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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 29 
iunie, s-au reluat lucrările in 
plen ale sesiunii * noua a ce
lei de-a opta legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

Ora 10. La intrarea in ro
tonda Palatului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinai eu 
puternice și îndelungi aplauze 
de către deputați și invitați, 
care au exprimat, și eu acest 
prilej, înalta apreciere a în
tregului nostru popor față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, pentru 
prodigioasa și neobosita sa ac
tivitate consacrată progresului 
și bunăstării națiunii noastre 
socialiste, ridicării României pe 
noi culmi ale progresului 
civilizației, făurirea 
a păcii, securității, 
și colaborării.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, 
oficiale an luat loe 
Elena Ceaușescu, tovarășii Con
stantin Dăscăleseu, Iosif Bane, 
Emil Bobu. Virgil Cazaca, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Pâul Nicules- 
eu. Constantin Oltcanu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Ghcor- 
ghe Rădulcseu. Ilie Verdeț.

Sentimentelor de cea mai 
aleasă stimă si prețuire. de 
profundă mindrie patriotică, eu 
care reprezentanții în forumul 
suprem legislativ al țării, ase
menea tuturor fiilor României 
socialiste, au primii Hoiărirea 
Plenarei Comitetului Central 
cu privire la realegerea tova
rășului ' :“
funeția 
general_ __________
Român de către Congresul al 
XlII-lea al P.C.R., le-a dat glas, 
in deschiderea sesiunii, 
ședințele Marii Adunări 
ționalc, tovarășul Nicolae 
san.

Deputății și invitații, 
recunoscători pentru tot 
ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, a tăcut și face pentru 
înflorirea multilaterală a Româ
niei, au aplaudat și ovaționat 
îndelung. Minute in șir, in pi
cioare, toți cei prezenti în ro
tonda Mafii Adunări Naționa
le au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mind din nou înalta conside
rație față de dinamismul revo
luționar, clarviziunea științifică 
și fierbintele patriotism cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conduce, de aproape două de
cenii. destinele națiunii noas
tre socialiste.

I.a primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Ion Sîrbu, pre
ședintele Comisiei de validare, 
a prezentat raportul acestei co
misii privind validarea alegerii 
unui deputat în M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
validat. în unanimitate, alege-

S» 
unei lumi 
înțelegerii
tovarâșul 

in lojile 
tovarășa

Nicolae Ceaușescu in 
supremă de secretar 

al Partidului Comunist

pre- 
Na- 

Gio-

adînc 
ceea

rea tovarășului Ion Radu ea 
deputat in Circumscripția elec
torală nr. 23 Chitii», munici
piul București.

In continuare, deputatul *lcs 
a depus jurămintul de credință 
și devotament față de Repu
blica Socialistă România.

In cadrul următorului punct 
de pe ordinea de zi. tovarășa 
Alexandrina Găinușe, vieeprim- 
ministru al guvernului, a pre
zentat expunerea asupra Pro
gramului de alimentație știin
țifică a populației.

La discuții asupra programu
lui au luat cuvintul 10 deputați, 
Eugen Proca, Vasîlica Vlad, 
Teodor Roman, Ferdinand Na
gy, Elena Nae, Tuduce Melcnti, 
Marioara Simiaiue, Ana Mure- 
șan, Ileana Cherebețiu, Pante- 
limon Găvănescu.

In deplină unanimitate, depu
tății au exprimat adeziunea lor 
totală, * alegătorilor Pe care ii 
reprezintă. Ia Hotărârea Plena
rei Comitetului Central eu pri
vire la realegerea de către Con
gresul al XlII-lea al partidului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent gînditor revoluționar, 
strălucit exponent al virtuților 
ți vocației creatoare ale po
porului român, genial ctitor al 
României moderne, in funcția 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Ei au 
subliniat că văd in această bo- 
tărîre o nouă expresie a dra
gostei și recunoștinței eu care 
comuniștii. întregul nostru par
tid și popor ii ineonjoară pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o 
garanție a transpunerii in 
viață eu fermitate și pasiune 
revoluționară a Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României 
spre comunism.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, in unanimitate. Hotă- 
rîrea pentru aprobarea Progra
mului de alimentație științifi
că a populației.

Trecindu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, tovarășul 
Dumitru Apostoiu, secretar pre
zidențial și al Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea 
asupra proiectelor de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzind norme cu putere de 
lege emise de Consiliul de 
Stat după sesiunea a opta a 
Marii Adunări

La încheierea 
articole, Marea 
țională a votat 
proiectele de legi.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închisă 
sesiunea a noua a celei de-a 
opta legislaturi.

Deputății și invitații au sa
lutat cu 
tovarășul 
exprimat 
puternice 
cord față 
teiului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și hotărirea Plenarei 
Comitetului Central privind re
alegerea sa în funcția de secre
tar general al Partidului Comu
nist Român.

Naționale. 
discuției 

Adunare 
în unanimitate

pe 
Na-

aceeași căldură pe 
Nîcolae Ceaușescu, au 
din nou, prin vii și 
aplauze, deplinul a- 
de propunerea Comi-

portul
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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

PIOMERII PATRIEI ÎN MAREA ARENĂ
A SPORTULUI UE MASA Șl UE PERFORMANTA

• Mai bine de 75 la sută dintre purtătorii cravatei roșii cu tricolor - 
în activitatea sportivă de masă, în întrecerile „Daciadei“ • Inițiere 
în sport, la înot, schi și patinaj, cu zeci de mii de copii • Turism, 

pe multiple planuri •() școală a viitorilor performeri!

Se împlinesc 35 de ani de 
la înființarea primelor detașa
mente de pionieri din țara 
noastră, eveniment încărcat de 
profunde semnificații. prilej 
de bilanț si de bucurie pentru 
toți purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor, peste trei milioane de 
copii si școlari. Preocuparea 
pentru tinerele vlăstare este, 
mai presus de orice o dovadă 
convingătoare a grijii părintești 
pe care conducerea de partid si

ma-

de stat. personal tovarășul 
NÎCOLAE CEAUSESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii, o 
nifestă fată de cei mai mici
cetățeni ai patriei, reprezen
tanții generațiilor in formare, 
viitorii constructori ai comu
nismului.

Inițiată organizată si îndru
mată de către partid. Organi
zația pionierilor din România 
socialistă s-a impus atenției 
prin sprijinul permanent adus

scolii în educarea patriotică si 
revoluționară a copiilor.

în cadrul acestui proces for- 
mativ-cducațional complex, ac
tivitatea sportivă a pionierilor 
a ocupat si ocuoă un loc de 
seamă.

Succesul 
pionierești 
orientarea.

activității sportive 
de masă rezidă în 
existentă încă din

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3}

VICTORII ROMÂNEȘTI

Șl ÎN ULTIMA ZI

A

LA

REGATEI SNAGOV

CANOTAJ FEMININ
Vineri 

rile din _
ționaie Snagov la canotaj fe
minin, care a aliniat la start 
vîslașe și camere din Bulgaria. 
R.D. Germană, R.S.S. Vcrai-

au continuat intreee- 
cadrul regatei intema-

Raid-anchetă la bazele sportive bucureștene

neană și Români.» 
Evoluînd bine 
sportivele noastre 
au repurtat din 
nou victoria in 
toate probele. Con
cursul a reprezen
tat un bun prilej 
de verificare a e- 
chipajelor aflate in 
pregătire in lotv.- 

toii-, <

LA PROGRESUL-COPII, DA, PERFORMERI, BA!
• Da dimineața pină seara, 
„flux continuu* de juniori ți 
mai ales de copii • Cind co
laborarea există, există și re
zultate bune * Nimeni n-a 
preluat ștafeta medaliilor de la 
Maria Vico! și Maria Alexan
dru I • „Prea mulți 
pentru niște rezultate

slabe..."

ontrenori 
otît de

bazeleSfîrșit de iunie, la 
sportive ale clubului Progresul 
din Capitală, zile în care te
renurile și sălile trebuie să fie 
folosite Ia capacitatea maximă 
în vederea realizării principale
lor obiective ale tehnicienilor și 
performerilor acestei importan
te unități : selecție, inițiere, 
perfecționare, pregătirea viitoa
relor competiții oficiale interne 
și internaționale.

Pe cele 11 terenuri de TENIS, 
bine _ îngrijite, drenate încă de 
la începutul sezonului, pregă
tite pentru antrenamentul zil
nic, mai mult de 40 de copii 
și juniori se aflau în plină pre
gătire pentru competițiile săp
tămânii viitoare, organizate la 
Cîmpina și Constanța. Sub în
drumarea antrenorilor Teodor 
Frunză, Marinei Bondoc și 
Silviu Sperneac. cîțiva copii și

| Mj 11
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Iți
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ale țării.
La 44-1 i

canotoarele
Bularda. FI 
Lavric, Chir» 
pos'd, Maria 
eieia + Vi 
Joja (Viitorul 
C.S.U. Const:
— Dinamo) au tre
cut primele linia 
de sosire cu un a- 
vans substanțial 
fațade principalele 
(3:18,25). Pe 1; __ _
re : 2. Dinamo 333,62. 3. Me
talul — Dina-mo 
Bacău 3:36,28, 5. 
rești 3:49,05.
3:5445.

Intr«-o manieră 
peste 10 secunde

Valeria Racilă, învingătoare detașată in proba 
de simplu ~ — -Foto : Vasile BAGEAC

urmăritoare 
jrtlo următoa-

3:35,78. 4. S C. 
Voința Bucu- 
6. Bulgaria

categorică, cu 
avans, au ciș-

tigat Elisabeta Oleniuc — Ma- 
rioara Popescu (Olimpia-Dier- 
na Orșova) finala cursei de 
2 visle (3:21.20). în continuare : 
2. Utte Schach — Bettina 
Suckow (R. D. Germană)

Vasile fOFAN

(Continuare tn cap a T-a)

Sub îndrumarea antrenoarei Niculina Grigoreseu, 
chetbaliste exersează driblingul.

juniori talentați — Oiilia Pop, 
Niculae Hari, Marian Onilă, 
Mădălina Voinea, Petre Nicu- 
leseu, Fiorin Manea, unii din
tre ei recent cîștigători al con
cursului republican al copiilor, 
desfășurat la Oradea — exer
sau diferite procedee tehnice și 
scheme tactice. Au urmat cursu
rile de inițiere, după care, spre 
ora prînzului. se aflau în plină 
desfășurare meciurile contînd 
pentru o competiție internă.

