova a ajuns prima la 
2.05 m și pare capabilă să con
tinue cu succes asaltul spre 
2.10 m. Ea este singura care 
a trecut anul acesta 2 metri, 
cifră care reprezintă încă o 
barieră psihologică pentru nu
merosul pluton talentat „din 
spate".

• Reprezentativa R.P. Chineze 
s-a calificat pentru finala compe
tiției dotată cu „Cupa Marelui 
zid". Miercuri seara, la Beijing, 
în semifinale, R.P. Chineză a în
trecut cu 5—1 formația Canadei, 
în cealaltă semifinală se vor în- 
tîlni formația vest-germană Wald- 
hof Mannheim și o selecționată 
a Poloniei.
• In cadrul grupei a Il-a a se

mifinalelor „Cupei Libertadores" 
s-au întllnit două formații brazi
liene. Gremio a întrecut Flamen- 
go, la un scor neașteptat de se
ver : 5—1. Din această grupă mai 
face parte și echipa Venezuelans 
Los Andes, care n-a jucat încă 
nici un meci. In prima grupă si
tuația este următoarea : 1. Inde- 
pendlente (Argentina) 4 p (3

Tot la al treilea record mon
dial în ultimii doi ani (2,37 m,

Șl LEGENDE
2,38 m și 2,39 m) se află și 
Zhu Jianhua, care a adus pro
ba masculină în fața specta
culoasei granițe de 2,40 m. ii 
trebuie un titlu important sau 
depășirea acestei limite pentru 
a intra în rindul „nemuritori
lor".

Este interesant că de la Io- 
landa Balaș șl Valeri Brumei 
proba n-a mai avut, simultan, 
doi campioni de asemenea ca
libru. Cu 23 de ani în urmă, 
loli și Brumei stabileau recor
durile mondiale la Sofia — 1,91 
m și, respectiv, 2,25 m (coinci
dența face ca diferența — de 
34 cm — dintre recordul mas
culin și cel feminin existentă 
atunci să fie aceeași și astăzi). 
Pentru Balaș era apogeul ca
rierei. dar Brumei avea sd mai 
urce, în următorii doi ani, 
pînă la 2,28 m. Privind înapoi, 
ne dăm seama cit de mult 
s-a schimbat atletismul în a- 
ceste două decenii. A dispărut 
nu numai „dubla foarfecă" a 
campioanei noastre, ci și „ros
togolirea ventrală", al cărei 
prototip a fost Brumei, „flop- 
ul" fiind practic singurul pro
cedeu utilizat azi de săritorii 
de valoare internațională. Cel 
14 centimetri ciștigați de Bî
kova, Zhu Jianhua și predece
sorii lor fața de Balaș și Bru
mei reprezintă, socotim, puțin 
pentru 23 de ani, mai ales 
dacă ne gîndim și la îmbună
tățirile în privința condițiilor 
(pistă sintetică, saltea cu bu
reți) de care au beneficiat ge
nerațiile de după 1968. Alte 
probe, îndeobște mal „leneșe" 
(printre care șl lungimea), 
oferă o „rată" a progresului 
mai mare.

Iată dar că, în ciuda evoluției 
în timp, în ciuda valorilor in
discutabile ale fruntașilor de 
azi, a spectaculozității noilor 
cifre, ne putem întreba pe 
bună dreptate : au fost, oare, 
depășite cu adevărat cele două 
„legende" ale săriturii în înăl
țime ?...

Vladimir MORARU

PARIS, 28 (prin telefon). 
Scriu aceste prime însemnări 
după încheierea turneului final 
al campionatului european de 
fotbal și deși a trecut de mult 
de miezul nopții puțini fran
cezi au reușit să adoarmă. Ti
nerii parizieni sărbătoresc cu 
o energie zgomotoasă rar vă
zută victoria finală a echipei 
Franței în campionatul euro
pean. Pe bulevarde, pe străzi, 
este un vacarm greu de descris. 
Sute de mașini claxonează 
continuu (incit ai impresia că 
unora li s-a defectat claxonul), 
se bat tobe și tot felul de ti
nichele, coruri pe toate vocile 
scandează sacadat „Les bleus, 
Ies bleus !“• („Albaștri, albaș
tri !“, cum numesc suporterii 
„Ll”-le Franței), se strigă, se 
fluieră în flux continuu, îneît 
stai să te întrebi dacă va fi 
totuși chip să adormi pînă la 
ziuă, polițiștii de noapte ră- 
mînînd simpli spectatori amu
zați ai acestei fieste nocturne 
fotbalistice pariziene.

