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ÎN JUDEȚUL ALBA
»»ECHIPĂ A MEDALIAJILOR“,

Ceaușescu, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, joi, 
5 iulie, vizita de lucru în ju
dețul Alba.

Au participat tovarășii .Ma
nea Măncscu, Ion Radu, Silviu 
Curticeanu.

Chiar de la primele ore ale 
dimineții, Alba Iulia, orașul 
Marii Uniri, aflat in straie de 
sărbătoare, freamătă de lume. 
De-a lungul principalelor ar
tere au ieșit mii și mii de oa
meni, de toate virstele, pentru 
a exprima bucuria de a saluta 
ca oaspeți dragi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Locuitorii 
Albei au ținut să exprime, și 
cu acest prilej, sentimentele 
de aleasă stimă, de înaltă pre
țuire. profunda lor recunoș
tință fată de secretarul gene
ral al partidului pentru neobo
sita sa activitate de înflăcărat 
patriot, de militant revoluțio
nar consacrată edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate si înaintării României 
spre comunism.

De-a lungul arterelor orașu
lui, mulțimea venită in inlim- 
pinarc purta portretele tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceausescu, bu
chete de flori, flutura stegu- 
lete roșii si tricolore, eșarfe 
multicolore. Se scanda cu însu
flețire numele partidului si 
al secretarului său general, 
.«Ceaușescu, reales la al XIII-lea 
Congres !“, expresie a convin
gerii ferme că prezența pe mai 
departe a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidu
lui constituie garanția sigură 
a propășirii patriei 
cialiste.

Primul obiectiv 
programul vizitei 
treprinderea de porțelan, 
continuare au fost vizitate 
treprinderea mecanică și Muzeul 
Unirii din Alba Iulia.

De la muzeul Unirii, coloana 
oficială s-a îndreptat către 
riatoul Romanilor, nume cu a- 
dinci rezonanțe in conștiința 
neamului nostru, unde a avut 
loc adunarea populară prile
juită de vizita de lucru a con
ducătorului partidului și statu
lui nostru in județul Alba.

Erau prezenți aici, ca și in 
legendarul an 1918, o sută de 
mii de oameni, 
de locuitori ai 
dc străveche și 
rie 
muncii de toate 
fesiilc. români, 
mani, veniți din așezările de 
pe Mureș și Tîrnave, de pe 
Valea Secașului sau din Țara 
Moților, au ținut să-1 intîl- 
nească Pe cel mai iubit fiu al

româneaseă

noastre

înscris 
a fost

so-

in 
In-
tn 

în-

O sută de mii 
Albei — vatră 
glorioasă isto- 
—, oameni ai 
virstele și pro- 
maghiari, ger-

poporului pentru 
din nou bucuria 
ca oaspete drag, 
glas admirației și recunoștinței 
lor față de activitatea sa neobo
sită pusă în slujba progresu
lui și prosperității patriei, sen
timentelor de profundă apro
bare a Hotăririi recentei Plex 
nare a C.C. al P.C.R. 
realegerea tovarășului 
Ceaușescu Ia Congresul 
lea al partidului în 
supremă de secretar 
ai partidului, garanție __ ___
a mersului ascendent al patriei 
pe calea socialismului și co
munismului.

La apariția în tribuna ofi
cială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui au fost intîmpinați cu ne- 
sfîrșite aplauze și urale.

Marea adunare populară 
fost deschisă de 
Nicolae Hurbean, 
tar al Comitetului 
Alba al P.C.R.

In numele tuturor celor pre- 
zenți la adunarea populară, 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid Alba a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a 
lua cuvîntul.

întâmpinat cu îndelungi urale 
ți puternice aplauze, a luat cu
vîntul tovarățul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea 
partidului și statului 
urmărită cu deosebit 
cu deplini satisfacție și apro
bare, fiind subliniată, în 
petate rîndurl, eu vii și 
delungl aplauze, cu urale 
ovații.

Pe Platoul Romanilor 
unde a avut loe ceremonia 
plecării — s-au adunat mii de 
oameni ai muncii, tineri și 
virstnici, pentru a exprima le- 
gămintul lor de a munci neobo
sit pentru înflorirea și ferici
rea patriei socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat rămas bun de la re
prezentanții organelor locale 
de partid și de stat, de la oa
menii muncii 
Alba Iulia, de 
dețului.

In aplauzele șl uralele tu
turor, elicopterul prezidențial a 
decolat.

a-$i exprim* 
de a-1 primi 
pentru a da

privind 
Nicolae 

al XIII- 
funcția 
general 

sigură

a 
tovarășul 

prîm-secre- 
județean

conducătorului 
a fost 
interes,

re- 
în-

Și

din municipiul 
la locuitorii ju

★
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au revenit în 
Capitală din vizitele de lucru 
efectuate în județele Sibiu și 
Alba.

• „Plutonul" consacraților și „noul val"—sau aceeași
înaltă cotă a performanței • Fiecare zi poate (și trebuie)
să aducă un plus de valoare! • Individualizarea

o problemă de actualitate
Luptătorii noștri fruntași iși 

continuă pregătirile, sub îndru
marea aceluiași harnic și com
petent colectiv tehnic condus 
de antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu. Se lucrează intens pen
tru creșterea treptată a formei 
sportive, cu un mare accent 
pe individualizare, se aplică 
cele mai eficiente soluții 
tru ca. în ansamblul său. 
— aflat în preajma unor 
confruntări internaționale
se prezinte cu o capacitate 
maximă de efort, cu un po
tențial tehnico-tactic de ridicat 
nivel. „Acum trebuie, inir-ade- 
văr, să dăm totul, să consi
derăm fiecare antrenament ca 
un mijloc prin care poate să 
cîștige 
dar și 
spune.

pen- 
lotul 
mari 
— să

onoare al celor 
mai mari competi
ții europene sau 
mondiale de seni
ori sau juniori. Un 
„palmares” care o- 
bligă ! O știe foar
te bine și campio
nul 
fan 
cios 
de
un..

valoarea individuală, 
cea colectivă" — ne 
printre „reprizele cu 

manechinul". Constantin Uță, 
unul din reprezentanții „noului 
val" în echipa care; se știe, 
cuprinde mari performeri, de 
mulți ani binecunoscuți Jn a- 
rena internațională 
Rusu, Ion Draica...
tineri 
vizită", 
Onica 
Cișmas 
Zamfir . .
tin Uță (cat. 62 kg) s-au nu
mărat printre medaliații cam
pionatelor europene ! De fapt, 
dacă ne gîndim bine toți corn- 
ponenții lotului, chiar si ..re
zervele". au urcat — unii de 
multe ori 1 — podiumul de

— Ștefan 
Dar si cel 
„carte de 
și Nicolae 

și Mihai 
si Nicolae

au de-acum 
Nu demult, 

(cat. 48 kg).
(cat. 52 kg).
(cat. 57 kg), si Constan-

olimpic Ște- 
Rusu, sîrguin- 
în aceste zile 
pregătire ca 
începător care 

vrea să se impună 
atenției 
lor. O 
Draica, 
primul 
loric, după o reve
nire de formă care 
i-a adus, și ne-a 
adus, multe sa
tisfacții. O știe si 
„favoriți" — Vasile 
a cărui constantă valorică din 
ultimul an l-a impus printre 
protagoniștii categoriei 100 kg. 
Si el știe că poate mai mult. 
Tehnica trebuie . perfecționată 
oină în ultima clipă și acest 
lucru capătă o importanță deo
sebită atunci cînd te gindești 
la primul loc. la victoriile care 
te pot purta 
sportiv. Se 
băieți care 
dejdile de 
Matei (cat.
Ilie care, pe lingă perfecțio
narea deprinderilor

antrenori- 
știe și Ion 
și el în 
pluton va- Ștefan Rusu (dreapta) il Va întrece și pe P. 