_ micile bas-
Foto : I. MIHÂICA

La sala de jocuri, grupa de 
BASCHET a profesoarei Nicu- 
lina Grigoreseu se afla in plin 
antrenament. Sint ..speranțele" 
de 15—16 ani ale secției divi
zionare ,.A“ care urmează a fi 
promovate. în funcție de va
loare, gabarit și calități tac-

Enwnuel FÂNTÂNEANU 
Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

Atleții iși desemnează campionii

MARATONUL SI MARȘUL AU LOC IN CAPITALA1 1
Astăzi, cfc) ’a ora 9, in Pădurea 3ăneosa, se va da startul in carrpia- 

natul nuțional de maraton, bărbați și femei. Mîine, la ora 8,30 va avea 
loc cursa de 20 km marș pe trcseul de pe str. Maior Coravu.
Dc osemenea, in mai multe localități din țară au loc întrecerile eta
pei de zonă a Concursului republican pentru juniori de cat. I. La 
București concursul se desfășoară pe stadionul ,,23 August" (azi de la 
ora 17, mîine de la ora 9,30).



Ziua învățătorului
(Urmare din pag. 1)

PIONIERII PATRIEI-IN MAREA ARENA A SPORTULUI
PEDAGOGII ÎN TRENING
Hotărind o „zi a învățăto

rului" — și aceasta este, 
prin tradiție, 30 iunie — 
partidul și statul nostru 
aduc, astfel, un emoționant 
Si meritat omagiu neobosi
tului modelator al sufletului 
ii trupului copiilor noștri. 
Da, și al trupului, pentru că 
în marele eșalon al slujito
rilor școlii se află și pro
fesorii de educație fizică, 
pedagogii in trening, care, 
ajutîndu-i pe copii sd tră
iască bucuria mișcării, se 
străduiesc să le cultive nu 
numai calități fizice, ci și 
curajul, tăria de caracter, 
demnitatea și onoarea, spi
ritul de colectiv.

Iată de ce reprezintă un 
prilej de mare satisfacție să 
întîlnim, pretutindeni în 
tară, la orașe si la sate, 
asemenea dascăli de sport 
pe care elevii îi prețuiesc 
și ti respectă, cum ar fi 
Elena Godoroja, Maria Stă- 
pînoiu, M. Oancea, Elisabeta 
Vîlsan, Ella Jeeu' și FI. 
Frazzei (București), Gh. 
Cordea (Baia Mare), Maria 
Ghenade și Al. Varodin 
(Bacău), D. Zardava (Călă
rași), D. Blaier (Timișoara), 
L. Stilea (Rm. Vile ea), R. 

’ Toma (Piatra Neamț), C. 
Marinescu (Tirgoviște), Șt. 
Coandâ și L Bule (Oradea), 
V. Grigoraș (Fitionești-Vran- 
cea), S. Popescu și I. Rotaru 
(Constanța), de bună seamă 
doar cițiva dintre cei mai

ÎNTRE MAREA PERFORMANTĂ SPORTIVĂ Șl CEA UMANĂ
- de vorbă cu IOAN POP, căpitanul echipei

reprezentative
în toamna trecută, cînd șeri- 

merul Ioan Pop se îmbolnăvea 
de hepatită, nu putini erau a- 
ceia care-i prevedeau Încheie
rea carierei sale de performer, 
printre cei care-și susțineau o- 
pinia aflîndu-se si unele cadre 
medicale. Ce-i drept. printre 
acestea din urmă nu exista u- 
nanimitate. chiar gama progno
zei era foarte largă, începînd 
de la interdicția efortului ma
xim (incapacitatea organismului 
de a mai face fată intenselor 
solicitări ale marii performan
te) și terminînd cu o posibilă 
revenire spectaculoasă. în cîte- 
va luni.

Si iată că după aproximativ 
• luni de la declanșarea bolii. 
Ioan Pop, căpitanul echipei re
prezentative de sabie, în vîrstă 
de 30 de ani. revenea In sala 
de scrimă, ce-i drept, cu cir
cumspecție. urmărit cu atentie 
și grijă de medic. antrenori, 
club și de toti cei care, de-a 
lungul întregii perioade critice, 
de boală si convalescentă, au 
fost alături de cel mai bun sa- 
brer al nostru din ultimii ani. 
„Eram eonvins că voi reveni. 
Nn puteam încheia astfel eu 
sportul pe eare-1 iubesc... Nu 
era drept să ratez în acest fel 
finalul unei perioade Importan
te din viata mea. care a coineis 
cu tinerețea și realizarea mea 
ea om si performer. Premisele 
nu erau, însă, prea optimiste și 
lăsau să se întrevadă o reve
nire doar peste un an. Ceea ee, 
practic. însemna scoaterea mea 
din întregul circuit eompetițio- 
nal al acestui sezon. în care 
echipa României are mari o- 
bieeilve de performantă. Cel

RAID-ANCHfTĂ IA BAZELE SPORTIVE BUCIJREȘTENE
(Urmare din pag. I)

tice. mai întii la eșalonul de 
junioare, apoi în prima garni
tură. Deocamdată s-au afirmat 
Nicoleta Olteanu și Denîsa 
Bucur.

Pe saltelele din sala mare de 
LUPTE, tineri din două secții : 
Progresul și C.S.Ș. Energia, 
între cele două unități a în
ceput de curînd o fructuoasă 
colaborare, materializată în pro
movarea unor talente de la 
Energia (copii) la Progresul 
(juniori). Primul suces : Cris
tian Albuț, campion de juniori.

Desigur, nici sălile de TENIS 
DE MASĂ, SCRIMA, terenurile 
de HANDBAL și FOTBAL nu 
erau goale in ziua raidului, 
prin ele perindîndu-se, în serii, 
numeroși aspiranți la măiestria 
sportivă. Prezența masivă a 
tinerilor și foarte tinerilor 
sportivi se explică pe de O 
parte prin vacanța competițio- 
nală a unor secții de seniori,

•••
harnici și pasionați educa
tori prin sport, cadre didac
tice care, in școli sau în 
cluburile sportive școlare, 
contribuie — cum ne relevă 
permanent întrecerile merii 
competiții sportive naționale 
„Daciada" — Za formarea 
unor generații sănătoase, 
pline de vigoare și optimism, 
iar intr-o etapă superioară, 
in funcție de aptitudini, de 
calități, la modelarea unor 
viitori campioni, succesori ai 
marilor noștri performeri.

Sărbătorim Ziua învățăto
rului, anul acesta, intr-un 
moment în care întregul 
nostru popor întîmpină cu 
entuziasm, cu noi și noi 
fapte de muncă istoricele 
evenimente pe care le re
prezintă aniversarea a 40 
de ani de la revoluția de 
eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Alături de întregul nostru 
popor, învățătorii, cadrele 
didactice de educație fizică 
se angajează să asigure mai 
ferm, mai eficient creșterea 
și pregătirea tinerei genera-» 
ții pentru muncă și viață, 
educarea ei în spirit comu
nist. revoluționar, în așa fel 
incit aceasta să devină un 
pilon, de nădejde al con
strucției socialiste în patria 
noastră.

de sabie
care. în special, mi-a susținui 
moralul — prin argumente 
concrete — a fost colonel dr. 
Dominie Dogan, de Ia spitalul 
„Colentina". la care s-a adău
gat sprijinul material al clu
bului Steaua și asistenta califi
cată a Centrului de medicină 
sportivă, asa îneît am reluat 
contactul cu sportul la jumăta
tea perioadei pronosticate iniți
al", ne-a spus Ioan Pop.

O revenire spectaculoasă 1 
Dacă apreciem performanta ob
ținută în această „cursă contra
timp". performanta medicală, 
da 1 Dacă ne gîndim. insă, la 
performanța umană — loan 
Pop s-a supus fără nici o e- 
zitare unui regim spartan de 
viată, de o rigoare fără prece
dent în cariera sa. cu unicul 
gînd. chiar cu obsesia autode- 
păsirii. a mobilizării tuturor re
surselor pentru a reveni cît mai 
repede la normal, pentru a re
deveni apt de marile eforturi 
reclamate de înalta performan
tă — nu găsim nimic spectacu
los.

— Cum te simți acum, la re
integrarea deplină — o dată cu 
„Trofeul Carpați" — în echipa 
reprezentativă ? Care sini, după 
părerea ta. potențialul actual si 
perspectiva acesteia în apro
piatele mari confruntări inter
naționale ?

— intr-o foarte bună dispozi
ție, acum, la 30 de ani, eu ra
portul meu obișnuit între înăl
țime si greutate (1,76 m și 77 
kg), după o perioadă de pre
gătire foarte dură la munte, 
care mi-a solicitat întreaga ca
pacitate de mobilizare, perioa
dă de mari acumulări pentru

iar, pe de alta, în cazul clu
bului Progresul, prin ABSEN
TA UNOR PERFORMERI DE 
AUTENTICA VALOARE LA 
VIRSTELE CONSACRĂRII. Pen
tru că. de la multipla cam
pioană europeană și mondială 
Maria Alexandru sau de la 
medaliata olimpică, floretista 
Maria Vicol, de exemplu, nici 
un performer de Ia clubul 
sportiv Progresul n-a mai in
trat pe poarta clubului eu vreo 
medalie de aur la mari com
petiții internaționale.