Prima reacție — ...omenească 
— a cronicarului este aceea că 
victoria gazdelor în finala cu 
Spania se sărbătorește poate 
cam exagerat. A doua, care

DOUĂ CLASAMENTE INEPITL
Acum, după căderea cortinei 

peste ediția a 7-a a Campiona
tului european de fotbal, co
mentariile sint ia toi, ele avind 
la bază o sursă plină de sem
nificații și anume datele sta
tistice. Apelind la graiul sec al 
cifrelor vă prezentăm două ine
dite clasamente ale celor 8 
participante la turneul final 
Euro ’84. Primul alcătuit avind 
drept criteriu numărul de punc
te obținute de cele 8 finaliste, 
iar al doilea prin prisma go
laverajului realizat in meciurile 
susținute.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
WIMBLEDON. Favoriții se 

impun aproape fără dificultate 
în întrecerile din cadrul pri
melor tururi ale marelui turneu 
de tenis de Ia Wimbledon. 
Martina Navratilova, de pildă, 
a dispus cu 6—2, 7—5 de mai 
tinăra sa adversară Amy Hol
ton. Alte rezultate: Anno 
Hobbs — Mary Lou Piatek 
6—4, 6—3, Wendy Turnbull — 
Amanda Brown 6—3, 6—4, Bar
bara Potter — Grace Kim 6—3, 
6—0, Kathy Jordan — Virginia 
Ruzici 6—4. 6—4, Lisa Bonder 
— Barbara Gerken 7—6. 6—2,
Pam Shriver — Gigi Fernandez 
3—6, 6—3, 9—7. Manuela Ma
leeva — Natalia Reva 6—2, 
6—2. Iată cîteva rezultate și 
din proba feminină de dublu : 
Navratilova, Shriver — Casale. 
L. Romanov 6—1, 6—1, Serne-

va. Savcenko — Horvath, Ru
zici 6—4, 6—3, Kohde, Mandli- 
kova — Purdy, Reggi 7—5, 6—0. 
Evert-Lloyd, Tanvier — Cum
mings, White 6—4, 7—6.

în întrecerile de simplu băr
bați, între altele, au fost în
registrate rezultatele : Kriek — 
Edberg 4—6, 6—4, 6—1, 0—1,
Davis — Nystrom 6—1, 7—5,
6— 7, 6—1, Arias — Ocleppo
7— 5, 5—7, 3—6, 7—6, 6—4.
Connors — Simonsson 6—2, 
6—1, 6—3, Lendl — Tarr 6—3,
6—1, 6—3.

CLASAMENTUL... PUNCTELOR
1. Franța
2. Spania

5 S 0 0 10 p
5 2 2 1 8p

3. Danemarca 4 2 0 2 4p
4. Portugalia 4 12 1 4p
5. R.F. Germania 3 111 3p
6. Belgia 3 10 2 2p
7. România 3 0 12 1 P
8. Iugoslavia 3 0 0 3 OP

CLASAMENTUL..
GOLAVERAJULUI

1. Franța 14— 4 + 10
2. Danemarca 9— 4 + 5

3.-4. Portugalia 4— 4 0
R.F. Germania 2— 2 0

5. Spania 4— 5 — 1
8. România 2— 4 — 2
7. Belgia 4— 8 — 4
8. Iugoslavia . 2—10 — 8

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA

urmează unui bilanț obiectiv 
al faptelor strict fotbalistice, 
are un grad sporit de înțele
gere. In fond, echipa Franței 
a cucerit primul titlu euro
pean după ce a cîștigat toate 
meciurile. 5 victorii la rînd ! 
14 goluri înscrise și doar 4

Michel Platini ridică fericit 
mult rivnita Cupă a lui EURO 
’81 cuvenită învingătorilor — 

jucătorii francezi 
Telef oto: A.P.- Agerpres

primite. 9 goluri marcate de 
Platini, „II magnitico", cum îl 
alintă ziariștii italieni, apelativ 
care a fost rapid împrumutat 
și de cei francezi, care mai au 
pentru strălucitul lor căpitan de 
echipă încă zeci de porecle... tn-

tr-adevăr, Michel Platini a în
scris două treimi din golurile 
echipei Franței, a înscris cu 
piciorul, cu capul, a înscris din 
acțiune, din lovitură liberă, din 
penalty, a înscris goluri decisi
ve, a înscris la începuturi de 
meci, a înscris la sfirșituri de 
meci, a înscris el singur mai 
mult decît fiecare dintre toate 
celelalte echipe participante ! 
Completind „fișa" lui Platini, 
stai să te întrebi dacă repre
zentativa Franței ar mai fi ie
șit campioană europeană și 
fără el. Dacă Platini ar fi fost 
accidentat de pildă, ca Bălăci 
al nostru, și el conducător de 
joc... Este adevărat că france
zii au mai avut și un al doilea 
conducător de joc în teren, pe 
Țigana (vechea cunoștință a 
craiovenilor), care a făcut cî
teva partide superbe, unii din
tre tehnicienii de aici conside- 
rindu-1 chiar jucătorul nr. 1 al 
turneului final... Nu este insă 
cazul acum să-i compari pe a- 
cești doi excelenți fotbaliști 
francezi, cert este faptul că 
Platini a marcat un sac de go
luri, goluri care au adus vic
torii, iar victoriile au adus tit
lul european.

Firește, nu poți vorbi de vic
toria finală a echipei Franței 
fără a vorbi (mult) de Platini, 
pe de altă parte însă a explica 
victoria gazdelor numai prin 
reușitele (excepționale, e ade
vărat) ale lui Platini este o e- 
xagerare. Echipa Franței s-a 
prezentat ca un „unsprezece" 
foarte omogen, foarte echili
brat, a avut de partea sa pu
blicul, s-a bucurat și de arbi
traje în general favorabile, in
clusiv în finală... Oricum, însă,' 
pe durata întregului turneu fi
nal, echipa antrenată de Mi
chel Hidalgo a făcut — specia
liștilor și nespecialiștilor — 
cea mai puternică impresie,’ 
manifestând forță, siguranță și 
constantă. O singură dată. în 
semifinala cu Portugalia, ,,un- 
sprezecele" francez a fost k.d. 
în picioare, coechipierilor exce- 
lenților Jordao și Chalana lip- 
sindu-le doar șase minute în 
prelungiri pentru a ajunge ei 
în finală.