Thatner (R.D.G.), cucerind titlul de campion 
international al României, la ediția a 23-a 
a competiției. Foto : Ion MIHĂICĂ

unul din 
Andrei —

sore triumful 
află. între acești 

ne-au împlinit nă- 
atîtea ori. și Ilie 

90 kg), „tăcutul"

tehnico-

tactice, ar trebui să caute și... 
curajul, a cărui linsă a plă
tit-o, de cîteva ori, cu... me
dalii ! Cu cîțiva ani în urmă, 
la „mondialele" de la Kato
wice, Ștefan Negrișan (cat. G8 
kg) promitea să devină un 
mare campion. N-a fost, dc-a- 
tunci. prea departe de podium. 
Și nici de promisiuni. Dar. nici 
nu s-a afirmat așa cum cre
deau 
mare 
poate.

specialiștii. A Cost. în 
parte, vina lui. a fost, 
si a altora... Toate a-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. 2—3)

Campionatele nafionale de scrimă confirmă

FLORETISTELE Șl SABRERII AU VALOARE INTERNAȚIONALA
dasinilor pe planșele marilor 
competiții.
• Floreta noastră feminină 

oferă speranțe nu numai pen
tru viitorul apropiat (actuala 
echipa națională este o îm
binare între „vechea gardă" — 
Marcela Zsak, Aurora Dan și 
„noul val" — Elisabeta Guzga
nu, Monica Veber, Rozalia O- 
ros), ci și în perspectiva mai 
îndepărtată. Pe lingă actua
lele titulare ale echipei. în fi
nala de 8 a probei s-au mai 
calificat Reka Lazar (Tractorul 
Brașov). Ana Georgescu 
(C.T.A.S.) — ambele benefi
ciind de pregătire în cadrul 
lotului reprezentativ — și Car
men Leahu (Dinamo-Energia), 
toate trei, autentice talente, ti
nere (17—18 ani) de reală 
perspectivă. Astfel, asalturile

Paul SLAVESCU

în schimb, spadasinii
în campionatele naționale in

dividuale de scrimă, două apa
riții în premieră pe lista în
vingătorilor : floretista Elisa- 
beta Guzganu și spadasinul 
Mihai Popa. Și dacă pentru 
ambii (reprezentanți ai clubu
lui Steaua) performanța consti
tuie un prilej de mîndrie. sa
tisfacția încercată de specialiș
tii și selecționerii loturilor na
ționale a fost diferită în ca
drul celor două arme. Pentru

Stadionul—școală a muncii, școală a vieții

M-AM FORMAT ÎN MARILE BĂTĂLII

confirmă mediecr it atea
ce întrecerile flo-că în timp

retei feminine s-au situat la 
un bun 
ce este 
nimate 
nentele 
din proba de spadă s-au des
fășurat într-o notă de apatie 
cvasi-generală. fără acele scin- 
tei de ambiție și angajare care 
dau culoare spectacolului și ri
dică cota valorică a asalturilor, 
cu unele rezultate... previzibile, 
inclusiv în fazele finale ale 
ultimului act. Și cum între pre
gătire și comportarea dc pe 
planșele interne și evoluția în 
întrecerile internaționale este 
o legătură firească. intre 
„cauză" și „efect", am avut și 
eu acest prilej, al campionate
lor naționale individuale, ex
plicația rezultatele diametral 
opuse ale floretistelor și spa-

nivel valoric — și, ceea 
deosebit de pozitiv, a- 
nu numai de compo- 
lotu'.ui olimpic —, cele

(Continuare în pag. a 4-a)

Ing. ROLAND GUNESCH
maestru emerit al sportului
Nu de mult, prin martie, in

ginerul Roland Gunesch a îm
plinit 40 de ani. Colegii de 
muncă din serviciul de Proiec- 
tare al întreprinderii „Electro- 
timiș" l-au sărbătorit cu dra
goste. Felicitări, flori, cadouri. 
Apoi, „Roii", așa cum 11 alintă 
prietenii, a 
club. Care 
timișorean 
cărui secție 
trul emerit 
Gunesch a 
de ani I

Din toamna lui 1964. cînd a 
venit la Timișoara de pe me
leagurile sale natale, din Si
ghișoara, unde un alt fost 
handbalist bine cunoscut, por
tarul Gh. Buiuc. devenit pro
fesor de educație fizică și an-

pornit repede spre 
club ? Spre clubul 
„Politehnica". în a 
de handbal, rnaes- 

al sportului Roland 
jucat timp de 20

ALE HANDBALULUI ROMANESC
Dezbalere pe tema

FUNCȚIILE SOCIALE
ALE CULTURII FIZICE Șl SPORTULUI

O parte din campionii mondiali ai anului 1974 se p-egâtesc să-și primească 
laurii. De la stingă la dreapta : Gațu, Penu, Dincâ, Gunesch (subiectul 

reportajului nostru). ’ ' *

trenor. descoperise în acest tî- 
năr înalt și cu calități tehnice 
și fizice deosebite un viitor 
mare handbalist.

Deci, „după 20 de ani"! Cum 
au fost acești ani 7 Ne spune 
chiar el : „Mi-am petrecut co-

Kicsîd și Birtalan

pilăria Ia Sighișoara, in casa 
părinților mei. Am fost niște 
copii cuminți în adevăratul

Călin ANTONESCU

(Continuare in pao 2—3)

Astăzi, de la ora 9, 
la sediul său din str. 
Onești 11 (Sectorul 1), 
Academia de 7 
Sociale și Politice 
colaborare cu ** 
liul Național 
Educație Fizică 
Sport, organizează, în 
cadru! planului 
dezbateri științifice in- 
terdiscipli na re pe anul 
1984, 
tema 
ciale ale culturii fizi
ce și sportului in e- 
tapa actuală a făuri
rii societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
in țara noastră**. Vor 
ti abordate subtemele: 
Funcțiile si valențele

Științe 
in 

Consi- 
pentru 

?'

de

sociale ale culturii fi
zice «n etapa actuala 
a construcției societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate ; Raportul 
dintre funcțiile dezvol
tării biologice a orga
nismului uman și for
marea multilaterală a 
oersonalității 
nou ; Valorile
tive ale sportului 
perfo-mantă ; Căi 
modalități oentru 
depUnirea și valorifi
carea funcțiilor socia
le ale culturii fizice 
și a sportului in eta 
oa actuală si în per
spectivă . Educația fi
zico și sportul școlar, 
educația fizică și spor-

dezbaterea 
„Funcțiile

pe 
$o-

omului 
forma- 

de 
?’ 

in-

oameni- 
din intre- 

instituții, 
populației 

rural și a 
de vîrstă 

Direcții de 
a orga- 

desfășurării 
sportive na-

tul în rindul 
lor muncii 
prinderi și 
în rindul 
din mediul 
oersoanelor 
înaintată ; 
perfecționare 
năzării și 
competiției 
ționale ,,Daciada“. ca 
sistem național de e- 
ducație fizică și sport 
în R S. România ; 
Modalități specifice de 
evaluare a eficienței 
culturii fizice și spor
tului Modul de o- 
borda’e și rezolvare a 
problemelor culturi' fi
zice «i sportului oe 
plan international



Vă prezentăm noile promovate In Divizia „A
D4CI4D4I

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
IN MAREA ARENA A „DACIADEI 4

Aceste zile frumoase de vară sint un îndemn 
pentru mii de tineri și tinere să io porte la en
tuziaste concursuri și competiții desfășurate sub

„IN SCENA1

genericul mobilizator ol „Daciadei”. Principalele 
Întreceri desfășurate recent sint consemnate în 
știrile, notele și reportajele din acest grupaj :

AUTOMOBILELE DE EPOCA
O frumoasă activitate depune 

In continuare, comisia centrală 
„Automobile de epocă" (președin
te, Iulian Ciobotaru) constinddin: 
concursuri, exp zițil, defilări In 
care protagonistele sint... mașini 
vechi, de zeci de ani. Ultima ma
nifestare de anvergură a fost 
inițiată recent ia Sibiu, ea fiind 
premergătoare competiției inter
naționale „Raliul Dunării-Dacia- 
constlnd dintr-o defilare pe stră
zile orașului, o expoziție a auto
mobilelor de epocă (ai căror pro
prietari sint din diferite orașe ale 
țârii) ba chiar și concursuri — 
toate mult gustate de publicul si- 
blan care a ținut să asiste in 
număr foarte mare la ele.

De altfel, tot la Sibiu, s-au des
fășurat și finalele pe țar* — co 
automobile de epocă — sub ge
nericul „Daciadei" la trei probe 
lată primii trei clasați la acest» 
Întreceri finale : tNDEMINARZ 
(desfășurată In preajma Casei d»

Covad. 
isss-, x 1

AȘA, „DUPĂ POPA INIMII-

o popularizare adecvată unei 
acțiuni sportive care, la etapa 
de masă, a cuprins sute de 
echipe nu numai din orașele 
de reședință ale județelor. 
Si din zeci de localități 
unități economice orofilate 
construcții

Ultimul 
adus De 
echipe :

HANDBAL : 1. Oltcit Craiova, 
2. „1 Mai" 
rul Brasov

VOLEI : 
rești. 2. 
Mureș. 3. Mecanica Alba Iulia.

De menționat că la sfîrșitul 
acestei săptămîni. tot la Alba 
Iulia. vor avea loc întrecerile 
finale pentru „CuDa Progresul" 
(atletism, volei, șah tenis, te
nis de masă, handbal), rezer
vate lucrătorilor din rețeaua 

de 
ac- 
în- 
In-

de mașini, 
act al întrecerii

ci 
cu 
De

_ a
podium următoarele

Ploiesti. 3. Traclo-

1. I.I.R.U.C. Bucu- 
Metalochimica Tg.

Cine a trecut duminică dimi
neață pe Calea Dudești și^a pu
tut da seama, Încă de departe, 
că pe „Timpuri noi" — una ta 
frumoasele baze sportive munci
torești din Capitală — este, 
nou, o sărbătoare a sportului : 
după afluența oamenilor, de toa
te vlrstele, după ghirlandele mul
ticolore care „plecau" încă de la 
poartă, după rumoarea ce răzba
tea de pe terenurile de întrecere. 
Da, era sărbătoare, a sportului, 
a cînteculul și dansului, nsxsi 
sub genericul „Daciadei" și al 
Festivalului național „Cin tarea 
României". Trecind pe La salba 
de terenuri, însoțit de secretarul 
asociației sportive „Timpuri noi", 
Gheorghe Cioranu, am notat a- 

î mănunte legate de acest eveni
ment : „organizat — după cum 
ne spunea interlocutorii! — de 
Consiliul sindicatelor din comerț 
și Consiliul sindicatului „Tim
puri noi**, prin asociațiile Spar- 
tac și „Timpuri noi". Un festival 
sporjiv-cultural oentru oamenii 
muncii".