De fapt, ce se ascunde in 
spatele acestei prezențe nu
meroase a copiilor și juniori
lor 7 Cel mai autorizat răspuns 
ne-a fost dat de președintele 
clubului, Nicolae Mureșan, un 
om hotărît să revitalizeze per
formanța in cadrul unui club 
de tradiție in sportul româ
nesc : „N« aflăm in faza con
stituirii unor noi eșaloane de 
performeri, care să umple go
lurile create in ultimii ani, 
fapt care s-a repera tai nega

start, de a realiza acțiuni de 
mișcare cu copiii, cu precădere 
la nivelul detașamentelor, al 
claselor, cu participarea marii 
majorități a „cravatelor roșii" 
cu tricolor, după aptitudini. 
Concursurile si competițiile or
ganizate la acest nivel au reu
șit să dezvolte interesul copii
lor pentru exercițiul fizic, 
după un prealabil stadiu de 
inițiere, pornind de la gim
nastica de inviorare. dimineața, 
în recreații si continuînd cu 
lecțiile de educație fizică si 
activitătiile sportiv-educative. 
La împlinirea celor 35 de ani 
de existentă. Organizația pio
nierilor este în măsură să ra
porteze că mai bine de 15 Ia 
sută dintre membrii ei an fost 
euprinsi în diferite acțiuni 
sportive dc masă. înscrise sub 
genericul „Daciadei" : peste 2,8 
milioane la ediția de vară 
1983. circa 1.7 milioane Ia edi
ția de iarnă 1983'81.

Una din probele de maturi
tate sportivă a organizației ce
lor mici a constituit-o „Crosul 
pionierilor", competiție repu
blicană de masă, tradițională, 
care angrenează la fiecare e- 
ditie peste 1,3 milioane de 
participanti. băieți si fete în
tre 11—14 ani si care face 
trecerea spre cel mai accesibil 
si mai complet dintre sporturi, 
atletismul. Un capitol impor
tant al activității sportive pio
nierești de masă l-a reprezen
tat inițierea în înot. Din 1971, 
cînd a fost lansată, această 
acțiune a polarizat atentia a 
zeci de mii de copii care au 
deprins înotul în aoa unor ba

to(i componentii iotului. Si, 
după cum s-a văzut recent. Ia 
„Trofeul Carpati". a creseut co
respunzător și forma sportivă. 
Oboseala — de care mă te
meam — nu a apărut. Aprecie
rea ered eă-i poate cuprinde și 
pe Mustață si pe Marin, primul 
fiind în progres fată de evolu
ția din mai, de Ia „Turneul ță
rilor socialiste", celălalt, la a- 
eeeași cotă pozitivă. Szabo, me
zinul lotului, trebuie să mai 
crească pe planul tehnieo-tac- 
tic, adică să ajungă la limpezi
mea capabilă să-i atenueze ne
răbdarea. eea eare îi grevează 
excelentele calități fizice. Invă- 
țind din rezultatele obținute la 
C.M. ’83, cînd am ratai o clasa
re superioară — pierzînd un 
meci ea si ciștigat, cu puterni
ca echipă a Italici si altul, la
mentabil, cu Franța, care nu 
trebuie neglijată, ambele, vii
toare adversare in lupta pentru 
medalii la apropiatele mari în
treceri — cred că valoarea ac
tuală, exprimată fără oscilații 
de formă, poate duce echipa de 
sabie a României pe podium.

Paul SLAVESCU

tiv asupra valorii prestațiilor 
sportivilor clubului nostru in 
competiții naționale și, mai 
cu seamă, internaționale. Spun 
aceasta, întrucît majoritatea 
secțiilor noastre sint foarte 
slabe, munca desfășurată de 
antrenori neridicindu-se la ni
velul eerinfeloc actuale. Mă 
refer Ia Secțiile de sărituri în 
apă. scrimă, tenis de masă, 
tenis de cîmp, fotbal, lupte, 
volei și atletism, ultimele două 
funcționînd cu antrenori re
munerați doar... pe hirtie! Pen
tru că am amintit de antrenori, 
ne exprimăm nemulțumirea 
pentru modul eum muncesc 
Craistian Tăriceanu (handbal), 
Adrian Popa, Viorel Moisin 
(lupte), Pantelimon Decuseară 
(sărituri). Emil Iacobi și Ilie 
Stan (tenis de masă), Aurel 
Măndoiu (fotbal) și încă mulți 
alții. Modul defectuos de în
deplinire a sarcinilor ne-a de
terminat chiar să renunțăm Ia 
o serie de tehnicieni (handbal, 
tenis de cîmp ș.a.), ei fiind 
mult prea multi pentru niște 
rezultate atît de modeste. Uni
cele secții eare corespund, in

zine din București. Ploiești, 
Timisoara. Galati. Cluj-Napoca, 
Brăila. Oradea. Slatina, Tg. 
Mures etc. si chiar de la sate. 
Aproape în aceeași măsură, 
copiii au dovedit o mare a- 
tractie pentru inițierea in schi 
si patinaj, îndeosebi în cen
trele care oferă condiții natu
rale acestor discipline : Brasov. 
Suceava. Harghita. Hunedoara, 
Covasna. Sibiu. Bistrita-Nă- 
săud etc.

Un caracter larg de masă a 
Îmbrăcat activitatea turistică 
pionierească. Aproape fiecare 
sfirsit de săptămină (si oricum 
fiecare vacantă) a purtat vizi
bil amprenta preocupării pen
tru dezvoltarea gustului copii
lor fată de drumeții si excursii, 
cu profil local sau de an
vergură. Așa au apărut acțiu
nile „Pionieri pe cărările pa
triei". „Expedițiile Cutezătorii", 
drumețiile în ospetie. multe 
initiative cu caracter practic, 
de marcare sau reamenajare a 
unor trasee montane, cu ex
celente rezultate îndeosebi în 
județele Dîmbovița. Cluj. Ma
ramureș. Buzău. Gorj. Hune
doara. Mureș. Vilcea s.a.

Vocația pentru performantă 
a copiilor a fost dezvoltată prin 
intermediul cluburilor sportive 
„Pionierul" (20 la număr, cu 
24 de secții). în centrul aten
ției s-a aflat fotbalul, pornind 
de la tradiționale întreceri 
inter-străzi. apoi baschetul și 
judo, cu festivaluri la nivel 
national, oină, gimnastica spor
tivă si ritmică. Iar sporturile 
tehnico-aplicativc. tirul (armă 
cu aer comprimat), kartingul 
(cu secții la nivelul majorității 
caselor pionierilor si șoimilor

wa——ga—Bgggc —n

De mîine, la Brașov,

sub egida „Daciadei"

FESTIVALUL NATIONAL 
PIONIERESC 

DE MINIBASCHET
Tradiționalul Festival națio

nal pionieresc de mlnibaschet 
din cadrul „Daciadei", ajuns 
la ediția a 18-a, va fi găzduit 
anul acesta de municipiul Bra
șov. care urmează altor 10 
centre organizatoare ale compe
tiției. Jocurile se vor disputa 
pe șase terenuri amenajate în 
incinta bazei C.S. Tractorul, cu 
participarea a aproape 1 200 de 
minibaschetbaliști calificați din 
fazele eliminatorii.

întrecerile vor începe mîine 
și se vor încheia la 14 iulie, 
ele desfășurîndu-se pe două 
categorii de vîrstă: născuți în 
1971 și mai tineri (cat. I), năs
cut! în 1973 și mai tineri (cat. 
a H-a). între 1 și 7 iulie se 
vor întrece băieții I și fetele 
II. iar între 8 și 14 iulie fetele 
I și băieții II. Vor fi decerna
te premii pentru rezultatele în 
meciurile de minibaschet, pen
tru concursurile „Coșului de 
aur" (aruncări libere) ca și în 
întrecerile cultural-educative.

Festivalul național pionieresc 
de minbiaschet va prilejui a- 
tractive dispute sportive, și va 
constitui totodată o bună oca
zie de selecție a elementelor 
capabile să uree treptele mă
iestriei sportive, așa cum a 
fost cazul cu mulți dintre ac
tualii internaționali, printre care 
Magdalena Fall și Florentin Er- 
muraehe, component! de bază 
ai loturilor naționale.

tr-o oarecare măsură, sint cele 
de baschet și polo, unde sint 
antrenori Bruno Gheorghevici 
șl Alexandru Szabo. în altă Or
dine de idei, ne preocupă si
tuația modernei arene de tenis, 
eare în afara meciurilor de 
„Cupa Davis" n-a mai găzduit 
niei o altă întrecere internațio
nală, astfel că eficiența ei în 
planul performanței este exirem 
de redusă. De asemenea, pen
tru secțiile de sărituri și polo 
cheltuim din buget 85 Ia sută 
pentru achitarea chiriilor. Avem 
nevoie de un sprijin mai sub
stanțial din partea forurilor tu
telare, astfel ea elubul Progre
sul să fie cu adevărat o uni
tate de mare performanță in 
sportul românesc".

Intr-adevăr, sint multe de fă
cut la acest club bucureștean. 
Condiții pentru realizarea o- 
biectivelor propuse există. Se 
impune, deci, ca toți tehnicie
nii, toți sportivii să înțeleagă 
că se cere o nouă calitate a 
muncii. Este timpul ca clubul 
Progresul să revină în elita 
sportului românesc. 

patriei), aero și navomodelis- 
mul (pretutindeni cu o bună 
dotare) promit să concureze — 
ca interes si preocupare — 
multe ramuri de sport „cla
sice".

Tot ce s-a realizat oină a- 
cum si tot ce se. preconizează 
pledează pentru dezvoltarea 
continuă a activității sportive 
pionierești, sub însemnele mo
bilizatoare ale „Daciadei". pe 
măsura minunatelor condiții 
care sint create, a pasiunii co
piilor pentru mișcare si exer
cițiu fizic, avind ca finalitate 
împlinirea lor. după aptitudini 
sau dorințe. într-o ramură de 
sport sau alta. Să nu se uite 
că. de-a lungul celor 35 de ani 
de rodnică activitate, pionieria 
sportivă din România socialistă 
a dat numeroși exponent! ai 
elitei de ieri si de astăzi a 
sportului românesc de perfor
mantă. Pe acest drum plin de 
cutezanță doresc să pășească 
Si de acum înainte Organizația 
pionierilor, toți copiii patriei, 
prețuind grija deosebită cu 
care sint înconjurați si întîm- 
pinind cu bucurie a 40-a ani
versare a revoluției de elibe
rare socială si națională, an
tifascistă si antiimperialistă si 
Congresul al XIII-lea al parti
dului cu rezultate deosebite la 
învățătură. în activitățile ob
ștești. în sport, cu reușite vred
nice de numele si calitatea de 
purtător al „cravatei roșii" cu 
tricolor.

CAMPIONATUL
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DE DIRT-TRACK (perechi)
Campionatele republicane de 

dirt-track continuă. Miine, pe 
pista stadionului Metalul din Ca
pitală, de la ora 9,30, start în 
campionatul pe perechi.