Atunci, în semifinale. Platini 
et comp, au avut și noroc. Dar 
nu este pentru prima oară 
cind în compoziția și drumul 
marii performanțe intră și no
rocul...

Marius POPESCU I’

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

ACTUALITATEA 
LA ÎNOT

• Concursul de selecție a îno
tătorilor americani în bazinul U- 
luversității Indiana din Indiana
polis : FEMEI : 400 m liber : Tif
fany Cohen 4:03,73, Kim Lineham 
4:09,57. Cynthia Woodhead 4:09,94; 
100 m spate : Betsy Mitchell 
1:02,62, Theresa Andrews 1:02,6S, 
Susan Walsh 1:02,77, Debbie Risen 
1:03,26 : BARBAti : loo in liber : 
Heath 49,37, Gaines 49.96, Cava
naugh 50,04 : 200 m spate : Carey 
1:58.86 — record mondial (v.r. 11 
aparținea cu 1 :38,93 din 1983), 
Vassallo 2:02,15, Veateh 2:03,03.
• Bilanț mondial 1984 în proba

feminină de 100 m spate : 1:01,13 
Otto (R.D.G.), 1:01,53 Kleber
(R.D.G.), 1:01,98 Zimmermann
(R.D.G.), 1:02,01, bunaciu (Ro
mânia), 1:02,18 PĂTRĂȘCOIU (Ro
mânia), 1:02 43 Sirch (R.D.G.) 
1:02.62 Mitchell (S.U.A.). 1:02,85
Andrews (S.U.A.), 1:02,77 Walsh
(S.U.A.), 1:02,78 Weigang (R.D.G.), 
1:03,26 Risen (S.U.A.).

VARȘOVIA, 28 (Agerpres) — 
La Piotrkow Tribunalski în 
turneul internațional de șah re
zervat maestrelor. după șase 
runde, în fruntea clasamentului 
se află Smaranda Boicu (Româ
nia) și Liliana Lechner (Po
lonia) — cu cite 4,5 p, urmate 
de Valeria Gere (Iugoslavia) — 
4 p, Irene Winter (R.D. Ger
mană) — 3,5 p, etc. în runda 
a 6-a, Smaranda Boicu a în
vins-o pe Winter, Lechner pe 
Szîmanska, Gcre a cîștigat la 
Kazmarek, iar partida Zboron 
— Plaszcinska s-a terminat re
miză.

în turneul marilor maestre,

Elisabeta Polihroniade-Rusu a 
remizat în urnda a șaptea cu 
Lidia Semenova, rezultatul de 
egalitate fiind consemnat și In 
partidele Brusztman — Szma- 
cinska și Jagodzinska — Sos- 
nowska. Liu Șiulan a cîștigat 
la Baumstark, iar Sykora a 
pierdut la Muhnik.

în clasament conduc Liu 
Șiulan (R.P. Chineză) și Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) cu cite 
5,5 p, urmate de Larisa Muh
nik (U.R.S.S.) — 5 p. Elisabeta 
Polihroniade-Rusu (România) 
și Johana Jagodzinska (Po
lonia) cu cite 4 p.

ȘAHIȘTII SOVIETICI AU AVANS
La Londra, in meciul de șah 

U.R.S.S. — „Restul lumii", ju
cătorii sovietici mențin un 
avans de 2 puncte obținut in a 
doua rundă (6—4) și după dis
putarea celui de al treilea tur. 
Remize au fost partidele Kar
pov — Andersson, Polugaevski

— Korcinoi, Vaganian — Ribli, 
Beliavski — Larsen, Razuvaev
— Hubner, Romanișin — Chand
ler, iar restul întrerupte. Scor 
general : 14—12 (4) pentru
echipa U.R.S.S., care va avea 
negrele la cele zece mese. în 
ultima zi.

• PLATINI, JUCĂ
TORUL NR. 1 AL E- 
DIȚIEI A VH-a. Un 
juriu alcătuit din zia
riștii prezențl la C.E. 
1934 au atribuit „Ba
lonul de aur" pentru 
cel mal bun jucător 
al campionatului lui 
Michel Platini (Fran
ța) care a totalizat 
1099 puncte. L-au ur
mat în clasament 
Elkjaer-Larsen (Dane
marca) 267 p, Jean 
Țigana (Franța) 259 p.
• ARCONADA ESTE

DEZOLAT........Să pri
mești un asemenea 
gol în finala unui 
campionat european 
esle In adevăr groaz
nic" a declarat căpi
tanul echipei spanio
le Arconada. „Nu-mi 
explic nici acum cum 
am putut să las să-ml 
scape mingea din bra
țe. Am fost foarte 
bine plasat față de 
traiectoria balonului 
la lovitura executată 
de Platini. Sint sigur 
că, fără eroarea pe 
care am comis-o, am 
fi putut obține alt 
rezultat", a încheiat, 
plin de amărăciune, 
portarul spaniol.
• ...IAR HIDALGO