H întîlnim, înspre amfiteatrul 
bazei, pe antrenorul Marin Cris- 
tea, cu elevii săi, boxeri, pregă- 
tlndu-se pentru demonstrații. „De 
fapt, In ultima vreme au Intrat 
în obișnuință asemenea manifes
tări, ne spunea el. Deosebită, a- 
cum, este prezența musafirilor 
noștri de la Spartac".

II urmărim pe terenurile de ml- 
nlfotbai — o întilnire foarte fru
moasă între... fetele de la Uni
rea Tricolor, pe alt teren, secția 
montaj „Timpuri noi" contra 
I.A.P.L. Amzei — apoi, la popice, 
unde maistrul Cornel Grigoriu de 
La Grupul școlar al Întreprinderii 
conduce disputele, ia terenurile 
de volei, în sala de tenis de 
masă, în pavilionul șahiștilor — 
acolo maestrul Aurel Teacă are... 
probleme la simultanul pe care 
11 susține, pentru că a pierdut 
două partide...

Șl o Întilnire plăcută, cu un 
entuziast om de sport, care e 
numai suflet pentru ca totul să 
meargă „ca la carte" : președin
tele Consiliului sindicatelor din 
comerț, Nicolae Edulescu. „Nu 
cred că este cazul să vă dăm

instituțiilor administrative 
stat si consiliilor populare, 
tiune sportivă de masă 
scrisă. de asemenea, sub 
semnele „Daciadei".

La

CUPA BUCOVINEI
LA OINĂ

La Gura Humorului s-a cLs- 
txrtat recent cub eeii -Da
ciadei". o competiție de oină 
in premieră : „Capa Bucovi
nei* oentru cocă. Au tost pre
zente in întrecere 6 echioe din 
4 județe ale Urii : Suceava. 
Neamț Botoșani si Maramureș. 
S-au desfășurat două con
cursuri. unul revenind echipei 
Scolii generale din Frasin <iud. 
Suceava), iar celălalt Scolii 
generale nr. 3 din Piatra 
Neamț Succesul acestei prime 
competiții de oină pentru copii 
dotată cu .Cupa Bucovinei" îi 
îndeamnă pe organizatori să 
persevereze si in anii viitori

La Alba Iulia
FINALA „CUPEI CONS
TRUCTORILOR DE MA

ȘINI”
Finala pe tară a întrecerii 

dotată cu „Cupa constructori
lor de mașini" a reunit, la 
Alba Iulța, un număr de 16 
echipe masculine de handbal 
Si 7 echipe 
Competiția, 
însemnele 
bucurat de 
celentă. asigurată de factorii 
locali (Consiliul județean al 
sindicatelor si C.J.E.F.S. Alba, 
nrin comisiile de resort) și de

feminine de volei, 
desfășurată 
„Daciadei".
o organizare

sub 
s-a 
ex-

Fălticeni, timp de 
zile 

„DINAMOVIADA" 
DE OINĂ

După consumarea fazelor . 
unități. acțiune în care au fost 
angrenați mii de tineri, tradi
ționala competiție „Dinamovia- 
da* de oină — manifestare in
dusă in programul „Daciadei" 
— a ajuns la ultimul act. Timp 
de trei zile, vineri, sîmbătâ șî 
damiaică. pe stadionul din Făl
ticeni este programat turneul 
final.

S-au calificat 12 echipe. în
tre acestea fîînd Dinamo Tu
nari, Dinamo Băneasa, Dinamo 
Marea Neagră, Dinamo Carpați, 
Dinamo Somes, Dinamo Cotro- 
ceni. Dinamo Roșu.

La sfîrșitul Întrecerii se vor 
acorda diplome pentru cel mai 
tehnic jucător, cel mai tinâr 
oinist etc.

trei

pe

UN „XV“ Al AMiUJItl Șl DĂRUIRII IN JOC
GLORIA București

Rugbyștil de la Gloria Bucu
rești revin în Divizia „A", pe 
care au părăsit-o in 1879. După 
o suită de încercări de reintrare 
în primul eșalon al acestui sport, 
lată, șansele s-au Ivit în această 
primăvară, dar nu fără emoții : 
lideră a diviziei secunde, Gloria 
București a fost nevoită să sus
țină — chiar în săptămîna din 
ajunul turneului de baraj pentru 
Divizia „A“ I — două meciuri di
ficile : „rejucarea" cu Dunărea 
Giurgiu și partida cu Știința Bucu
rești. Fără victorii în ambele par
tide, Gloria ar fi ratat și de data 
aceasta calificarea.

Deși campionatul s-a terminat 
cig bine, dar după un asemenea 
efort suplimentar, în rindul sus
ținătorilor echipei (miile de mun
citori și tehnicieni de la între
prinderea „Republica"), s-a insta
lat prudența, scepticismul chiar. 
Pe undeva motivat: mulțl jucă
tori erau Încă nerestabiliți după 
o serie de accidentări, pregăti
rea fizică generală a lotului pre
zenta
care 
mult

cotată Gloria Înaintea turneului 
de baraj care, însă, a anulat a- 
ceste anticipări.

Intr-adevăr încă din primul meci, 
cu fosta divizionară ‘ 
Brașov, rugbyștil de 
s-au impus 
dozat " 
țlnînd 
torie 
rioasă
Urmat paitiua eu mueuvuj x.u.e., 
revelația primei etape a turneu
lui (victorie asupra Petrochimis
tului Pitești, una dintre favori
te I). In acest meci, prudentă, 
Gloria a remizat cu „XV-le“ din 
Focșani (10—10), apoi a trecut și 
de C.F.R. Constanța (14—6), în 
așteptarea celui mai dificil test al 
calificării, meciul cu Petrochi
mistul. Din nou superiori tactic 
adversarilor lor, rugbyștil Gloriei 
au încheiat în avantaj (12—6) ; 
cu 3 victorii și un egal, Gloria 
București și-a realizat, după 5 
ani, obiectivul mult dorit.

Atît în campionatul Diviziei 
cit și în turneul de califi- 

’ Dumitrescu 
utilizat un 
parte, ală- 
experimen-

„A", C.F.R. 
la Gloria 

printr-un joc bine 
fizic și orientat tactic, ob- 
o primă și prețioasă vie

ții—6), luînd astfel o se- 
opțiune la promovare. A 
partida cu Milcovul I.U.C.,

,,B'
care, antrenorii Dotei 
șl Ștefan Popescu au 
lot din 
turl de 
tați (D.
Bidirel,

care au făcut 
jucători mai 
Stelian, Șerban, Romașcu. 
Lazăr, Bujor, Pena), alții

//

Lotul rugbyși

foarte tineri 
Minclol, Muși 
Andrei, Topa 
David, Hisel, I 
i-a unit ambii 
ruirea în joc, 
se apreciază 
sură să deț 
grele ale camj 
lificării.

Lotul, așa c 
antrenorii, nu 
față cerințelor 
viziei „A", m( 
caută soluții 
lui cu jucătoi 
tlvat sau dor 
din „XV“-le 
„Poli" Timișix 
Grivița Roșie, 
Petroșani, Mer

serioase fisuri. O echipă 
nu va putea rezista mai 
de o repriză — astfel era

RING VOINȚA" '84
Azi semifinalele,

duminică finalele
Terenul central de tenis al 

stadionului Progresul din str. 
Dr. Staicovici s-a transformat 
în aceste zile intr-o cochetă 
arenă pugilistică. pe ringul că
reia se desfășoară cea de a 
IlI-a ediție a competiției .Ring 
Voința". întrecerile boxerilor 
continuă, spectatorii avind pri
lejul să urmărească meciuri 
interesante. Astăzi, de la ora 
18, au loc partidele din cadrul 
semifinalelor, iar duminică 
dimineața, de la ora 10. fi
nalele.