Campionatele naționale de mo- 
tocros și viteză pe șosea se vor 
relua mîine, la Brașov și, respec
tiv, Galați, cu întrecerile etapei 
a 4-a. în ambele concursuri, pri
mul start se va da la ora 9.
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„Cupa României" CONSTANTIN ST
„Cupa României", întrecere 

oficială, menită să definitiveze 
loturile naționale pe arme la 
tir, în vederea marilor com
petiții internaționale care ur
mează. a început ieri, la po
ligonul Tunari. Dat fiind fap
tul că în unele probe (pistol 
standard, pistol liber) candi
dează la titularizare mai mulți 
sportivi, stresul și-a pus am
prenta asupra rezultatelor. în 
plus, nici trăgătorii din cele
lalte probe n-au fost lipsiți 
de emoții, pentru că o eventuală 
„clacare" ar însemna automat 
o șansă de... pierdere a locului 
de titular ocupat pină acum, 
în consecință, rezultatele pri
mei zile au fost ceva mal scă
zute decît se anticipa.

Totuși, performanta lui Con
stantin Stan, care s-a impus cu 
596 p la pușcă liberă f.c. tre
buie remarcată, poate nu atît 
ca valoare în sine, cît ca o 
completare a seriei de între
ceri pe care acest trăgător tî-
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UNII BOXERI DIN
Arena de box din Brăila s-a 

dovedit neîncăpătoare pentru 
marele număr de iubitori ai 
acestui sport care au dorit să-i ------
urmărească la lucru. într-o gală Simt
de verificare, pe componentii măte
lotului de box al României. Si. petă
trebuie să recunoaștem, speran- din
țele nu au fost înșelate, spec- iul.
tatorii urmărind partide inte- este
resante. unele soldate cu sur- dire<
prize. nou

Componentii lotului au ter- pe
minat învingători în maiorita- în
tea disputelor, dar citiva din- Fini
tre ei au rămas datori, iar Nice
Constantin Titoiu chiar... cori- Fină
gent. în primul meci oficial al rece
galei, „musca" C. Tițoiu l-a figu:
avut ca adversar pe Marin Vi- tor.
șan (Otelul Tîrggjăste). După dus
o repriză si jumătate. compo- Talș
nentul lotului dădea impresia învii
că se va impune fără dificul- dul
tate. Dar. in finalul rundului (B.C
secund. Titoiu a recepționat la .
cîteva lovituri care l-au inco- (lot)
modat vizibil. în ultima parte grei
a meciului Marin Vișan s-a Fîșii
dezlănțuit (de parcă el ar fi prin
fost membru al lotului !) și. în 1
în urma unui croșeu de dreapta duce
Titoiu a fost trimis la podea. că :

Mîine, la „Timpuri Noi“ -
Duminică 1 iulie. începînd de la o 

baza sportivă „Timpuri Noi“. din 
dești, din Capitală, va avea loc 
festival cultural-sportiv, organizat 
liui sindicatelor din comerț. Corn



3 puncte pentru victorie ?
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FAZA I

47 54 21

FAZA A H-a

Extragerea a III-a : 75 4

va
4 
dinamo-

lua 
iulie.

loc să limne- 
mai rău le-a 

schimb de lo- 
fost k.d.. si-

lua 
iulie.

romanesc, 
progresul

Petre HENT 
Paul IOVAN

Extragerea
64 67 39 60

Extragerea
72 7 10 12 77

națională, 
atacant și 
fiu adep- 
care —

FOND TOTAL DE 
GURI : 1.065.290 lei, 
240.116 lei. report la 
1, faza I.

a Il-a :
11

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCURSIILOR LOTO 
DIN 29 IUNIE 1984

CÎȘTI- 
din care 
categoria

I : 68 87 13 2 74

ție 
de 

juniorilor

C. Bihor, arăta 
unui punctaj 

cel actual pen- 
pentru cei care

au fost

a fostului 
Mircea 

de 63 de 
a activat 

luj. C.F.R.

(vicepre- 
„Vom în- 

conducerea • Mîine — un nou început de 
lună 1 Luna iulie poate fi începută 
șl cu un cîștig la sistemele de 
joc ale A.S. Loto-Pronosport I In- 
cercați-vă șansele la tragerea 
LOTO 2 de mîine, ca și la noul 
concurs PRONOSPORT eu care 
debutează „CUPA DE VARA". 
Buletinele pentru acest concurs se 
mal pot depune doar astăzi, iar 
biletele cu numsrele preferate 
pentru LOTO 2 se pot procura tot 
astăzi, ultima zi de vînzare fiind 
de fapt mîine, cind le mai găsiți 
numai gata completate !

LA STARTUL PREGĂTIRILOR
DIVIZIONARELE „A"

0 REUNIUNE CU MULTE DESCALIFICĂRI.»

5WI

AIn vederea viitorului sezon competițional

Vacanța fotbaliștilor, a celor mai mulți dintre ei, a luai sfirșit. 
Întinsă pe durata a 5 săptămini, ea a permis jucătorilor din 
primul eșalon o recuperare totală pe plan fizic și psihic, o 
auto-analiză a comportării lor in ediția 1983-84 a campionatului 
Diviziei „A".

încep, așadar, pregătirile în vederea următorului sezon com- 
petițional ; un sezon plin de responsabilități în arena interna
țională. acolo unde echipele noastre de club, reprezentantele 
noastre in Cupele europene, precum și prima selecționată a 
țării vor susține, in toamnă, noi importante examene.

C'itcva din preocupările divizionarelor „A” înaintea startului 
le inserăm in rîndurilc de

pcii- 
ații'. de 
tcesto-a 
entu'.ui.

rea este privită din perspecti
va a două situații fundamen
tale. feri de care V. Ghenadl 
refuză orice altă împărțire pe 
fetii (de pildă, joc în atac și 
joc in apărare, ca tn celelalte 
teorii). Aceste situații funda
mentale fiind jocul la cîștlga- 
rea serviciului și jocul la cîș- 
tigarea punctului, socotite, pe 
bund dreptate, două compo
nente distincte ale jocului de 
volei, care reclamă înlănțuiri 
diferite ale '"procedeelor, con
ținuturi diferite ale fazelor, a- 
titudini ți sarcini diferite ale 
echipelor și, firește, evidente 
particularități 4n pregătirea 
lor. Grosul lucrării, pe care o 
socotim un prețios îndrumar 
pentru toți tehnicienii, oferă 
modelele de instruire pe grupe 
valorice și de vtrstă în aceas
tă concepție nouă de abordare 

instruirii.

•) Vasile Ghenadi : „VOLEI 
— modelarea instruirii copiilor 
și juniorilor", editura „Sport- 
turism", București 1984, 
pag., lei 11,30.

596 p LA PUȘCA LIBERA 60 f.c. J 
igă in 

ătorul
Buc.)

eole- 
teria- 
: Da-

Nicolescu (Steaua) 593 p, 6. 
E. Antonescu (Dinamo) 592 p ; 
pușcă standard 60 f.c. senioare : 
1. Niculina Iosif (I.E.F.S.) 596 
p, 2. Daniela Toader (Unirea 
Focșani) 592 p. 3. Maria Popa 
(C.S.U. Oradea) 588 p; 
aioare : 1. Adriana Avram (Me
talurgistul Cugir) 581 p, 2. Mi- 
haela Ignat (Steaua) 579 p. 3. 
Claudia Cazan (Metalurgis
tul Cugir) 577 p ; ju
niori : 1. D. Jianu (Olimpia) 
583 p, 2. M. Cristea (Olimpia) 
579 p. 3. L Vlaic (Metalurgis
tul Cugir) 578 p.

După prima manșă la pistol 
viteză conduc Cornelia Ion și 
Marin Stan, ambii cu cite 297 
p, iar la pistol standard. Sil
via Kaposxtay și Elena Taeiuc, 
ea 292 p. La talere, după pri
ma „sută” : I. Toman 100/100 
la sheet și F. Baban 96/100 la 
trap.

RAMAS DATORI
testul de la Brăila

croșeu de stingă al adver- 
ilui l-a trimis la podea. El 

a reluat lupta, dar un alt cro
șeu de stingă îl marchează dur 
si Ioana a fost numărat din 
nou. Fîsie simte că poate rea- 
1-ca marea surpriză, atacă din 
nou. dar gongul este salvator 
pentru muscelean. în ultima 
repriză. Ioana îsi aduce a- 
minte că este membru al îo- 
—boxeăză la adevărata sa 
valoare Si îsi obligă adversarul 
ti abandoneze tn ultimul mi
nut de luptă. Mircea Fulger 
(lot) a arătat că rămîne ace
lași sportiv serios, care se pre
să: i-re conștiincios cîștigînd 
d»r la puncte în fata „usoru- 
L* Alexandru Constantin 
OtV Buc.). Impresie bună și 
despre .semimiilpciul" Rudei 
Obreja Got). El a avut în Ni- 
•’•he Costin (B.C. Galați) un 
adversar dificil, posesor al u- 

lovituri nâpraznice. Obreia 
a boxat foarte bine si chiar în 
r:~.; -.r.it a plasat un cro-

lULT URAL-SPORT IV
„Timpuri Noi“ și 

Spartac” și „Timpuri 
cuprinse întreceri de 

volei, fotbal, popice, tenis de masă, înot 
trBrc tu de șah la 20 mese.

Echipa campioană 
startul pregătirilor la 
Pină Ia 15 iulie, lotul 
vist se va antrena la Brașov, 
unde lecțiile zilnice vor avea 
un caracter de pregătire fizică. 
Echipa va reveni în Capitală 
unde procesul de antrenament 
cuprinde jocuri de verificare.

Dumitru Nicolac Nicușor 
trenor principal) : „Fa 
am ciștigat campion 
Cupa ne obligă s: 
mai sus ștacheta 
lui. Ne vom i 
seriozitatea pe 
un randament e 
competițiile interne; 
Cupa campionilor europeni, in
diferent de adversarii pc 
ii vom intilni".

măra

Jucătorii feroviari vor 
startul pregătirilor la 2 
Pină la 10 iulie, zi în care va 
fi efectuat și controlul medi
cale, antrenamentele se vor 
desfășura în Capitală. între 11 
și 24 iulie, Rapid va efectua 
un stagiu de pregătire centrali
zată la munte, după care are 
în proiect un turneu de pregă
tire și jocuri peste hotare.