FERICIT : „Este O 
mare recompensă pen
tru toți jucătorii, 
pentru noi antrenorii 
care am muncit spre 
a aduce echipa Fran
ței la acest titlu, a 
cieclarat antrenorul e- 
chipel Franței. Per
formanța demonstrea
ză că se poate conta 
pe actualii internațio
nali în viitoarea cam
panie de calificare la 
C.M. 1M4. Echipa spa
niolă ne-a dat o re
plică viguroasă în fi
nală. Organizarea ei 
tactică ne-a creat se
rioase dificultăți pe 
care am reușit să le 
Învingem pînă la 
urmă".
• MUNOZ ESTE, 

TOTUȘI, MULȚUMIT. 
„Această finală a fost 
pentru mine un mare 
meci. Nu am nimic 
să reproșez jucători
lor. Cred că scorul 
este prea sever față 
de desfășurarea par
tidei. In acest cam
pionat am lansat un 
grup de tineri jucători 
care vor îmbogăți Io
tul nostru reprezenta
tiv. Nu pot să trec, 
de asemenea, peste 
faptul că, in finală, 
ne-au lipsit trei jucă

tori de bază, un han
dicap greu de depășit 
pentru orice selecțio
nată din lume cind O 
vorba de titulari pre
cum Gordillo, Maceda 
sau Goicoechea. Re
zultatele obținute in 
Franța ne servesc do 
minune ca punct do 
plecare in campania 
calificărilor pentru 
C.M. 1986“.
• DECLARATn DIN 

TABĂRA CAMPIONI
LOR. PLATINI : „A 
fost extraordinar, deși 
regret că in finală 
spectatorii nu au pu
tut vedea adevărata 
echipă a Franței. Pen
tru mine a fost un 
an excepțional : am 
cîștigat, cu Juventus, 
campionatul Italiei și 
Cupa cupelor șl, cu 
echipa Franței, Cam
pionatul Europei". ȚI
GANA : „Campion al 
Franței și al Europei! 
Mi se pare că visez I 
G1RESSE : „Această
victorie va rămîne 
fără îndoială cea mal 
frumoasă amintire a 
carierei mele". FER
NANDEZ : „Am de
monstrat că merităm 
cu prisosință titlul de 
campioni ai Europei".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
baschet • In primul med al 

Turneului pe care îl întreprinde 
în R. P. Chineză, echipa mascu
lină de baschet a României a 
jucat la Shenyang cu o selecțio
nată locală, Ir.tîlnirea s-a înche
iat cu scorul de 80—74 în favoa
rea sportivilor români. La meci 
au asistat îoooo de spectatori.

CICLISM • Turul Tarragon — 
etapa a Il-a (Mont Roig — Alca- 
nar, 168 tem) a tost cîștîgată de 
spaniolul Calardo în 5.03:03. Lide
rul competiției este francezul Lef- 
flolt 9.02:45 urmat la 4 s de spa
niolul Terrones • Turul Poloniei, 
După ce Marek Lesniewskl (Po
lonia) a cîștigat prologul (2,8 km

— 4:16,8), prima etapă (Varșovia
— Radom, 137 km) a revenit lui 
Ryszard Szurkowskl (Polonia) 
cronometrat în 2.53:55, urmat la 
2 secunde de compatriotul său 
Marek Lesniewskl. Acesta din 
urmă este purtătorul tricoului 
galben cu 2.58:11. O urmează 
Wrona (Polonia) la 4 s șl Zwo- 
linskl (Polonia) la 7 s etc. • La 
Bmo are loc, pe velodrom, com
petiția amatoare dotată cu „Ma
rele premiu al Europei". Proba 
de urmărire individuală a prile
juit victoria tinărului plstard au- 
tralian Dean Woods care l-a in- 
tîlnlt în finală pe cehoslovacul 
Ales Trcka. Rezultatele înregis
trate : 4:48,10 șl, respectiv, 4:48,41. 

• Al 32-lea Tur al R.D. Germane 
s-a încheiat cu victoria Iul Falk 
Boden (R.D.G.) urmat la 47 s de 
colegul său Bernd Drogan. Dintre 
români cel mai bine clasat a 
fost Mircea Romașcanu (locul 24) 
Ia 16:03. Pe echipe: 1. R.D.G. I, 2. 
R.D.G. II, 3. Turbine Erfurt, 4. 
România, 5. Bulgaria.

HANDBAL • Echipa olimpică a 
Iugoslaviei susține, pe teren pro
priu, trei meciuri de verificare 
In compania Elveției. In primul, 
desfășurat la Sezana, iugoslavii 
au cîștigat cu 16—13 (6—6). Isako- 
vici a înscris 7 goluri • Meci 
amical, la Gunzburg : R.F. Ger
mania — S.U.Ă. 20—20 (10—8) ! 

jocuri), 2. Naclonal (Uruguay) și 
Universidad Catolica (Chile) 1 p 
(1 j).• Fostul internațional olandez 
Rudi Krol (83 selecții), în vîrstă 
de 35 ani, va juca în viitorul se
zon la A.S. Cannes, în divizia se
cundă franceză. In ultimii ani el 
a evoluat la Ajax, Vancouver și 
Napoli.
• Todor Veselinovici, antreno

rul reprezentativei Iugoslaviei la 
recentul C.E. din Franța, a sem
nat un contract cu formația... 
turcă, din prima divizie. Fe
nerbahce din Istanbul. Gestul 
lui Veselinovici a produs stupoare 
în cercurile fotbalistice iugoslave! 
înlocuitorul său se pare că va fi 
Ivan Toplak. actual antrenor al 
echipei olimpice.
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oștința