ALO!, DA, MAMICO, TOTUL

Soarele ridicat peste
culmea Zăganului, inundind 
întreaga vale aflată la poalele 
Ciucașului. Jos, adică pe la 
1 260 m, acolo unde se afli 
cabana Muntele Roșu, un grup 
masiv de copii se pregătesc de 
„start". Aflăm imediat ci sint 
elevi la Liceul industrial nr. 
34 din București sosiți în ta
bără, la cabană, iar acum por
nesc ,4a Cheițe și de acolo, 
de-a lungul pîrîului, spre sa
tul Cheia", după cum ne spune

ÎN LOC DE FILEU, SFORI.
Tocmai ne pregăteam să prezentăm și echi

pele masculine de volei care au făcut în acest 
început de vară importantul pas pe prima 
scenă : Politehnica Timișoara și I.C.M. Caran
sebeș, deși surprizele de la al doilea turneu 
de baraj, organizat de cea de a doua echipă 
și găzduit de Sala polivalentă din Reșița, ne-au 
trezit mari suspiciuni. Ele au fost întărite mal 
Intîi de relatările verbale ale unor martori 
oculari, apoi de memoriile care arată — ca 
și rezultatele contradictorii — că n-au fost prea 
curate culisele acestui al doilea turneu și, mai 
ales, că promovarea în urma barajelor, în felul 
în care se organizează ele de cîțiva ani 
încoace, se rezolvă în mare parte prin... trage
rile la sorți (care și ele au poveștile lor), în 
favoarea gazdelor, nu a valorii reale 1 Să mai 
spunem că în ultimii doi-trei ani au ajuns 
(sau doar au trecut) prin Divizia „A", cu 
excepția Motorului Bala Mare, numai echipe 
care au găzduit turneele de baraj I

Dar să refacem istoria acestui „baraj" servin- 
du-ne și de cele 3 memorii (aproape 500 de 
rinduri) pe care le-am 
aparținînd unul martor 
găzduită prin „tragere 
au participat 6 echipe 
Viitorul Bacău, Rapid 
sebeș, C.S.M. Delta “____ _____ ____...
Gazdele au cîștigat, firește, totul. Le-au urmat 
Viitorul, Rapid și I.C.M., celelalte două ieșind 
din cursă. Dar, Viitorul fusese contestat pentru 
folosire frauduloasă de jucători, ceea ce s-a 
adeverit. Cu toate acestea s-a efectuat (între 
Bacău, București și Caransebeș) tragerea la sorți 
a gazdei turneului al doilea. Și marea bucurie 
i-a surfs Caransebeșului. Băcăuanii pierzînd, tn 
urma contestației, toate meciurile cu 3—0, cla
samentul devenea, însă, altul : 1. Politehnica, 
2. Rapid, 3. Delta, 4. I.C.M., 5. C.S.U., 6. Vii
torul ; primele 4 trebuind să continue cursa 
pentru cel două locuri în „A" (contlnd rezul
tatele directe din primul turneu, de la Timi
șoara). Tulcenii — pretinzlnd că ar fi trebuit 
făcută o nouă tragere la sorți a gazdei turneu
lui doi, care să dea șansă și orașului lor — au 
scos echipa din pregătire și au refuzat partid"

primit la redacție, unul 
neutru. In prima rundă, 
la sorți" de Timișoara, 

: Politehnica Timișoara, 
București, I.C.M. Caran- 

Tulcea și C.S.U. Galați.

parea Ia Reșița. In acest caz nu trebuia invi
tată (deși foarte tardiv) cealaltă echipă, C.S.U. 
Galați I (Dacă ar fi fost chemată echipa gălă- 
țeană, situația de la care se pornea în turneul 
doi era : 1. Politehnica 6 p, 2. Rapid 5 p, 3. 
C.S.U. 4 p, 4. I.C.M. 3 p, ceea ce aproape anula 
șansele de promovare a gazdelor, bătute măr 
de celelalte 3 la Timișoara).

Și astfel turneul s-a jucat cu numai trei 
echipe, dintre care cea timișoreană, cu două 
victorii asigurate... de-acasă, avea rol de ar
bitru, rol pe care l-a jucat urît (cu ce carte 
de vizită revine ea pe prima scenă!), cedîndu-le 
vecinilor meciul, după ce și-a asigurat ea însăși 
setaverajul promovării.

In cele 3 memorii sînt date mai multe amă
nunte șl despre arbitrajele părtinitoare practi
cate de brigăzile desemnate pentru cele două 
turnee, mal Intîi în favoarea timișorenilor, apoi 
a celor din Caransebeș, despre onorurile de 
care s-au bucurat acești arbitri din partea 
gazdelor (ceea ce trebuie anchetat de către 
federație și, tn caz că cele relatate se adeveresc, 
numiții să fie urgent scoși din corpul „cavale
rilor în alb").

Ne punem întrebarea : cum a putut I.C.M., 
spulberată de celelalte două la Timișoara, să 
își la o așa de rapidă și uimitoare revanșă, 
dacă nu cu serioase ajutoare ? Ne mai Întrebăm 
de ce nu s-a făcut o nouă tragere la sorți I 
Și — încă — de ce, la refuzul tulcenilor, nu 
li s-a dat șansa cuvenită gălățenilor ?
Prea multe „sfori" se țes în jurul fileulul 

de volei, sfori care-1 subminează calitatea șl 
determină blazarea, renunțarea puținilor tehni
cieni care se dăruie meseriei. Prea mult se 
joacă în culise șl prea puțin pe „scenă" (de 
aceea nu mai găsim loc pe scenele olimpică, 
mondială șl europeană). Iar barajele pe te
renul a două dintre cele 6 concurente repre
zintă o mînă întinsă favoritismului. Dacă tot 
promovează gazdele, de ce ar mal fi nevoie 
de cheltuieli șl turnee 7 Mal bine o cinstită 
tragere la sorți șl atît...

Sau de ce nu, ca altădată, o promovare 
directă din două serii 7

Aurelian BREBEANU

Gențiana Teodo- 
rescu, dintr-a IV-a 
C, o fetiță trioaie, 
care se recomandă 

ca o „veterani" • taberelor. O 
nouă și minunată zi de tabără 
incepe...

Stăm de vorbi cu profesorul 
Robert Schwartz, conducătorul 
grupului: „Școala noastră are 
o Îndelungată tradiție In do
meniul turismului montan, in 
fiecare vacanță — de vară sau 
iarnă — organizîndu-se tabere, 
fie pentru cei mari, fie pen
tru cei mici. Pentru.- antre
nament pe parcursul anului, 
excursiile de sflrșit de săp- 
tămină constituie alte puncte 
de interes pentru devii noș
tri. Acum, timp de șapte zile, 
vom străbate această extrem 
de pitorească zonă, prilej pen
tru toți de a cunoaște frumu
sețile patriei*.

Echipați ca 
nijti încercați, 
tat rucsacurile __
cărarea cu „punct roșu". Cîn- 
tecele, glumele le insofesc 
pașii.

Ne revedem cu copiii după 
citeva ceasuri. ■ Sint ușor obo
siți, dar veseli și eu o... foame 
de lup. Personalul cabanei, în 
frunte cu șeful acesteia, I. 
Bucurescu, sint gata pregătiți. 
„Noi știm că aerul ozonat este 
o excelentă vitamină — ne 
spune — astfel că ne străduim 
să asigurăm micilor noștri oas
peți condiții dintre cele mai 
bune, astfel ea la sfîrșitul ta-

aiște excursio- 
e lev ti și-au săl
ii tu pornit pe

STADIONUL - ȘCOALA A MUNCII,
(Urmare din pag. I)

J

Înțeles al cuvintului. Fe mine 
mă pasiona handbalul. Apoi, 
cind am terminat liceul, eu 
am venit la Timișoara. Juca- 
sem handbal 2—3 ani inainte 
Aci. pe plaiurile bănățene, în 
anii luminoși din urmă, într-o 
societate care oferă întregului 
tineret porți larg deschise spre 
afirmare, m-am format ca om, 
ca cetățean, din toate punctele 
de vedere. Azi, sint inginer e- 
lectromecanic la întreprinderea 
Electrotimiș. M-am căsătorit 
cu o colegă și am un copil 
care ne umple, mie și soției 
mele, casa și sufletele de bu
curie. Este o fetiță de 8 ani, 
pe care o cheamă Ingrid. Pe 
plan sportiv cea mai mare 
miudrie a mea este faptul că 
am jucat în echipa României 
Ia două campionate mondiale

E MINUNAT!
berei să nu ne... uite și să 
vină mereu cu drag la noi, 
așa cum și noi îi 
drag. Sînt doar

K tri.
Poiana 

unde se 
priveliște 
ților, se umple de glasuri ve
sele. Jocurile cu mingea sau... 
discuțiile privind programul de 
a doua zi constituie principa
lele „subiecte". Se va merge 
spre Zăganul, spre Ciucaș, 
spre Gropșoarele, spre.. Dar, 
oare, unde nu se va merge ?!

Facem cunoștință cu Andrei 
Bălan, Anca Rădoi, Ana lroaie, 
Florian Obretin, Ilinca Iurașcu, 
eu multi alți copii. Toți ne 
vorbesc incintați -de „mirajul ■ 
muntelui", de frumusețea locu
rilor, gindindu-se, de pe acum, 
la viitoarele tabere și excursii.

S-a făcut seară. La cabană 
sună telefonul. „Da, mimico, 
eu sînt ! Nu-ți face nici o 
grijă... Totul este minunat... 
Doar nu mai sînt în clasa in
tri... Miine vom urca pe Ză
ganul... Acum te las. Avem 
program de desene animate...". 
Ioana este la prima ei tabără ..

S-a făcut liniște. Copiii dorm 
eu gindul la excursia care va 
eeni. Doar profesorul Robert 
Schwartz mai lucrează, făcind 
planul zilei următoare. Bucu
riile taberei nu sint doar ro
dul intimplării. „Chemarea 
muntelui" străbate liniștea 
nopții...