Viorel Kraus (antrenor se
cund) : „Dorința noastră este 
să marcăm o creștere ealitativ- 
valorică 
speranța 
perior in

ir
I Pe toate planurile. în 

de a ocupa un loc su- 
clasament”.

JIUL
Primele 10 zile (5—15 iulie) 

antrenamentele se vor efectua 
în imediata apropiere a orașu
lui Petroșani, la cabana Rusu. 
Apoi, procesul de instruire va 
continua în localitate, urmînd 
ca, în a doua jumătate a lunii 
iulie, Jiul să plece într-un 
turneu de pregătire și jocuri în 
R.P. Chineză. La 6 august, de 
„Ziua minerului”, va avea loc, 
în cadrul unor ample manifes
tări cultural-sportive, un joc 
cu o echipă de peste hotare, 
probabil din Uniunea Sovietică 

seu de stingă care l-a expe
diat pe Costin Ia podea. In re
priza ultimă. Obreia atacă sus
ținut si. după alte două 
k.d.-uri. Costin abandonează. 
Gheorghe Simion (lot) a cîști- 
gat fără probleme meciul său 
la „mijlocie mică” cu Ion Bal- 
can (Progresul Brăila) ca si 
„mijlociul” Doru Mariceseu 
(lot), care l-a învins pe Viorel 
Neagu (B.C. Brăila). „Greul” 
Faul Golumbeanu (lot), între- 
buințîndu-se serios, a primit 
decizia în partida cu Alexan
dru Mircea (B.C. Brăila).

Meelul-vedetă. cel care avea 
să stabilească titularul catego
riei „semigrea” în lot. a opus 
pe Georgică Donici (B.C. 
Galati) lui Miclos Paizs (Stea
ua). Gălăteanul. bine dus la 
punct în pregătire de antreno
rul Dumitru Ciobotaru. 
impus în fața, inși Mărului 
său adversar. Paizs a refuzat 
schimbul de lovituri (obstruc- 
tionînd și împingînd). a fost 
în permanentă defensivă si. 
normal, nu a lăsat o impresie 
prea bună. Arbitrul de rina. 
Nicolae Nită. în 
zească lucrurile, 
încurcat. La un 
vituri. Paizs a 
mulînd o lovitură ioasă. Ar
bitrul. după ce l-a numărat, 
i-a dat un avertisment gratuit 
lui Donici. în continuare, ste- 
listul a boxat confuz, a primit 
si un avertisment iar victoria 
i-a revenit, pe drept, lui Do
nici. care rămîne astfel „semi
greul” cu cele mai multe sanse 
în întîlnirile internaționale. 

sau Ungaria. Din vechiul lot 
de jucători doar Muia a primit 
deziegarea.

loan Velica (președintele clu
bului). : * 
tica un 
acorda 
atenție. 
Viitorul 
echipă al 

„In dorința de a prac- 
fotbal de calitate, vom 

pregătirilor întreaga 
Intenționăm ca in 

apropiat să avem o 
din jucători 

exclusivitate, din 
roprie. în acest 

crea un centru de 
și juniori puternic, care, 
in această vară, va nu- 
peste 60 de copii".

în primele două zile. Pe 3 și 
4 iulie, va avea loc controlul 
medical^după care, pe stadio
nul din Zăvoi, se va face re
adaptarea la efort. în conti
nuare. în perioada 15—30 iu
lie. pregătire centralizată 
Voineasa. La revenirea în lo
calitate, echipa va susține nu
meroase jocuri de verificare cu 
partenere din diverse eșaloane 
divizionare. între 10 și 15 au
gust, în organizarea clubului 
Chimia, se vor desfășura jocu
rile din cadrul „Cupei Muni
cipiului Rm. Vilcea”, unde vor 
fi prezente trei echipe de Di
vizia „A” și una de „C“.

Iile Pleșanu (președintele clu
bului) : „Vom porni Ia drum 
eu vechiul lot de jucători, in
clusiv Gingu, restabilit. Ia care 
se vor adăuga și cițiva tineri 
talentați de la „speranțe". Ne 
propunem să ocupăm în viito
rul campionat un loc în prima 
jumătate a clasamentului”.

F. C. BAIA MARE

sta- 
din munții 
și 19 au- 

„Cupa Mi- 
fi prezente 
de Divizia

Formația din Maramureș va 
lua startul pregătirilor la 1 iu
lie, urmînd ca antrenamentele 
să le efectueze în localitate 
pină la 9 iulie. In continuare, 
timp de două săptămini, băi- 
mărenii vor urma un stagiu de 
pregătire centralizată In 
țiunea Izvoarele 
Gutinului. Intre 16 
gust va avea loc 
nerul", la care vor 
mai multe formațiiA"•Alexandru Koller 
ședințele clubului) : 
cepe pregătirile sub 
fostului antrenor secund, Mihai 
Redeș, un antrenor tinăr și 
ambițios, care a deprins me
seria pe meleagurile noastre. 
Știut fiind faptul că toate echi
pele Se vor mobiliza la maxi
mum în campionatul care vine, 
se impune ea și noi să acor
dăm o atenție sporită procesului 
de instruire. Am încredere în 
jucători și sint eonvins că ei 
vor face o figură frumoasă.

Ceea 6e a dat o nota caracte
ristică reuniunii din 28 iunie a 
fost faptul că In patru alergări 
cind cai, solicitați intens pe ul
timii metri, au galopat pe linia de 
sosire, patru fiind descalificați de 
pe locul al doilea șl unul de pe 
locul întii I In prima alergare a 
zilei, după parcurgerea a 1 000 m, 
Mellnte a refăcut handicapul, du- 
cindu-se apoi comod spre sosire. 
Junioara a fost puternic atacată 
in final de Portocala, energic sus
ținută de Pătrașcu, dar galopînd 
pe linia de sosire a pierdut șl 
locul al doilea. In altă cursă, Ne- 
gostina a condus detașat, dar 
s-a... stins, fiind depășită de Su- 
van și Fidelio (adus prea tîrziu) 
acesta fiind și descalificat de la 
locul al doilea. Vrednic a reușit 
să întreacă,- în vecinătatea sosi
rii, pe Jertfa, care condusese. In 
altă alergare, Halmeu, atacat la 
100 m de sosire de Papin, a să
rit, răminînd. In urma iul Papin 
s-au clasat Hațeganu și Delicat. 
In proba rezervată cailor de doi

Neașteptat de mare a fost in
teresul manifestat de iubitorii 
fotbalului pentru propunerea 
noastră, făcută în ziatul din 26 
mai a.c„ ca încă de la ediția 
viitoare a campionatului să se 
modifice sistemul de punctaj, 
acordîndu-se — la fel ca in 
campionatul englez — 3 puncte 
pentru victorie. în loc de două, 
cum este răsplătită echipa în
vingătoare de aproape 100 de 
ani. într-adevăr. articolul inti
tulat „3 puncte pentru victorie, 
o sugestie pentru campionatul 
nostru, pentru dinamizarea lui" 
a fost mult discutat de cercuri
le fotbalistice, majoritatea opi
niilor convergînd spre cele a- 
firmate de noi : „acest mod de 
a reflecta rezultatele în clasa
ment (n.n. adică 3 p pentru vic
torie) ar fi mai aproape de ne
cesitățile fotbalului 
puțind eontribui Ia 
acestui sport".

„Luările la cuvînt” 
numeroase (în paginile ziarului 
au apărut doar cîteva dintre 
ele), iar în scrisorile venite de 
la cititori, cele mai multe din
tre păreri au fost pentru apli
carea noului punctai. începînd 
chiar din toamnă. Declarîndu-se 
„partizanul ideilor care stimu
lează spiritul ofensiv”, antreno
rul Mircea Dridca declara că 
„echipele (...) vor fi dispuse să 
riște mai mult pentru simplul 
considerent că o victorie aducă
toare de 3 p le stă mai Ia înde- 
mină decit... trei jocuri egale” ; 
ing. Horia Cosma. președintele 
de onoare al F. 
că „acordarea 
mai mare decit 
tru învingători. _ 
iși propun in primul rind vic
toria, nu poate decit să folo
sească fotbalului nostru, situat 
încă sub așteptări si cerințe Ia 
capitolul forță ofensivă”. De a- 
ceeasi părere este si fostul in
ternational Silviu Bindea : „Va 
fi marele eîștig al fotbalului 
nostru dacă Ia toate eșaloanele 
se va spune un NU tacticilor 
defensive”. T. Ozon vorbea des
pre „gradul sporit de spectacu
lozitate al meciurilor”, C. Dinu 
amintea de „creșterea respon
sabilității jucătorilor în fiecare 
fază. în fiecare antrenament”, 
antrenorul O. Rădulescu era de 
părere că „se va crea o emula
ție în rîndul echipelor, al jucă
torilor si mai ales al nostru, al 
antrenorilor”, R. Cosmoc afirma 
că într-adevăr „cei mai buni 
vor avea cîștig de cauză”. în

ȘTIRI • ȘTIRI
• ȘEDINȚA BIROULUI FE

DERAL. Miercuri. 4 iulie, la 
sediul federației, va avea loc 
ședința Biroului federal. Șe
dința va începe la ora 14.
• ROMÂNIA — IUGOSLA

VIA (SELECȚIONATELE DI
VIZIEI SECUNDE). Această 
partidă, care urma să se 
dispute acum, la sfîrsitul sezo
nului divizionar _B“ (si care 
urma să reprezinte finalizarea 
acțiunii de selecție efectuată în 
eșalonul secund al fotbalului 
nostru) a fost amînată. la ce
rerea federației iugoslave, pen
tru 5 septembrie. întilnirea se 
va desfășura, probabil, la Arad.
• AFLĂM CU TRISTEȚE 

încetarea din viată 
arbitru divizionar 
Biolan, în vîrstă 
ani. Mircea Biolan 
ca jucător la ..U“ C ... 
Timișoara si C.F.R. Tr. , Seve
rin. 