POT FACE...

ictivă, dat fiind 
actuală sîntem 

le reconstrucție, 
e sper să-1 tre
zind seama de 
antrenorului Ni- 
j^Iotui echipei

Niculescu (19 
Ivanov (36), 

21), Elena Ilie 
k^wniw(29), Vero- 
■Rnstanța Iorga 
bpescu (21), A- 
Zoia Moldovan 
1(23). Sofia Popa 

ndÎfirescu

însemnări I

OAMENII SPORTULUI

Afirmația din titlu ar putea 
părea exagerată. Să faci „mi
nuni-*  presupune, desigur, ceva 
cu totul ieșit din comun. Da, 
ceva cu totul ieșit din comun 
am văzut acolo, la 6—7 km 
de Alba Iulia, în cîmpie, de 
unde încep pădurile și munții. 
Am trecut printre lanuri de 
grîu, cu seîntei de maci îm
prăștiate prin ele și am co- 
borît ca într-o imensă copaie. 
Aici, pînă mal acum un an-doi 
era o zonă băltită și nefolosi
toare. Dar, iată că au venit 
niște oameni de sport, un co
lectiv cum mal rar am văzut, 
oameni ai întreprinderii de 
construcții și transporturi 
Alba (director ing. Mircea Ța- 
goe) care au spus : „Dați-ne 
nouă palma asta de băltoacă 
să încercăm s-o facem folosi
toare... Pentru iubitorii de 
sport44.

Și cînd oameni ca ing. loan 
Muncuș, șef secție producții 
industriale, ing. Ion Bolog și 
alte cadre de conducere au 
Îmbrăcat salopeta — în ceasu
rile libere — și au pus mina 
pe sapă și lopată, constructo
rii, membrii asociației „Con
structorul44 i-au urmat „pînă 
la ultimul om“ — ne spunea 
tovarășul director Mircea Ța-

„MINUNI"!
goe. De ce ? „Pentru că ne 
place sportul, cum să spun, 
și-am zis că noi, cei ce con
struim ———• —= —
n-o să 
struim 
dacă-i 
toare ?“ 
A.s.
sportivă și veți rămîne uimiți. 
Sute și sute de oameni fac 
sport. Cîteva terenuri de tenis, 
de volei, de handbal (de o ca
litate excepțională), popicărie 
cu două piste, poligon de tir. 
Inclusiv sheet și mistreț aler
gător, terenuri ' 
tru cei mici, 
splendid bazin 
iect al lor, al
In care apa, limpede ca la
crima, te cheamă la scaldă. 
Dar nu numai atît. Oamenii 
și-au făcut și gospodării ane
xe : un lac în care se joacă 
crăpceni dolofani, crescătorii 
de porci șl iepuri, grădini de 
zarzavat — toate pentru mi- 
crocantina bazei.

Porumblști in jur, lanuri de 
griu și aici o lume a sportu
lui. Aceasta este ..minunea- 
de la „Construcția-, Despre 
activitatea acestor oameni, 
fără Îndoială, se va mai scrie.

atîtea lucruri minunate, 
fim în stare să ne con- 
o bază sportivă ? Ce 

o băltoacă rău mirosi- 
Și mergeți acum la 

„Construcția", la baza lor

de joacă pen- 
vestiare, 
după un pro- 
constructorilor,

un

Viorel TONCEANU

de
.Cupa Dunării44

nu
Chiar dacă la turneul 

polo dotat cu 
(desfășurat la Bratislava) 
au luat parte cele mai reduta
bile echipe naționale din Eu
ropa, performanța reprezentati
vei României (ciștigătoare a 
competiției, învingătoare in 
toate cele patru meciuri sus
ținute, cu echipele Angliei, Ce
hoslovaciei — A și B — și Po
loniei. autoarea unui golaveraj 
concludent : 63—28) este meri
torie. Ea a fost obținută în 
condițiile folosirii unui lot 
aflat în perioadă de recon
strucție. acțiune începută cu 
cîteva luni în urmă. în acest 
sens, se cuvine să menționăm 
că în cele cinci turnee inter
naționale la care a luat parte 
anu] acesta selecționata țării 
noastre (la Pitești, Varșovia, 
Tbilisi, Vama și la Bratislava), 
au fost utilizați 20 de jucători. 
Precizări în privința evoluției 
la Bratislava a lotului român

ne-a furnizat antrenorul Gheor- 
gbc Zamfirescu :

In turneul de la Bratis- 
am insistat asupra folo- 

jucătorilor mai tineri (Vir- 
Viorel Șerban,

ul loc Id turneul de id Gdansk I

BA, BAR SA Nil St EXAGEREZE
Bcheib^wte sint 
Inc apărătoare 
idru. Czegledi, 
F.rădinaru), la 
1st depășite cu 
lersare".
Istatările antre- 
l utile pentru 
kte de pregătire 
I să facem pre- 
[nici un an de 
fcobțlnut exce- 