Emanuel FANTANEANU

TRAGERE EXCEPȚIONALA

se acordă clșTiguri in »

BAN1.AUT0TURISME.EXCURSII 
toCA&oaa*

nrimim cu 
copiii noș-

cabanei, de 
o minunată

din fata 
deschide 
spre înălțimile mm-

NOUTATE ABSOLUTA LA 
LOTO !

La tragerea excepțională 
de duminică 8 iulie 1984 se 
vor atribui AUTOTURISME 
„OLTCIT SPECIAL", ÎM
PREUNA CU ALTE CÎȘ- 
TIGURI TENTANTE: EX
CURSII IN R.D. GERMA
NA ȘI BANI I

Autoturismele se pot ob
ține la toate cele 7 extra
geri, pentru primele 3 nu
mere extrase în ordine ! Se 
extrag nu mai puțin de 66 
numere !

pe care acea 
prima oară ii 
apoi, după p 
lin. Pentru 
mele pe plat 
distins „< 

am avtnBmno 
însemnele și 
mari distincți 
președintelui 
Nicolae Ceauș

Discuția t 
nuare pe tăi 
Roland Gunei 
nr. 1“ al ec 
Timișoara an 
A jucat apro 
tide în tricou 
acestui vechi 
din țara noa; 
dru că și a 
nu-1 uită. Și 
Este mereu i 
de rezerve, â 
rul Constantir 
l-a crescut și 
ruia el, ,^Bli 
norm. Acum 
că pe dascăl 
dragoste, din 
handbal. „Pei 
întrebați cum 
eu vă voi i 
handbalul !“. 
trul emerit 
land

și în 
lin a fost ur 
sistemului d 
noastre. înâ 
foarte înden 
ciuda masivi 
ligent în joc, 
tiv pe teren, 
era de nedej 
fără să facă

(Urmare

cestea contea 
cum. A venit 
aproape. ORA 
grișan poate 
campion ! II 
namente, ne 
plimentare ar 
nea, Simion 
Pavel și Eu 
sint semne că 
de la Katow 
fie completat; 
strălucitoare.

Cu toate c 
cum spuneai 
Vasile Andrei 
nărui Ion G 
sa de baschi 
gem de dei 
Victor Dolip 
puțin ..sfirtej 
Cișmaș sa2r 
nostru avînd 
tea kilogram< 
colegi de ei 
Victor a răi 
gostit de lu 
antrenamente 
fectioneze : 
forța, pentr 
tehnice le s 
de ani si ai

Mai sînt. I 
trenamdntele 
liber, și cit 
tineri — ca 
ai luptelor 
Gheorghe S; 
Sorin Herțea 
Grîgoraș (cs 
kg !). Se D 
ambiție nu 
au de la cil



Eficacitatea, o problema a întregului nostru fotbal

DEȘI GIUCHICI ESTE COIGEIER ABSfJIIJT Al UII CE INSEAMNA, DE FAPT,
(și peste Divina ,,A“), PRODUCTIVITATEA

UN MECI BUN? înaintașilor se alta sub nivttul așteptai
(Ginduri de vară pentru startul din toamnă)

esențială a fotbalului diviziei

I
vedemI

SERIA IpesteI săracă

I
I
I
I

ceI
I
I
I
I
I

SERIA A III o

I
I

SERIA A ll-c

onslderă 
ce, insă, 
ului Dl- 
care se 
pletarea
mal ac- 
ă parte

acestei 
in mina 
ovarășul

mai multe go- 
(fatâ de 749 — 
— în seria a

nu pca- 
de ta 

tribu- 
totul

frumoase ale turneu- 
A fost golul in care 
jucat timD de trei 

ca Dobrin. iar Bo
ca Dumitrache.

Craiova), 
Bucu- 

tF.C.M. 
M'rșa)

face 
deziderat 

Bineînțeles

__,_________  . i „B“ și, 
spune această listă, care este, in

infracțiunile 
de 25 de 
acest caz, 
să-i faul- 
afară de

T.C.I. 
Victoria

VIEȚII
îștigat : 
Paris și 
la Ber- 
manțele
am fost

fost influențat de eli
ne care a simtit-o 

la terminarea meciului 
Porto, in care Juventus

celor mai productivi jucători din 
ce ne

Ionică 
, Nuță, 
, Ene, 
Pe toti

uși, cla
care — 
în mo
mentele 
ale ca-

ceior trei Sirii împreună cu 
aceste scrii, patern desprind” 
echipelor din eșalonul secund.

GLORIA București, echipă recent promo- 
ată in Divizia „A"

in go- 
(în 612

de fotbal a 
această ne- 
între altele, 
..prima ce-

ou 
românesc 

excepțieC.
Știința 

— Spor-

conti- 
ortului.

„omul 
litehnica
la rînd. 
de par- 

iolete ale 
udențesc 
te mîn- 
ia Poli" 

nici el- 
e banca 
antreno- 
ul care 
at, că- 
3 e- 

în un- 
Așa. din 

pentru 
dacă mă 
obby am 

simplu : 
te maes-

„stîlpii" 
1 echipei 
m), dar 
mobil în 
rte inte- 
aereu ac- 
Gunesch 
apărare, 
fără ca

I DE
1- 1)

puțin a- 
ite foarte 
tefan Ne
lin mare 
la antre- 
licații su- 
Ion Cer- 

, Nicolae 
pca ; da.
de bronz 

putea să 
alta. ■mai

află, 
atlet

se 
irul 
i mai tî- 
cu alura 
— distin- 
itura lui 
este mai 
it^Onira, 
AR>reul“ 
tot ati
cei trei 
un Ioc. 

r. îndră- 
ninte" la 
lă-si Per- 
■incipală : 
irocedeele 
dinafară"

u la an- 
ite în aer 
i. foarte 
ie mîine 
•romane :

62 kg), 
kg). Ion 

au +100 
cu maro 
er.tru că 
(sportivi

tul studențesc, Chelaru — „Poli” 
Timișoara, fost în stagiu militar 
etc. Un singur deziderat rămine 
în suspensie : cel legat de Iclo- 
slrea unui teren de ’ce propriu. 
Există promisiuni de rezolvare, 
diligentele pentru statuarea unui 
asemenea teren le tace însăși 
conducerea întreprinderii „Repu
blica", prin ing. C. Giogu, comi
tetul de partid, comitetul sindi
catului. Pînă atunci, într-o primă 
etapă (iulie — septembrie), rug- 
byștil de la Gloria București vor 
utiliza terenul Acumulatorul, fi
ind deciși ca de data aceasta să 
nu părăsească prima divizie după 
un an... Este cuvîntul de ordine 
al întregii echipe 1

Tiberiu STAMA

adversarii să........simtă" inter
vențiile lui. în atac, mai ales 
la echipa lui de club. Roland 
Gunesch percuta des apărările 
din față, arunca la poartă cu 
toată forța (și avea destulă...) 
și plasa de multe ori șuturi 
subtile.

Blondul uriaș, aplaudat la 
fiecare din cele 173 de partide 
pe care le-a disputat sub cu
lorile echipei naționale (pen
tru care a marcat 253 de go
luri), este acum un cetățean 
căruia îi place să se plimbe 
cu soția și fetița pe aleile i- 
nundate de trandafiri ale Timi
șoarei. să ia parte (activă !...) 
la antrenamentele lui „Poli" și 
să îndeplinească „cel puțin cu 
5 minute mai devreme" — 
cum zice el — sarcinile complexe 
pe care le are în serviciul de 
Proiectare al întreprinderii E- 
lectrotimiș. „Am trăit o viață 
plină de bucurii, in care am 
avut mari satisfacții pe plan 
sportiv și profesional. De mul
te ori privesc fotografiile și 
simt și acum fiorii de atunci, 
îmi văd în ele tinerețea. Și 
înțeleg mai limpede acum că 
sint un om format in marile 
bătălii ale handbalului româ
nesc. îi povestesc și fiicei mele 
cum a fost și cred că i-am 
stîrnit interesul. De altfel și 
ea joacă handbal. Mă bucur. 
Sincer mă bucur. Cine știe ? 
Poate numele de Gunesch va 
mai apărea prin handbal...*.

...După cîteva ceasuri de la 
discuția noastră l-am urmărit, 
in sala „Olimpia" din Timi
șoara, strigînd și agitîndu-se 
pe margine, la unul din jocu
rile grele pe care echipa noas
tră reprezentativă le disputa 
In cadrul „Trofeului Carpați". 
La urmă, cînd handbaliștii noș
tri au cîștigat. a fost primul 
care-i îmbrățișa...

GRECO-ROMANE
si antrenori consacrati), ci și 
pentru că. încă nu se știe, o 
decizie de ultimă oră il poate 
trimite pe oricare dintre ei în 
sălile de concurs ale celor mai 
importante întreceri ale anu
lui.