• De luni » «.lie se pun în 
vînzare Iriletele pentru deosebit 

. is -atractiva tragere excepțională 
LOTO de duminică 8 iulie 1984 ! 
Se extrag 66 numere, repartizate 
in 7 extrageri, putîndu-se ciștiga 
excursii în R.D. Germană, impor
tante sume de bani șl, pentru 
PRIMA DATA, autoturisme „OLT- 
CIT speelal", în cazul cînd pri
mele 3 numere extrase în ordine 
Ia una dintre cele 7 extrageri 
coincid cu eele de pe biletul dv. 
Deci, la fiecare extragere (și sînt 
șapte !) se pot ciștiga autoturisme 
„OLTCIT" 1

ani, dupl c5 Cobadin și Vers au 
tn parcurs, au mai galopat 

șl pe linia de sosire, astfel că Ge
niu, care era departe, a fost de
clarat eîștigător. în ultima aler
gare, Korida, cu un salt aprecia
bil de valoare, a ciștigat, dispu
nând d4 Dadada, în galop pe li
nia de sosire.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I s 1. M elin te (N. Gheorghe) 
1:33,6, î. Repetiția, 3. Dedițica. 
Cota : cișt. 1, ord. triplă 72. Cursa 
a n-a s 1. portocala (Pătrașcu) 
1:31,1, 2. Honorlcă. cota : cișt. 9, 
ev. 58. Cursa a Hl-a : 1. Suvan 
(Pătrașcu) 1:29,7, 2. Negostina, 3. 
Excelent. Cota : cișt. ia, ev. 250, 
ord. triplă 1356. Cursa a IV-a : 1. 
Vrednic (Simion) 1:30, 2. Jertfa, 
3. Vesel. COta : cișt. 2,40, ev, 17, 
ord. triplă 62. Cursa a V-a : 1. 
Papin (Dumitrescu) 1:29,7, 2. Ha-

■ țeganu, 3. Delicat. Cota : cîșt. 3, 
ev. 22, ord. triplă 361. Cursa a
VI- a : 1. Geniu (Simion) 1:50,4, 2. 
Marcela, 3. Vandalic. Cîșt. 10, ev. 
28, ord. triplă închisă la 1092, tri
plu cîșt. închis la 2085. Cursa a
VII- a : 1. Korida (Roman) 1:34,7, 
2. Rasova. Cota cîșt. 6, ev. în
chis la 1609, ordinea închisă la 
1300. Retrageri : Vatra.

locul 
teren 

Dar 
(C. 
C.

timp ce Ștefan Dobay. fostul 
coechipier al lui Bindea la Ri- 
pensia și la echipa 
ne-a scris : „Ca fost 
golgeter e normal să 
tul jocului ofensiv.
conferind curaj ambelor com
batante — generează spectacol, 
în ultimă analiză. calitate". 
Totodată el a venit cu o idee 
originală, propunînd ca numă
rul punctelor acordate Ia vic
torie sau meci egal să fie di
ferențiate în funcție de 
disputării jocurilor, pe 
propriu sau în deplasare, 
iată că mai multi cititori 
Antonescu din București.
Chincișan din Timișoara. R. A- 
lexandrescu din Constanta) gă
sesc sistemul greoi („Nu con
test cele arătate de Ștefan Do- 
bay. dar cred că nc complicăm 
prea mult în găsirea unor mij
loace puse în aplicare în favoa
rea jocului ofensiv si de cali
tate”, scrie C. Antonescu). Citi
torul Dan Nedelcu din Constan
ta este de acord cu propunerea 
noastră, dar crede că „asa-zisa 
«zonă călduță.» de la mijlocul 
clasamentului ar avea șanse 
să rămină la același nivel, sau 
chiar să se mărească”. Desigur, 
numai aplicarea în practică a 
propunerii ar putea să dea mă
sura eficientei celor 3 puncte, 
dar nu credem că ar mai exis
ta o astfel de «zonă călduță», 
pentru că nici unei echipe nu-i 
va conveni să piardă 3 puncte, 
ceea ce ar putea să o arunce 
în „zona nisipurilor mișcătoa
re”. I. Mexi din BucureșU pro
pune un alt sistem de alcătuire 
a clasamentului, si anume nu
mai după disputarea ambelor 
meciuri dintre două echipe (a- 
tît turul, cît și returul) : dar 
în acest fel. ar dispărea... clasa
mentul. care ar apărea 
după ultima etapă, cînd 
cunoaște toate rezultatele.

doar 
s-ar 

în 
Sfirșit dr. A. Tudosie din Ora
dea. D. Costel din Clui-Napoca 
și Al. Antonescu din București 
propun un alt sistem competi- 
tional (bazat pe reducerea nu
mărului de echipe si de serii) 
ceea ce. după opinia lor. ar 
putea contribui. de asemenea, 
la dinamizarea campionatului 
Si a fotbalului nostru.

Așadar, concluziile la artico
lul publicat la 26 mai în ziarul 
nostru, și care a creat eferves
centă în masele de iubitori ai 
fotbalului, nu pot fi decit cele 
ale participantilor ia discuție, 
mai sus arătate. Interesul ma
nifestat de aceștia pentru pro
gresul fotbalului nostru, dorin
ța lor ca el să crească valoric 
demonstrează — dacă mai era 
nevoie — popularitatea fotba
lului. Rămîne. acum, ca F.R.F. 
să-si spună cuvîntul.

Mircea TUDORAN



DOINA MELINTE Șl ANIȘOARA STÂNCII!
'J

ÎNVINGĂTOARE LA OSLO PE PODIUM IN
Atletele românce Doina Mc- 

linte si Anișoara Staneiu au 
ciștigat Drobele de 800 m și, 
respectiv, săritura in lungime 
din cadrul marelui concurs 
desfășurat toi seara la Oslo. 
Doina Melinte a dominat auto
ritar cursa de 800 m. cistigind 
cu mare avans, cu timpul de 
1:57.36. cel mai bun rezultat al 
ci din acest sezon. In conti
nuare s-au clasat : 2. Claudette 
Groenendal (S.U.A.) 2:00 28 3.
Jill MeCa„? (Suedia) 2:00,7’ — 
record. 4. Lorraine Baker_ i.-sn- 
glia) 2:00.78. 
(Anglia) 
(A-glia)

a

5. Shireen Bailey 
2:0i.57. 6. Jane Finch 
2:02.37. Anișoara Stan- 
clasat prima la lun- 

6.74 m. urmată de 
Lorraway (Australia)

Cramm (Anglia) 3:35.16 : 5 090 
m : Fernando Mamede (Portu
galia) 13:12,83, 2. Martti Voimo 
(Finlanda) 13:16,02,
Lopcz 
triplu : 
17,26 
fmann 
înălțime 
lonia) 
5 0«9 
(Norvegia) 14:53,89 
mondial (prima femeie sub 15 
minute !) : suliță : Fatima Witt- 
brcal (Anglia) 66.20 m.

PRIETEH1A“ LA VITEZA
3. Carlos 

(Portugalia) 13:16,38 ; 
Willie Banks (S.U.A.) 
~ Zdislaw Hof- 

17,02 m ;
Wszola (Po- 

FEMININ : 
Kristiansen 

record

m.
(Polonia) 

: Jacek
2,52 m.

Ingridm :

Debutind în „Cupa Prietenia 
la viteză pe șosea, motocicliștii 
noștri s-au numărat, în compania 
alergătorilor sovietici, polonezi, 
unguri, cehoslovaci și cubanezi, 
printre animatorii concursului de 
la Tallin, situîndu-se pe locul 3 
în clasamentul pe echipe la 250 
cmc : 1. U.R.S.S. 60 p, 2. Ungaria 
56 p, 3. România 27 p. Principalii 
realizatori au fost bucureștenli 
Marian Niculescu și Stelian San
du, sosiți pe locurile 10 și, respec
tiv, 11.

TURNEUL DE HANDBAL
ci,. <■ 
fiime 
Robin 
6,43 m și Shonel Ferguson (Ba
hamas) 6.39 m.

Alte rezultate : MASCULIN : 
800 m : Sebastian Coe (Anglia) 
1:13.84 — cel mai bun rezultat 
european al sezonului : 1500
m : Steve Ovett (Anglia) 3:34,50 
— cel mai bun rezultat euro
pean al sezonului. 2. Jose Gon
zales (Spania) 3:34.61. 3. Ray 
Flynn (Irlanda) 3:35.06. 4. Steve

LA SATU MARE

MECI AMICAL DE RUGBY
IN CAPITALĂ.

Joi. după-amiazâ. pe Stadio
nul Tineretului din Capitală. 
„Chimia Kostimbrod". formația 
vicecampioană de rugby a Bul
gariei, și-a început turneul în 
tara noastră întîlnind echipa 
Olimpia-Masini Grele București 
(juniori renublicani).

Partida, de un bun nivel teh
nic și de un mare angajament, a 
fost dominată de rugbyștii 
bucureșteni care s-au impus, 
însă abia în partea a doua a 
meciului, cind au marcat trei 
încercări (Vilcu, Radu și Con
stantin).
(Iudan). 
marcat : 
Momcilov ____
deapsă). Scor final : 
arbitrat : 
Fes ti).

Mugurel TOMA — coresp.

una fiind transformată 
Pentru oaspeți aii 

Sokolov (încercare) și 
(lovitură de pe- 

- • 14—7. A
Paul Soare (Bucu-

SATU MARE, 29 (prin tele
fon). — Tînărul maestru clu
jean Dorel Oltean a dominat 
finișul turneului internațional 
de șah „Someș ’84", desfășurat 
în localitate. Cîștigînd în ulti
mele runde trei partide conse
cutiv. la liderul clasamentului 
A. Urzică, la I. Szabo și C. 
Bușu, el a reușit să acumu
leze 7,5 p cu care realizează 
o notă de maestru internațional 
și ocupă locul secund în cla
sament. Aurel Urzică n-a mai 
forțat în ultimele runde, avînd 
primul loc asigurat.

Iată clasamentul final : 1.
A. Urzică 8 p. (din 11), 2. D. 
Oltean 7,5 p, 3. L. Roos (Fran
ța) 7 p., 4. S. Griinberg 6,5 p., 
5—6 J. Bielczik (Polonia) și V. 
Menczinger (Iugoslavia) 6 p..
7-8. L. Dobrowolski (Ceho
slovacia) și N. Iiij in 5,5 p„ 9. 
J. Banas (Cehoslovacia) 5 p., 
10. F. Lengyel 3,5 p., 11. I. 
Szabo 3 p., 12. C. Bușu 2,5 p.