Hka Univcr- 
Bmonton, lotul 
se află într-un 
tă a omite une- 
1 activitatea de 

cluburilor 

pd mont on, doar 
aru și Stoichi- 
t la Gdansk,

ici, Kiss, Filip, 
Hinda, Ciubăn- 
Popa) devenind 

renunțindu-se 
in această ca- 

lotul a 
t, ajun- 

format a- 
ucătoare 
intre ele 
utea fa- 
ternațio- 
trecut la 

ima că la 
ptembrie e-

chipa națională va avea de 
susținut examenul dificil al 
turneului de calificare - pentru 
campionatul european, consi
derăm câ sânt necesare : revi
zuirea componenței Iotului, 
completarea lui cu baschetba
liste care îl pot întări și ridi
carea nivelului pregătirii la un 
standard care să permită în 
viitor o comportare bună. (D. 
STANCULESCU).

lava 
sirii 
gil Duculeț, ___  ,
Daniel Gniță. Sorin Diaconu) 
sau mai puțin utilizați anterior 
(Eugen Ionescu. Florin Arde
lean. Horia Niță. Dan Cristian), 
care sperăm să ajungă Ia un 
nivel cel puțin egal cu al po- 
loiștilor experimentați. In ge
neral, primii opt jucători ai 
selecționatei au dat satisfacție, 
dar introducerea rezervelor a 
creat probleme. De exemplu, în 
meciul cu Cehoslovacia „B“, 
la scorul de 9—0 pentru Româ
nia, am introdus rezervele. 
Acestea au cedat, însă, cu 5—2 
repriza a 
căutările, 
ajungem 
omogenă, 
poloiști capabili 
facă fată jocului modern ca
racterizat prin apărări agresive 
(deseori chiar presing) și ac
țiuni de atac rapide.

— Aveți de făcut și alte men
țiuni referitoare la comportarea 
selecționatei României ?

— Echipa a jucat cu 
dăruire, a manifestat ____
colectiv, a folosit mai bine de- 
cît altădată situațiile de supe
rioritate numerică 
bine pe cele de 
numerică. Cei mai 
(ori au fost Mihai 
mai valoros portar 
lui). Cornel Gordan, ______
Moiceanu, Vlad Hagiu și Do
rin Costrăș (ultimii doi fiind 
cei mai productivi jucători ai 
turneului, cu 16 și, respectiv, 
15 goluri înscrise).

treia. Noi continuăm 
deoarece va trebui să 
să avem o. echipă 
disciplinată tactic, cu 

TOȚI — să

multă 
spirit

șî foarte 
inferioritate 
buni jucă- 

Simion (cel 
al turneu- 

Cătălin

REGATA SNAGOV
lUrmare din pag. I)
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Retrospectivă in... perspectivă

REGRES VALORIC MARI FLUCTUAȚII DE JUCĂTORI Șl ANTRENORI
Cu numai 5 victorii și cu 70 

de goluri primite, tîrgoviștenii 
au avut, în acest an competi- 
țional, cea mai slabă dintre 
evoluțiile lor din cele 7 pre
zente de pînă acum in prima 
divizie a țării. Echipa a înce
put slab, a încercat o redresa
re, n-a reușit-o, iar în retur ă 
jucat, practic, ca o formație 
resemnată, preocuparea princi
pală fiind mai mult construcția 
unei garnituri noi (bazată pe 
tineri din pepiniera locală) de- 
cît acumularea de puncte care 
să mai întrețină unele speranțe.

Adevărul este că C. S. Tir
goviște a pornit Ia drum cu un 
lot mai slab decît anul trecut ; 
fără Kallo, Viorel Radu, Grea
ca, Ion Marin, cu „achiziții" 
(Burleanu, Niculcioiu, Marcel 
Vasiîe)- sub cota valorică indi
viduală a celorlalți, cu o pre
gătire — mai ales ca omogeni
zare — sub pretențiile luptei 

I

18. C. S. TIRGOVIȘTE

%
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In retur, la București, C.S., Tirgoviște a pierdui cu 3—0 in fața 
lui Dinamo. In imagine, portarul Mia boxează balonul

după un sezon 
goviștenii au

atît de slab, tîr- 
încheiat returul

\\\\\\\\\\\\\\\\v <
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Ioc :

un nou 
(Nicolae

• A realizat 16 puncte acasă (a pierdut cite 2 cu Dinamo, 
Olt, F.C. Baia Mare, Rapid, Corvinul și Sportul studențesc, cite 
Steaua, Chimia, A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica lași, F.C. 
Bacău), iar in deplasare n-a obținut nici un punct.
• Cel mai bun loc ocupat : 5—14 în prima etapă ; cel 

18 de 14 ori.
O Golgeterii echipei : Agiu, Burleanu și O. Popescu

Argeș și

mai slab

— cite 4, Ene
și Ghioocă — cite 3, Is aia, Stoichițâ și Niculcioiu — cite 2, Pitaru, Pe- 
niu și Dumitrescu — cite 1.
• Jucători folosiți : 31 ; Burleanu 30 de meciuri, Agiu, O. Popescu, Sg 

Isaia ți Ene — cite 29, Dumitrescu 28. Mia 27, Niculescu 25, Constan- < 
tin 22, Stoichițâ 21, Niculcioiu ți Turcu — cite 19, Pitaru 15. Aelenei 
14. Lkâ 13, Cojocaru. Tudor ți Ostafi — cite 11, Ghîoacă 9, Ghergu și 
Petre — cite 7, Peniu 6, Manea ți Dușmanu — cite 5, M. Vasiie 4, Rus
și Andreescu — cite 3, Istrate și Gh. Dumitrescu — cite 2. Pesca-ru și 
Monea — cite 1. >
• Cartonașe roșii : Cojocaru (etapa a 3-a) și Agiu (etapa a 8-a).
• Cartonașe galbene : 37 ; eele mai multe : Niculescu 8. 0
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Stoichițâ