Ce repede trec zilele... 
greu, poate, de măsurat cu 
a crescut valoarea 
la alta. Important ____ ____ _
că fiecare dintre components 
lotului, consacrati. __
neri sau... posibili titulari mun
cesc fără preget, că toți la un 
loc. împreună cu antrenorii lor 
— cei amintiți, cărora îl a- 
dăugăm cu aceeași apreciere 
pe dr. Nicolae Ploeștcanu — 
au înțeles că fiecare zi trebuie 
din plin folosită pentru a cîș- 
tiga. dacă se poate — ȘI SE 
POATE ! — acel plus de teh
nicitate sau de forță care poate 
apropia pe oricare dintre luptă
torii noștri de greco-romane de 
victorii de mare prestigiu.

E 
cit 
zide la o 

este. însă,

sportivi ti-

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 6 iulie va avea Ioc in 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Stalcovicl 
nr. 42, incepînd de la ora 17.15. 
Numerele câștigătoare vor fi ra
diodifuzate la ora 19 pe progra
mul II. la ora 23 pe programul 
L precum și a doua zi diminea
ța, la ora 8,55, tot pe progra
mul i.
• S-au pus în vînzare biletele 

pentru tragerea excursiilor PRO- 
NOEXPRES de miercuri 11 iulie 
a.c. ! Participînd la această tra
gere, puteți obține autoturisme de

După ce am înfățișat, prin intermediul antrenorilor noilor pro
movate in „A”, cițeva dintre aspectele Importante ale campionatul^ 
secund văzute de tehnicieni avizați, ne-am gîndit să înfățișăm astăzi 
— prin graiul cifrelor — o problemă 
secunde : eficacitatea.

Publicind clasamentele golgeterilor 
unele caracterizări ale fiecăreia dintre 
ei te va concluzii asupra forței ofensive a __ .
concluzii pe care le și prezentăm în finalul rîndurilor noastre.

Să urmărim deci lista ~
mai cu seamă, să 
fapt, limbajul ei ?

Un mare turneu, cum a fost 
cel din Franța, atrage automat 
oaspeți de seamă in tribună. 
Unul dintre aceștia a fost În
suși Pele. El Rey Pele, insc- 
tit mereu de un nume la fel 
de mare. Alfredo di Stcfaao. 
Nu a lipsit sir Stanley Rous, 
care a venit la Lens. 
Canalul Minecii. sfidind cei 89 
de ani pe care ii poartă cu o 
jovialitate tipică pentru un 
contemporan al istorisi fotba
lului.

Prezenta celor trei si a mul
tor altora a fost un prilej de 
evaluare a momentului actual 
în fotbal. A produs o outer-'' 
nică 
Pele. 
mai 
cieri 
săptămîna 
Brazilia — 
o caricatură de fotbal ți care 
mi-a demonstrai la ce nivel 
scăzut a ajuns jocul în aceste 
două țări, care au făcut gloria 
balonului rotund... S-ar părea 
că aceste două mari continente 
ale fotbalului sint pe cale de 
a-și epuiza resursele si nu mai 
produc jucători demni dc acest 
nume. Franța singură îmi pare 
o excepție. Poate că — cine 
știe ? — renașterea fotbalului 
ar putea veni din Africa...".

Aceste mărturii sceptice au 
fost însoțite de propuneri con
crete : „în primul rînd, pentru 
a stimula jocul, trebuie să se 
permită repunerea mingii de 
Ia tușă cu piciorul. In aceeași 
ordine de idei, trebuie suprimat 
„zidul" la toate 
comise la mai puțin 

I metri de poartă ; în
apărătorii vor ezita 

"teze pe ataeanți. In 
asta, obstrucția în careu să fie 
PENALTY. în sfirșit, ca si Ia 
hochei, jucătorii avertizați tre
buie eliminați temporar de pe 
teren. Totul se schimbă fn 
viată Si fotbalul nu trebuie să 
facă excepție".

Luarea de poziție a lui Pele 
a fost confirmată de atitudinea 
publicului, care a apreciat ini
țiativa in joc, curajul, chiar 
riscul. Meciul cel mai aplaudat 
a fost, nu întîmplător. Franța 
— Portugalia, care a avut toate 
aceste atribute. Rămîne de 
neuitat graba cu care Jordao 
se ducea să repună mingea 
în joc în minutul 114, la 2—1 
pentru echipa sa. Dacă por
tughezii ar fi încercat să prac
tice antijocul, fie si numai 
3—4 minute, poate că ar fi 
cîștigat. Dar 
gătorii morali ai partidei prin 
omagiul adus jocului de fotbal. 
Și acest amănunt nu a scă
pat publicului de la Marsilia, 
care a aplaudat îndelung.

Publicul fotbalului vrea tot 
mai mult spectacol. într-o 
măsură atît de mare, incit e- 
chipa Franței, deși încheiase 
strălucit meciul său cu Belgia 
(5—0) cu numai trei zile în 
urmă, a fost fluierată la pauza 
meciului cu Iugoslavia, la ca
pătul unei reprize în care ju
case slab. Și albaștrii lui Pla
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cu 
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impresie cuvîntul lui 
care s-a referit nu nu

la turneu, făcind aor<‘- 
generale : „Am asistat 

trecută la meciul 
Anglia, care a fost

ei rămîn cîști-

tini au fost iertați abia 
minutul 120 al meciului 
Portugalia, cînd maestrul 
calificat în finală.

In zilele turneului final 
Franța, un ziarist a pus 
trebarea : „Ce înseamnă, 
fapt, un meci bun Din mul
țimea răspunsurilor, am selec
ționat două, 
de fapt, două 
gîndi. Primul 
Țigana, care a 
bun e cel in 
ofensiv, fără calcule' 
lea e răspunsul 
„Un meci bun 
ciștigi

Răspunsul lui 
pare romantic, 
sufragiul publicului de pretu
tindeni. Răspunsul lui Platini,

STAT

din 
în
de

care reprezintă, 
moduri de a 
e cel al lui 

spus : „Un meci 
care se joacă 

Al doi- 
lui Platini : 

e cel în care

Țigana, care 
se bucură de

care pare — si este — mai 
realist, se bucura de sufragiul 
jucătorilor, al antrenorilor. $i 
poate că acest din urmă răs
puns a 
berarea 
Platini 
^ău cu
a suferit din Dim. sau in acel 
ultim meci cu Portugalia, cind 
Franța nărea pierdută pînă cu 
6 minute înainte de sflrsitul 
jocului.

Dincolo de orice conside
rente. publicul fotbalului vrea 
ca acest joc să fie practicat 
cu dinamtam, cu enturiajen. 
Fotbalul 
te 
acest 
nei.

al 
c*

trebuie să înceapă ea eamoio- 
natul nostru. în care cel 
tin o jumătate din cele 
sute de meciuri ru sint 
De departe o invitație la 
namism. la combativitate, 
dică la modelul francez 
cel danez, care au dominat 
turneul final. Un campionat cu 
prea multe „calcule" na poate 
produce decit o echipă națio
nală care să fie obligată si ea 
la calcule, pentru a stăvili o- 
fensiva deseori... necalculată a 
adversarului. Asa se face că 
telespectatorul si cronicarul 
rămîn finalmente doar cu a- 
mintirea golului din Dartida cu 
Spania, considerat unul dintre 
cele mai 
lui final.
Coras a 
secunde 
Ioni a tișnit 
Dar pentru ca acest moment 
destul de Izolat să prolifereze 
într-o mare competiție inter
națională e nevoie ca el să 
fie repetat de sute si mii de 
ori în campionat.

Pagina noastră 
simtit mai demult 
cesitate, suplinind, 
atenției publicului 
lor trei puncte" pentru echipa 
care vrea, cu orice preț, vic
toria. Sigur că această propu
nere e doar una 
posibile — așa 
dează și Pele — 
făcut ceva pentru 
tatea, curajul, 
culoare si avînt încercărilor de 
ordonare a jocului.

ou- 
trei 
ni Ci 
di- 
a- 

sau

din soluțiile 
cum proce- 
dar trebuie 

ca generozi- 
riscul să dea

loan CHIRILA

> .......... ’
ARAD, 5 (prin telefon). La un 

moment dat, la mijlocul reprizei 
secunde, cind scorul ultimului 
meci al turneului final a devenit 
3—0 pentru Metalul Aiud, prin 
golurile marcate intr-un interval 
foarte scurt de timp (doar 5 mi
nute) de Coza (min. 59 șl 60) 
șl Sincel (min. 64), se părea că 
și juniorii din Aiud vor realiza 
scorul înregistrat de timișoreni in 
ajun, 6—0. Dar n-a fost așa, pen
tru că jucătorii Minerului, lup- 
tînd exemplar, și-au apărat pînă 
la sfîrșit șansele cu o apreciabilă 
corectitudine, deși in ultimele 5 
minute, cei din Aiud au evoluat 
doar in 8 jucători, Mooanu, Her- 
teg șl Sincel fiind eliminați, ca 
de altfel șl Joltea, de la Minerul 
Vatra Dornel, în urma unei al
tercații.