In încheiere să subliniem or
ganizarea excelentă a concursu
lui, asigurată de comisia ju
dețeană de șah Satu Mare, și 
prestația brigăzii de arbitri 
condusă de A. Matei — Bucu
rești. secundat de P. Dărăban 
și Șt. Csendes — ambii din 
Satu Mare.

Ladislau KOVACS, coresp.

DIN BULGARIA
SOFIA, 29 (Agerpres). — In ul

tima zi a turneului internațional 
femiriin de handbal de la Varna, 
echipa României a întâlnit repre
zentativa Bulgariei, pe care a în
vins-o cu scorul de 37—21. într-un 
alt joc, formația R.D. Germane a 
dispus cu 26—16 de -*•-
de tineret a U.R.S.S.

Pe primul loc In 
final s-a situat R.D. 
6 puncte, urmată de 
4 puncte, Bulgaria — 2 puncte și 
U.R.S.S. (tineri — zero puncte.

selecționata

clasamentul 
Germană — 
România —

UNGARIA. Anul Viitor, la sfirșitul lunu mai și începutul luni 
iulie. Palatul sporturilor din capitala Ungariei va găzdui injrre- 
cerile unei importante competiții pugllistice. Este vorbaa de 
Campionatele europene de seniori. In 1985, după cum srf știe, 
campionatele continentale ale boxerilor juniori vor avea loc, în 
luna septembrie, la București. Un an mai tîrziu, C.E. de iuniorl 
se vor desfășura în Danemarca.

GRECIA. La Atena a avut loc zilele trecute, conferința per
manentă a forului baschetului internațional, pentru Europa și 
Bazinul Mediteranean, care a decis unele chestiuni importante. 
Amintim citeva : în viitor, doar un singur jucător naturalizat va 
putea face parte din echipa națională a noii sale patrii ; înce- 
pînd cu anul viitor, Campionatul european (programat în R.F.G.) 
se va desfășura pe terenuri de dimensiuni mai mari (28X15 m 
față de 26X14 m cit măsoară în prezent) ; de asemenea, finala 
C.C.E. se va desfășura pe un astfel de teren mai mare. Locali
tățile care dispun de săli cu astfel de terenuri vor fi preferate' 
dintre candidatele la organizarea „Cupei cupelor* și a „Cupei 
Koraci*.

U.R.S.S. Slalomul nanii: este o disciplină sportivă foarte În
drăgită de tinerii sportivi din Minsk, capitala R.S.S. Bieloruse. 
In micile lor caiace, aceștia înfruntă cu curaj, dar și cu foarte 
multă măiestrie, apele vii-■Moașe ale unor rîurl de munte. Pen
tru a putea face față cerințelor acestui pretențios sport, caiaelș- , 
tii se pregătesc cu minuțiozitate în tot timpul anului. Atunci 
însă cînd gheața acoperă suprafața rîurilor repezi, pregătirea 
continuă în sală, într-un... bazin de polo. Sportivii, în caiace, 
împărțiți în două formații, se înfruntă căutînd să introducă o 
minge in poartă, conducerea balonului fiind făcută cu prova 
ambarcației care, oricum, trebuie foarte bine strunită !...

CANADA. Anul viitor se va desfășura la Toronto o importantă 
competiție polisportivă rezervată, după cum au declarat organi
zatorii, „concurenților de la 25 la 100 de ani, dacă există vreun 
sportiv centenar care să dorească aceasta Competiția se va 
desfășura sub deviza „Sport pentru viață" și evident, va avea 
loc pe mal multe categorii de vlrstă.

REGATA SNAGOV LA CANOTAJ FEMININ
(Urmare din pag. 1)

3:27,30, 3. Mariana Drăgan — 
Verondca Cogeanu (U.T.A. —
Dinamo) 3:37,40, 4. Asia Lice- 
va — Snejka Ianceva (Bulga
ria) 3:39,54, 5. Valentina Vir- 
lan — Alexandrina Comăncanu 
(Ceahlăul P. Neamț) 3:38 54. '

Elena Horvat — Rodica Arba 
(Steaua — 
au făcut o 
metru" in proba de 2 rame 
(3:30,36). ' '
campioane adjudeeîndu-și auto
ritar victoria. Pe locurile ur
mătoare : 2. Monika Back — 
Dagmar Scholz (R. D. Germa
nă) 3:40,98, 3. Rodica Nicuiai 
— Lidia Tieanu (Olimpia) 
3:42,17. 4. Irina Parfenova — 
Nadejda Lappo (R.S.S. Ucrai

C.S.U. Construcții) 
cursă „contracrono-

multiplele noastre

neană) 3:46,79, 5. Bianca ChL- 
riacescu — Georgeta Ispas 
(CSM Iași) 3:51,67. 6. Valenti
na Boneva — Ivelina Lakova 
(Bulgaria) 3:57,99.

In proba de simplu, Valeria 
Racilă (U.T.A.), medaliată cu 
argint la campionatele mondia
le de la Lucerna, a trecut ulti
mul șir de balize vislind le
jer, cu avans de aproape cinci 
lungimi de barcă față de plu
ton (3:38,63). In continuare : 2. 
Lada Zaskalnaia (R.S.S. Ucrai
neană) 3:51,70, 3. Natalia Kvasa 
(R.S.S. Ucraineană) 3:52,24, 4. 
Paula Dumitrescu (C.S.U. Con
strucții) 
Her the 
3:59,32, 
(CSU Construcții) 4:10,59.

Finala de 4+1 vîsle (frumoa
să, parcă ceva mal animată) și

3:5849, 
(Voința 

6. Glanina

5. Anițas
Timișoara) 
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TURUL FRAN,
170 de alergători, din 17 

(17 echipe de firme) au 
startul ieri în cea de a 
ediție a marii competiții 
cliste internaționale — Turul 
Franței. între aceștia, 55 sînt 
rutieri francezi, iar 26 belgieni, 
cîte 15 columb’ '.^Jandezi și 
spanioli etc. întrecerea din 
acest an măsoară 4021 km și 
se va încheia la 22 iulie, în 
mod tradițional, pe marele bu
levard parizian ..Champs Ely- 
s6ssw.

„Tour de France ’84“ are 23 
de etape și o singură zi de 
odihnă, la 14 iulie, la Gre
noble. între acestea 3 sînt de 
contratimp individual, la care 
se adaugă „prologul" de ieri, și 
încă una pe echipe. Cele mai 
lungi etape sînt a 9-a (Nantes 
— Bordeaux, 338 km) și a 21-a

PORNIT LA DRUM

cea de 8+1 (mereu plăcută 
prin spectaculozitatea -desfășu
rării ei) au încheiat ediția din 
acest an a regatei Snagov. Re
zultante : 4+1 vîsle : 1. Metalul 
— Știința — Steaua (Titie Ță
ran, Anișoara Sorohan, Ioana 
Badea, Sofica Corban + Eca- 
terina Oancia) 3:11,02, 2. CSU 
Construcții 3:19,85, 3. R.S.S. U- 
crai neană I 3:21,34, 4. CSM 
Iași 3:23.42, 5. RSS Ucraineană 
II 3:32,43, 6. Bulgaria 3:36,58; 
8+1 : 1. Metalul — Politehnica 
Timișoara — CSU Construcții — 
Dinamo (Doina Bălan, Mariana 
Trașeă, Aurora Pleșca, Aneta 
Mihali, Adriana Chelariu, Mi- 
haela Armășescu, Cornelia Dia- 
conescu, Lucia Sauca + Elena 
Nedelcu) 2:57,57, 2. Voința
București — Viitorul 2:59,29, 
3. R.S.S. Ucraineană 3:03,47, 4. 
R. D. Germană 3:04,29, 5. Di
namo 3:09,99.

Montana — Villefranche 
’nlais, 320,5 km). Alte 

măsoară peste 200 
U Cele mai scurte 

de contratimp : a 
înelles — La Ru- 
artreuse), 22 km, a 

3-a (i<ouvroil — Valenciennes) 
și a 22-a (Villie Morgon — 
Villefranche en Beaujolais) 
ambele de cite 51 km.

Etapa prolog, desfășurată 
vineri, contra-cronometru indi
vidual, pe 5,400 km, între Mont- 
reuil-sous-Bois și Noisy-le- 
sec (periferia estică a Parisu
lui) a fost cîștigată de renu
mitul campion francez Bernard 
Hinault în 6:39,44, urmat de 
compatriotul său Fignon (cîști- 
gătorul de anul trecut al ..Tu
rului") 6:42,87, Allan Peiper 
(Australia) 6:48,09, Phil Ander
son (Australia) 6:48,20 etc.

Hinault va fi deci sîmbătă 
primul purtător al tricoului 
galben.

• Selecția înotătorilor ame
ricani, care are loc la Indiana
polis, a prilejuit următoarele 
rezultate : BĂRBAȚI : 400 m 
liber : George di Carlo 3:51,03
— record al SUA (v.r. 3:51,56
Brian Goodell — 1977), John 
Mykkanen 3:51,44, Mike O’Brien 
3:51,66 ; 200 m bras : Richard 
Schroeder 2:17,64, John Moffet 
2:17,66, Brett Bcedle 2:18,01 ; 
FEMEI : 100 nt bras : Tracy
Caulkins 1:11,23, Susan Rapp 
1:11,39, Kim Rhodenbaugh 
1:11,61 ; 100 m fluture: Jenna 
Johnson 59,08 — cel mai bun 
rezultat mondial al 
Mary Meagher 59.40. 
Hogshead 1:00,47.
• La Duisburg, in 

turneului de polo al celor șase 
națiuni au avut loc următoa
rele 
Cuba 10—9, 
10—7, Ungaria 
R.F.G. 
tralia — Spania 8 —8, Ungaria
— Cuba 14—12.

anului,
Nancy

cadrul

meciuri : Australia — 
R.F..G — Spania 

Grecia 8—4, 
Grecia 14—6, Aus-

RATARI DECISIVE
Ratarea este... soră bună cu reușita ! Ac

tivitatea stadioanelor ne oferă nenumărate 
exemple de sportivi, chiar dintre cel mal 
valoroși, care într-un anumit moment... ra
tează. Explicațiile ratării pot ti multe, dar 
nu acestea ne interesează astăzi ci doar ac
tul nereușitei, în sine.