2, Burleanu), una ratată (Agiu) ; a fost sancționată cu 6 penaltyuri : jî 
4 transformate, 2 ratate.
• A expediat 367 de șuturi, dintre care 162 pe poartă.

ontinuă să 
tragerile de 

șanse mari de 
rînd prin carac- 
nice : extragerea 
totalul de gumai 

numerelor ex- 
fiecare dintre

participarea tu- 
toate cele 3 ex- 

t de cota achi- 
OTO 2 se pot 
ae, ințadrul 
știgului r

Bianca Chiriacescu — Georgeta 
Ispas (C.S.M. Iași) 3:57,80 !, 5. 
Valentina Boneva — Ivelina 
Lakova (Bulgaria) 4:00,14.

Valeria Răcilă (U.T. Arad), 
favorita probei de simplu, a 
trecut prima linia de sosire, 
cu aproape 10 secunde avans 
față de principala ei adversa
ră, Anișoara Bălan (Dinamo) ; 
3:48.87 — 3:58,77. Pe locul trei 
s-a clasat Paula Dumitrescu 
(C.S.U. Construcții), 4:14,35, iar 
pe locul patru Gianina Bontea 
(C.S.Ș. 2 Constanța) 4:22,48.

Rezultatele ultimelor două 
finale : 4+1 visle : 1. Metalul 
— Știința Constanța — Steaua

(Tiiie Țăran, Anișoara Sorohan, 
Ioana Badea — Sofica Corban 
+ Ecaterina Oancia) 3:20,55, 2. 
R.S.S. Ucraineană 3:27,71, 
Dinamo 3:31,94, 4. C.S.Ș. 
Constanța 3:35,00, 5.
3:44,51, 6. Bulgaria
8+1 : 1. Metalul — Poli. Ti
mișoara — Construcții — Dinamo 
(Doina Bălan, Mariana Trașcă, 
Aurora Pleșca, Aneta Mihali, 
Adriana Chelariu, Mihaela Ar- 
mășescu, Cornelia Diaconescu, 
Lucia Sauca + Elena Nedelcu) 
3:08,75, 2. Voința Timișoara — 
Olimpia — Metalul 3:09,07. 3. 
R.D. Germană 3:11,91, 4. C.S.Ș. 
2 Constanța 3:26,63.

Vineri, în cea de-a doua zi 
a finalelor Regatei Snagov, în
trecerile încep la ora 10.

3.
2 

Voința 
3:47,97 ; 

Poli. ~
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aspre care s-a dat in acest an 
în Divizia „A". A mai avut un 
efect negativ, de-a lungul în
tregului campionat, fluctuația 
de antrenori.
Cîrciumărescu — Becheanu, s-a 
continuat cu
Gheorghe și s-a încheiat com
petiția cu doi antrenori re
crutați dintre jucătorii din teren, 
Agiu și Ene. Greu, în aseme
nea situație, să se vorbească 
despre o concepție 1 unitară de 
pregătire, despre o „mină for
te" în întreținerea disciplinei, 
chiar despre autoritatea cu ca
re trebuie să fie creditată ori
ce conducere tehnică. Și, ca și 
cum toate aceste inconveniente 
n-ar fi fost de ajuns, s-au mai 
adăugat și accidentările : fun
dașul Pitaru (tot returul), O. 
Popescu, Peniu — multe etape. 
După primele insuccese, a scă
zut șl preocuparea secției de 
fotbal, a clubului față de e- 
chipă, au apărut și cazuri de 
indisciplină mai dese ca ori- 
cînd, unii jucători au părăsit 
echipa (este vorba despre cei 
care veniseră la Tirgoviște de 
prin alte părți, probabil fără 
prea multă convingere „de a 
pune umărul" la revenirea u- 
nei echipe de care nu se sim
țeau legați).

Tehnic vorbind, principala 
carență a lui C.S. a fost ata
cul. Nu numai pentru că a în
scris doar 27 de goluri în 34 de 
meciuri, ci mai ales pentru că, 
jucînd confuz, dezlînat, n-a ți
nut deloc mingea „în față" (a 
tras, în medie, doar 4—5 șuturi 
pe poartă, într-un meci !, per- 
mițînd astfel adversarilor să se 
găsească mereu în ofensivă, 
chiar la Tirgoviște). în retur, 
C.S. a trecut la... verificările 
de jucători, introducînd mulți 
juniori în echipă, astfel că nu
mărul total al jucătorilor folo
siți (31) este al doilea (după 
Petrolul, 32) din această ediție. 
Culmea este că în primăvară,