• Seria cea mai 
luri marcate ; doar 749 __ __
meciuri disputate), adică numai 
1J23 goluri de joc • Cunoștințe 
vechi pe locurile din frunte : 
Șumulanschi, Moga, Cramer, cei 
doi Zahiu, Petrache, Petrescu, 
Amarghioalei. Deci, „garda ve
che nu se predă” 1 • Intre nu
mele noi se află mai in fată 
numai Croitoru (Fălticeni) • 
In schimb, dintre tinerii remar
cați pe la diferitele trialurl doar 
Epure (C.S. Botoșani) șl Stăni- 
cioiu (Plopeni) se află pe treap
ta celor cu 12 goluri. Primul din
tre ei este, din păcate, certat 
cu disciplina, cu spiritul de 
sportivitate. Bind In repetate 
rtnduri atenționat si sancționat 
• De remarcat cit de grupat 
au venit jucătorii Gloriei Bu
zău. In primul pluton, ca ta 
ctcl sm : Șumulanschi — 11 go
luri. Zahiu I — 15, Cramer — 
14. Ei au marcat <7 de goluri 
din ceie S7 ale liderului • Bu- 

, primul de la F.C. Cons- 
(echlpă cu ▼eleitâti) de 

printre cei cu • goluri * 
11 GOLURI : ȘUMULW S-

(G.oria Buzău), Zahiu H 
• 16 GOLURI:

tarta 
abia
•CH1

(F.C. Constanta) _
Moga (Gloria Bistrița) • ÎS GO
LURI : Zahiu I (Gloria Buzău) 
• 14 GOLURI : Cramer (Gloria 
Buzău) • 13 GOLURI : Croîtoru 
(Chimia Fălticeni). Petrache 
(F.C.M. Progresul Brăila), Sima 
(Unirea Dinamo Focșani) • 12
GOLURI : Epure (C.S. Botoșani) 
Mangalagiu (Unirea Dinamo) • 
11 GOLURI : Pachițeanu (Oțelul 
Galați), stănicioiu (Metalul Plo- 
penl). Amarghioalei (Ceahlăul 

P. Neamț), Petrescu (Chimia 
Fălticeni), Ene (C.S. Bootșani). 
Rusu (Unirea Dinamo) • 10 
GOLURI : stamate (Oțelul), Roș
ea (Ceahlăul), Păiuș (C.S.M. Su
ceava) • 9 GOLURI: Florea
(Gloria Bistrița)

ia activ, poate să afirme .„Tot 
Banatu-i fruncea !“ • Pe trep
tele următoare ale „podiumului", 
doi ex-tricolori : Voicilă și Ilaj- 
nal • Marius — un om de gol 
cu care Constructorul T.C.I. Cra
iova nu s-a putut salva de 'a 
retrogradare ! • Golgeterii celei 
de-a doua clasate, Șoimii Sibiu — 
Florescu, S. Marcu, Beleaua — 
pierduti în pluton • ...Ca de 
altfel și foștii divizionari ..A", 
Paraschivescu, Barbu, Batacliu 
și Sultănoiu... • Nici cele 13 
goluri reușite de Sfrijan, cunos
cut și de pe scena primei divizii, 
nu au salvat echipa sa, 
monia, de la cunoștința 
vizia _ _2’_ 2_ r
București, noroc cu 
goviștean “ 
tre cei
• 17 

(F.C.M. 
Voicilă 
Ha j nai 
GOLURI _ _
Făgăraș). Deneș (I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe), Tiglariu (Gaz metan 
Mediaș) • 11 GOLURI : Marius
(Constructorul 
Glonț (Dinamo 
rești). Benta șî Văidean 
Brașov). Livciuc (Carpați 
• 10 GOLURI : Florescu (Șoimii 
I.P.A. . .................. * — ’ --
TTraâveni), 
Brașov) • 
(Autobuzul București), 
(Șoimii I.P.A. — *'
(Nitramonia),
nu ________________ ____
Pîrvu (I. P. Aluminiu Slatina),

Nitra- 
-------------- tu Di- 

,C“ • Cit despre Progresul 
-------  — fostul tir- 
Greaca, prezent orin- 

cu 8 goluri.
GOLURI : CBAMER

Brașov) • 14 GOLURI : 
(Unirea Alexandria), 

(Avintul Reghin) • 13
: Sfrijan (Nitramonia

~ (I.M.A.S.A.

Sibiu), Marton (Chimica 
Gherghe (F.C.M. 

9 GOLURI : Iancu 
S. Marcu 

Sibui), Moșoman 
Guda și Răduca- 

(Dinamo Victoria). Păun și

goluri Înscrise in total 
media golurilor mar- 

meci) • F.C.M. Brașov 
prin tînărul Cramer, și 

golgeterilor ; un 11- 
ca șl echipa Iul in 

seriei respective, 
dt de departe de 

timișoreanului Giu-

• 800 
(1,307 -
cate de 
— lider, 
tn Ierarhia 
der detașat, 
clasamentul 
dar, totuși, 
producția _„ _ ______
chici, cel care, cu 28 de goluri

Astfel, beneficiind de acel 6—0 
de miercuri, ou Minerul Vatra 
Dornel, juniorii de la U.M. Ti
mișoara (antrenori Helmuth Gu
tuii șl Vasile Trandu) și-au vă
zut împlinit visul, devenind cam
pionii țării, la golaveraj.

A arbitrat bine R. Cîmpeanu 
(Arad) următoarele formații :

METALUL AIUD : Bucur — 
Man, Moeanu, Contra?, Herțeg — 
Sincel, Lup, Bota (min. 41 Bel- 
deanu) — Coza, Polioca, Codrea.

MINERUL VATRA DORNEI : 
Ciobotaru — Lucescu, Olaru, L. 
Joja, Florea — Pal, Anchidin, 
Joltea — Loștun, Dulap, “

Clasament final
1. U.M. TIMIȘOARA S 1 1
2. Metalul Aiud 2 11
3. Minerul V. Domei 2 0 0

• Scria cu cele 
luri marcate : 851 
In seria I si 800 ____ _
n-a). Media de goluri : 1,399 • 
Cu toată verva lui Giuchici (năs
cut In 1954), care in acest cam
pionat s-a dovedit de o produc
tivitate rar întîlnită (28 goluri 
în 31 meciuri disputate), fiind 
golgeterul absolut al Diviziei 
..B“, a fostului international 
Dumitru (12 ghiuri in 25 partide) 
sau a lui Florea (C.S.M. Reșița), 
tineretul se afirmă • Cap de 
listă — Fîșic (n. 1962), fostul
băcăuan devenit clujean : 21 go
luri realizate în cele 33 de par
tide disputate, urmat de Bolba 
(n. 1961), cu un coeficient apro
piat de cel al Iul Giuchici : 20 
goluri în 26 apariții. Alături de 
el, nume mal noi (Cristea, Ște- 
fănescu, Plăvițiu) și mai vechi 
(Țîrlea, Bucur, Bozeșan, Suciu) 
• De remarcat productivitatea 
lui Manea („Poli"), deși ocupă 
un loc în liniile din spate • In 

se aștepta mal mult de 
un 
în

schimb, __ ___ ___
la Oancea (C.S.M. Reșița), 
înaintaș percutant, cu ani 
urma temut șl de apărările din

GOLURI : GIUCHICI
Timișoara) • 21 GO- 

Fîșic (,,U“ Cluj-Napoca) 
Bolba (11 g 

9 g pt.

Scurei.

0 7—1 
0 4—1
2 0—9

3
3
0

L DUMITRESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• „CUPA TÎRNAVELOR- 

LA MINIFOTBAL. în organi
zarea asociației sportive Gaz 
metan Mediaș. în colaborare 
cu C.J.E.F.S. Sibiu, a inspec
toratului . școlar si a consiliu
lui municipal al organizației 
pionierești județene. în peri
oada 8—12 iulie va avea loc 
la Mediaș, „Cupa Tîrnavclor4* 
la minifotbal, competiție re

LOTO-PRONOSPORT
mic litraj „OLTCIT SPECIAL”, 
excursii In R. D. Germană, pre
cum și cîștiguri în bani. Bile
tele de 25 lei vă oferă posibi
litatea obținerii de mari cîștiguri,. 
atît în bani, dt ’ ‘ -
me șl excursii.

și in autoturis-

CIȘTIGURILE
,,EXCURSIILOR" x./x x_xxxrj xxxm 
29 IUNIE. FAZA~ I — cat. 1 : 3 
variante 25% — autoturisme Da
cia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 100% 
a 15.298 lei și 17 variante 25% a 
3.824 lei ; cat. 3 : 8 variante 100% 
a 5.182 lei șl 30 variante 25% a

TRAGERII 
LA LOTO DIN

INFORMEAZĂ
oat. 4 : 37,25 variante a 
cat. 5 : 173,75
cat. 6 : 322,25 
categoria X :

1.295 lei j 
2.156 lei ; 
a 462 lei 
a 249 lei .
riante a 100 lei. Report 
goria 1 : 163.974 lei.