© Halterofilul sovietic Vasili Alekseev, 
unui dintre oamenii cei mal puternici din 
întreaga Istorie ă ridicărilor de greutăți, 
era favoritul indiscutabil -al disputei concu- 
rențllor la categoria supergreă, la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Din 1972, de Stod 
el a obținut la Miinchen titlul olim
pic și pină acum, Vasea n-a avut nld un 
rival pe măsura sa, cîștigînd aproape fără 
excepție toate competițiile, maxi și mici, la 
care a luat parte. De aceea, la Moscova, în 
1989, la întrecerile olimpice de la Izmai- 
lovo, practic n-avea nici un adversar în 
măsură să-l întreacă. Dar... (Ah dacă n-ar 
fi acest dar !) Alekseev solicită pentru pri
ma încercare la 
fie încărcată cu 
prinde bara, dar 
tot la 180 kg, a 
Mai rămăsese o 
tatori au înțeles abia atunci situația ex
tremă în care se afla uriașul Alekseev. Spre 
stupefacția generală, marele favorit al ca
tegoriei, deținătorul recordului olimpic — 
185 kg și a celui mondial 200,5 kg, ratează 
și a treia încercare șl astfel a fost elimi
nat din concurs, la o greutate de 180 kg 
care, pentru el, era... o bagatelă ! Față de 
o asemenea ratare, surprinzătoare, cea a 
concurentului român Marin Parapancea (la 
160 kg, la aceeași categorie) a trecut, evi
dent. neobservată 1

® Intr-o situație identică s-a aflat în 1972, 
la J.O. de la MQnchen, multiplul campion 
David Rigert, la categoria grea-ușoară (90

smuls ca bara de oțel să-i 
180 kg. Urcă pe podium, 
ratează. A doua încercare, 
fost de asemenea ratată, 
tentativă... Miile de spec-

kg) care și-a efectuat încercările la primul 
știi (acesta a fost ultimul concurs oficial 
la trei stiluri : împins, smuls șl aruncat, 
după care s-a renunțat la împins) la 160 
kg, cu 10 kg mai mult decît următorul său 
adversar 1 Dar Rigert a ratat de trei ori 
și a fost eliminat dintr-un concurs care 
ar fi trebuit să fie pentru el o simplă for
malitate...
• Formula departajării decisive prin 

lovituri de pedeapsă (fotbal, hochei etc.) 
pentru desemnarea formației cîștigătoare 
cînd, după timpul regulamentar de joc 
șl prelungiri, două echipe se află la ega- 
liiăte; produce multe discuții. Execu
tarea ulîs? lovituri de la 11 m este 
departe de a fi o simplă chestiune de ru
tină. Numai anul aceste; spre exemplu, A.S. 
Roma a pierdut finala, acasă, ?’> Liverpool, 
ta C.C.E. pentru că doi dintre fotbaliștii el 
cel mai redutabili, Conți șl Graziani, au 
ratat penaltyurile. Șl tot așa, Danemarca a 
pierdut semifinala cu Spania, 1a recentul 
campionat european, deoarece tocmai cel 
mal jun jucător al el Elkjaer-Larsen a ra
tat o astfel de lovitură de pedeapsă decisivă. 
Acum doi ani, la „Mundlalul* spaniol, tot 
In semifinale, după prelungiri, ta partida 
dintre Franța și R.F. Germania, ta barajul 
penaltyurilor, au ratat Bossis și Siielike ș! 
apoi Six, vest-germanll aslgurtadu-șl astfel 
calificarea în finala cu Italia. Și echipa 
R.F, Germania a pierdut la 11 m o finală 
a campionatului european, cea din 1976, de 
la Belgrad, cînd după 120 de minute scorul 
era de 2—2. în partida cu Cehoslovacia. In 
baza convenției dintre cele două echipe me
ciul nu a mai fost rejucat (ca finala din 
1972, de la Roma), ci s-a apelat la 11 m. 
Au înscris : Masny, Nelioda, Ondrus, Jurke- 
mik, Fanenka, respectiv Bonhof, Flohe, 
Bongarlz șl a ratat.... Honess (unul dintre

Fotbal
ImeridiAMC

REDNIC IN „ECHIPA IDEALA” 
A TURNEULUI FINAL AL C.E.

Ziariștii rubricii de fotbal a 
„Agenției France Presse" au 
stabilit .echipa ideală" a tur
neului final al campionatului 
european. Ea are următoarea 
alcătuire : Schumacher (R.F. 
Germania) — REDNIC (Româ
nia). Maceda (Spania). Bossis 
(Franța). Alvaro (Portugalia) 
— Țigana (Franța), Arnessen 
(Danemarca). Platini (Franța), 
Chalana (Portugalia) — 
jaer-Larsen (Danemarca), 
tillana (Spania).

Elk- 
San-

cei mai buni jucători ai echipei R.F.G.).
• La prima ediție a C M. de atletism de 

la Helsinki, 7 din cei 26 de flnaliști la să
ritura cu prăjina au „ratat* intrarea în 
concurs doborind de trei ori la prima inăl
țime. Intre aceștia și trei dintre favorițl, 
americanii Billy Olson și Mike Tully și 
francezul Pierre Quinon 
sară, fără succes, la 
după acest concurs, 
cordman mondial cu 
de 5,82 m !
• Sorții au decis 

calificărilor pentru

(au început să 
5,40 m). La citeva zile 
Qulnon a devenit re- 

o săritură excepțională

ca în grupa a V-a a 
__________  ._____ turneul olimpic de 
handbal de la Montreal să se Intîlnească 
B.D. Germană și R.F. Germania. în meciul 
tur, vest-germanii ciștigaserâ cu 17- M. ceea 
ce era desigur, un avantaj foarte fragil. In 
returul de la Karl Marx-Stadt, desfășurat la 
o înaltă tensiune emoțională, cind mai ră
măsese mal puțin de un minut handbaliștu 
din R.D.G. conduceau cu 11—8. Cum sco
rul general era egal (25—25) calificarea su- 
ridsa handuăliștilor vest-germanl care aveau 
în clasamentul genGml 'din această grupă 
mai făcea parte și Belgia) un golaveraj su
perior : 80—41 față de 87—54. Mal rămăsese 
doar o singură secundă cînd Ganschow, 
faultat, a șutat spre poarta uriașului Hof
fmann (2 m). Arbitrii, suedezi Nilsson șl 
Olsson, n-au ezitat și au acordat 7 m pen
tru echipa R.D. Germane. In sală, liniște 
deplină. La punctul de la 7 m se pregătea 
să execute Engel, jucător experimentat ; în 
poartă, Hoffmann, nu mai avea altceva de 
făcut decît să... zîmbească ! A fost, se pare, 
acest zlmbet „secretul* reușitei sale, căci 
Engel, puțin contrariat, a executat pripit și 
Hoffmann a găsit resurse pentru miimea de 
secundă a unul reflex salvator, respineînd 
mingea...

Dar cite alte lovituri de la 7 metri, la 
fel de importante, n-au fost ratate !

Romec VIIARA

ȘTIRI... REZULTATE...

® în etapa a 16-a a cam
pionatului U.R.S.S. s-au înre
gistrat rezultatele : Zenit Le
ningrad — Spartak Moscova 
0—2. Kairat Alma Ata — Neftci 
Baku 2—0. Torpedo Moscova 
— Dinamo Tbilisi 2—0. Jal- 
ghiris Vilnius — Dinamo Mos
cova 1—0. Dinamo Minsk — 
Pahtakor Tașkent 1—0: Dinamo 
Kiev — Metalist Harkov 4—0, 
Ararat Erevan — Ț.S.K.A, 
2—0. Cernomoret Odesa — Sah- 
tior Donețk 1—2 S.K.A. Ros
tov — Dniepr 0—0. Conduce 
Spartak Moscova cu 23 p. ur
mată de Dniepr 22 'p. Torpedo 
Si Zenit cite 19 o etc.
• Finala turneului interna

țional de la Beiiina se va 
disputa între reorezentativa 
R.P. Chineze si formația vest- 
germană Waldhof Mannheim 
în semifinale : R.P. Chineză — 
Canada 5—1. Waldhof — Polo 
nia 1—0..

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
In turul doi al probei de sim

plu bărbați din cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale 
Angliei, la Wimbledon, australia
nul Pat Cash l-a învins pe sue
dezul Mats Wilander, cap de se
rie cu numărul 4, cu 6—7, 6—4r 
6—2, 6—4. AU* rcZKltTite țjin turu1 
doi la simplu bărbați ; Gerttiar£ 
— Taroczy 6—3, 7—5, 4—6, 6- 
Motta — Fitzgerald 7—6, 4-
6—4, 6—1, McEnroe — Harnic
6— 1, 6—3, 7—5, Sundstroem — Ed
mondson 7—6, 6—7, 4—6, 7—6 În
trerupt din cauza întunericului, 
Gilbert — Edwards 6—3, 7—6. 3--4- 
4—6, 8—6,
7— 6, 6—2,

(Analistul 
6—3, 6—3.

In turul doi la simplu feme. 
Wirglnia Wade — Zina Garrlso: 
3—6, 6—4, 7—5, Pam Casals — Pi 
lar Wasguez 6—2, 6—0, Catherlnr 
Tanvier — Pam Tbeguarden 6—1
6— 4, Annabel Croft — Michelle 
Torres 6—3, 2—6, 7—5, Hana Man- 
dlikova — Catarina Lundquist
7— 5, 6—3, Ann Kiyomura — Anne
Minter 6—3, 1—6, 12—10. Bettina 
Bunge — Kathy Horvath 6—0, 
6—4. Andrea Temesvari — Claudia 
Monteiro 6—4. 6—1, Claudia
Kohde — Sabina Simmonds 6—1, 
6—2.

Shaw 7—?
7—

6—4, Krishnan — Lev\
......................... M

Gomez
Sadrt — Leach

ediției trecute)