cu un răsunător 3—0 în fața 
Bihorului, după ce orădenii în-

trecuseră pe Dinamo cu 4—1 ! 
A fost doar „cintecul lebe

dei" ? Tîrgoviștcnii spun alt
fel : că a fost trompeta care 
anunță deșteptarea ! Acum ei 
au un nou președinte al clubu
lui (Nicolae Dineă), 
președinte de secție
Dragomir), se anunță un nou 
cuplu de antrenori (Valentin 
Stânescu, Marin Olteanul care 
promit să-și unească eforturile 
pentru ca municipiul acesta, a- 
flat într-o puternică expansiu
ne pe toate planurile, să-și 
reia locul în prima divizie fot
balistică. Cu un sprijin mai 
larg pe plan local, cu o orien
tare curajoasă spre elementele 
tinere, to’.entate, din „grădina 
proprie", cu recîștigarea atașa
mentului
(dar, pe drept cuvint, dezamă
git in acest an). C.S. Tirgoviș- 
te poate spera. După cum. ace
leași speranțe l-au readus lingă 
turnul Chindiei și pe Valentin 
Stănescu, același care — acum 
23 de ani — promova echipa 
orașului pentru prima dată în 
Divizia „A“.

unui public generos

Radu URZICEANU

S-a început cu

Becheanu Subiecte de actualitate

TALENTELE NU APAR CA CIUPERCILE.
ELE TREBUIE CAUTATE SI FORMATE!

înche- 
. Viața 
înainte.

PARTICIPAȚI CU CIT MAI MULTE BILETE
LA NOUA TRAGERE LOTO 2
DE DUMINICA 1 IULIE 1984!

Se extrag 12 numere din numai 75 1
Toate biletele au drept de participare
la toate cele 3 extrageri, indiferent de cota achitată ! 
SE POT OBȚINE Șl AUTOTURISME !

Un campionat s-a 
iat, altul va urma, 
fotbalului merge 1 
Jucătorii se află în vacanță, 
vor lua apoi parte la o nouă 
și importantă perioadă de 
pregătiri. Acum se trag con
cluzii privind comportarea 
din ultimul an competițio- 
nal, se caută, insistent, cau
zele neîmplinirilor și se fa
ce planul de bătaie pentru 
sezonul de toamnă. Plan 
care are, din păcate, in cele 
mai mult cazuri, ca princi
pală condiție de 
țire și întărire 
transferările.

Unii antrenori 
lungă, o dau președintelui 
de club și îi spun : „pe a- 
ceștia să mi-i aduceți". Mul
țumesc. Așa, tot să fi an
trenor, tot să ai această me
serie, dacă mai dispui și de 
cîteva rezerve bune. în timp 
ce alte echipe nu au nici 
titulari, chiar că nu mai 
nici o grijă.

Subiectul materialului 
față ne-a fost sugerat de o 
recentă discuție cu excelen
tul antrenor Traian Ionescu, 
de numele căruia s-a legat 
descoperirea, afirmarea și 
consacrarea unor jucători 

valoare, care au 
șansa să fie vă- 

de Tr. Ionescu ÎNA
INTE DE A FI FOST NU
ME CONSACRATE. ~' 
Frățilă, Dumitrache 
doar cîteva exemple, 
ca să-i găsească, Traian Io
nescu nu stătea locului, 
mergea la meciurile mici 
din campionatul orășenesc, 
vedea, selecționa, verifica.

De ce a făcut Tr. Ionescu 
toate acestea ? Răspunsul e 
fără echivoc : DIN PROFE
SIONALISM. „Activitatea 
mea profesională nu putea 
să-mi fie indiferentă — ne 
spunea Tr. Ionescu. Lucram

îmbunat ă- 
a echipei,

fac o listă

11 
ai

de

de 
avut 
zuți

Dinu, 
sînt 
Dar

A -

la Dinamo, club 
prestigiu, care, 
cerea rezultate, 
mai juca atît 
înainte și trebuia să aduc 
alt jucător care să poarte 
tricoul cu nr. 9. Am um
blat și l-am găsit pe Dumi
trache. Fizic firav, nume 
necunoscut, dar vedeam in 
cl pe marele fotbalist care 
avea să deviuă. Am lucrat 
mult cu el, dar am avut și 
mari satisfacții, activitatea 
mea fiind apreciată".

Unii pot spune că Dinamo 
a făcut atîtea și atîtea 
transferări. Da, cele mai 
multe în ultimii ani. Și Tr. 
Ionescu a beneficiat de ve
nirea unor jucători formați, 
dar in cazul său a și for
mat. Are acoperire totală la 
acest capitol. La Ploiești, 
muncind cu juniorii, a dat 
Petrolului aproapte o echi
pă întreagă, de viitori cam
pioni și internaționali.

De ce am scris aceste rîn- 
duri ? Pentru a vorbi din 
nou de profesionalitatea an
trenorilor noștri, primii che
mați să contribuie la creș
terea valorică a campiona
tului, Ia depistarea elemen
telor talentate, de perspec
tivă, care să dea, cu adevă
rat, valoarea echipelor noas
tre de club și, implicit, com
petiției la care participă. 
Nu de alta, dar mereu au
zim antrenori plîngîndu-se 
că nu au echipă, că nu au 
jucători, dar care nu pot da 
un răspuns cînd vine vorba 
de cîți jucători au formai. 
Unii lasă totul pe seama 
centrului de copii și juniori 
(unde, în treacăt fie spus, 
în cea mai mare parte se 
lucrează slab în privința ca
lității) și a conducerilor 
clubului, care să le asigure 
transferări „de marcă".

Constantin ALEXE

mare, 
normal, 
Frățilă 

de bine

de
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