FAZA a n-a — cat. 
riante 100% a 23.040 lei, în 
cărora o excursie de un 
U.R.S.S. șl diferența în numerar.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 au revenit parti- 
cipanților Keresztes Ladislau din 
Motru jud. Gorj, Manoli Mioara 
din Focșani și Sichet Grigore din 
Satu Mare.

variante 
variante 
1.977 va- 
la cate-

A : 4 va
ca dr ui 
loc în

zervată copiilor si care se des
fășoară in cadrul competiției 
naționale „Daciada". Și-au a- 
nunțat participarea următoarele 
formații : Liceul de fotbal „A- 
ripile" Pitești, Liceul de fotbal 
„Olimpia" P. Neamț. Dinamo 
București, Rapid București, 
Steaua București. Universitatea 
Craiova, F.C.M. Brașov, F.C. 
Baia Mare, Politehnica Timi
șoara. Gloria Focșani, Șoimii 
I.P.A. Sibiu si Gaz metan Me
dias.

• SELECȚIE LA MECANICĂ 
FINA STEAUA BUCUREȘTI, 
în perioada 10—15 iulie, între 
orele 9—13. asociația sportivă 
Mecanică fină Steaua Bucu
rești organizează jocuri de se
lecție pentru împrospătarea 
centrului de copii si juniori 
Pot participa tineri născuti 
între anii 1968—1975. Selecția 
va avea loc pe stadionul aso
ciației. din strada Șoseaua CS- 
telu (mijloace de transport * 
tramvaiul 28 și autobuzele 246, 
165 și 322 — statia Ștrandul 
Tineretului).

„A”.
• 28

(„Poli" 
LURI :
• 20 GOLURI :
pt. Olimpia S. Mare, 
„Poli" Timișoara) • 17 GOLURI: 
Cristea (Minerul Cavnic) • 15
GOLURI : Ștefănescu (Aurul
Brad), Bucur („U“ Cluj-Napoca), 
Țîrlea (U.T. Arad), Bozeșan 
(„Poii" Timișoara) • 14 GO
LURI : Suciu (,,U“ Cluj-Napoca)
• 13 GOLURI : Plăvițiu (C.F.R. 
Timișoara) • 12 GOLURI : Por
tic (C.S.M. .Reșița), Dumitru 
(C.F.R. Timișoara) • 11 GOLURI: 
Florea (C.S.M. Reșița), Manea 
(,.Poli“ Timișoara) • 10 GOLURI: 
Păscuță (Armătura Zalău), Mi- 
tracu (Metalurgistul Cugir). Pa- 
tachi (Olimpia Satu Mare), Moci- 
ran (Minerul Cavnic) • 9 GO
LURI : Boca și Predeanu (Armă
tura Zalău), Boeru („U“ Cluj-Na
poca). căciureao (Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca), Mureșan (Olimpia), 
Hațeganu (Ind. sîrmei C. Turzii), 
Anghel („Poli” Timisoara)

CONCLUZII
Mai întii, o trecere in revistă a 

eficacității in cele trei serii din „B“ 
in ultimii ani :

SERIA I
1441-82 - 114 goluri l- 1362 medie 
14*2-83 - 832 goluri - 1,350 medie 
1483-84 - 744 goluri - 1,223 medie 

SERIA II
1481— 82 - 744 goluri - 1,240 medie
1482— 83 - 762 goluri -1,245
1483— 84 - 800 goluri - 1,307

SERIA III 
1M1-'*2 - 421 goluri i - 1,505
1482- 83 - 1000 goluri - 1,634
1483- 84 - 851 goluri - 1,340

medie 
medie

medie 
med‘o 
medie

Tablou din care reiese : • Me
dia de goluri marcate pe întreaga 
divizie secundă (1,307) este mai ma
re decit aceea din „A” (1,238), dar 
rămine, totuși, nesatisfâcotoare • 
Scăderea (cu circa 150) a numărului 
golurilor marcate in scria a IILa, 
care rămine cea mai productivă in 
disputa cu celelalte două • In „11" 
mu marcat exact 2 400 goluri 
Golgeterul fiecărei serii tace parte 
din echipa de pe locul I • Si 
cea mai importantă concluzie : E- 
FICACITATEA IN „B", CA Șl IN 
„A” RĂMINE O PROBLEMA DE- 
REZOLVAT.



ISABELA BfRCiBU, 
1OCUL 3 Li TRAMBULINĂ

Dintre cei patru reprezentanți 
ai României tradiționalul con
curs de sărituri în apă de la 
Praga, doar Isabela Bercaru a 
avut o comportare bună, ea cla- 
sindu-se pe locul 3 la trambu
lină. Isabela Bercaru a totalizat 
435.54 p și a fost depășită nu
mai de cehoslovaca Heidemarla 
Grecko (537,69 p) și — la mare 
luptă — de sovietica Elena Gai
nutdinova (445 p). Ruxandra Ho- 
ciotă, care a evoluat sub posi
bilități, a ocupat locul 6 (421,50
p). La platformă : 1. Beate
Gunther (R.D.G.) 389,52 p...» 7.
Bercaru 346,47 p. La băieți : plat
formă : 1. V. Belov (U.R.S.S.)
533.22 p, ...4. A. Cherciu 413,76 p, 
5. C. Hila 375,45 p ; trambulină : 
1. S. Kuzin (U.R.S.S.) 656,49 p,
...13. Mila 426,47 p.

în legătură cu acest concurs, 
antrenorul N. S pari os a făcut ur
mătoarele mențiuni : „A fost un 
concurs pretențios, cu participa
re valoroasă, desfășurat in con
diții atmosferice nefavorabile, 
vântul și ploaia afeefind uneori 
desfășurarea întrecerilor. Pentru 
sportivii români, concursul a con
stituit un bun prilej de verificare 
și selecție in vederea Campiona
tului balcanic de seniori, la care 
vor lua parte chiar in luna a- 
ceasta. Dar examenul a fost tre
cut doar de Isabela Bercaru".

CHRIS EVERT-LLOYD-
WIMBLEDON. Pe „centralul" 

vechiului templu al tenisului 
britanic au început de ieri se
mifinalele marelui turneu al 
tenisului pe iarbă. în prima, 
s-au întîlnit americanca Chris 
Evert-Lloyd si cehoslovaca 
Hana Mandlikova. Anteceden
tele anunțau o dispută echi
librată, dar partida de joi a 
fost în întregime la discreția 
lui Evert-Lloyd căreia nu i-au

CHRIS EVERT-LLOYD

MARTINA NAVRATILOVA
trebuit decît 45 de minute (!) 
pentru a infringe rezistența 
Hanel. Scorul partidei a fost 
categoric : 6—1. 6—2. Pentru
a noua oară, din 1973 si pină 
astăzi, Chris Evert-Lloyd se 
califică în finală la Wimbledon, 
de trei ori, în 1974. 1976 și 
1981 ea fiind cîstigătoare a 
competiției.

A doua semifinală a opus 
pe Kathy Jordan Martinei Na
vratilova (deținătoarea titlului). 
Campioana a cîstigat cu 6—3, 
6—4 (după 68 de minute de 
joc) și o va întîlni in finală 
pe Chris Evert-Lloyd, aceasta 
fiind, de fapt, o partidă jubi
liară : a 60-a dintre cele două 
tenismane !...

Alte rezultate : DUBLU FE
MEI (sferturi de finală) : Bar
bara Potter, Sharon Walsh 
(S.U.A.) — Rosalyn Fairbank, 
Candy Reynolds (Africa de 
Sud. S.U.A.) 3—6. 7—6, 6—4, 
Jo Dune, Ann Kiyomura (An
glia. S.U.A.) — Zvetlana Cer- 
neva. Larisa Savcenko (U.R.S.S.) 
6—2, 2—6, 6-4; DUBLU MIXT 
(turn! HI) : Anne Hobbs. Marty 
Riessen (Anglia, S.U.A.) — Ne- 
talia Leipus. Peter Doohan 
(Australia) 6—3. 6—2.

LAURENT FIGNON CÎȘTIGĂ
CU 0 MEDIE ORARĂ DE APROAPE 46 km

LE MANS. Caravana poli
cromă și atât de diversă în an
samblu a acestei a 71-a ediții 
a Turului ciclist al Franței a 
ajuns joi în vestul țării, la Le 
Mans, orașul faimoasei curse 
automobilistice de 24 de ore. 
Etapa de ieri, a șaptea, a mă
surat 67 de kilometri, adică 
distanța de la Alencon la Le 
Mans, cursa fiind un contra
timp individual.

Specialiștii așteptau, desigur, 
victoria lui Hinault, un recu
noscut speciallist al acestui gen 
de întrecere, dar ea i-a surfs 
lui Laurent Fignon, câștigăto
rul ediției precedente a „Marii 
bucle". Curios este faptul că 
Fignon a câștigat destul de 
dar acest contratimp, după 
ce, cu cîteva săptămîni mai 
înainte, pierduse primul loc în 
clasamentul final al „Turului 
Italiei", tocmai într-o etapă 
de acest fel ! Este drept însă 
că învingătorul său de atunci 
nu era altul decât Francesco 
Moser, recordmanul mondial 
al orei, care șl-a impus legea !

Așadiar, Laurent Fignon a 
înregistrat cu 1.27:33 cel mai 
bun timp dintre toți competi
torii, aceasta însemnînd că el 
a rulat cu o medie de 45,916 
km, ceea ce este un fapt re
marcabil. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Sean Kelly (Irlan
da) 1.27:49, Bernard Hinault 
(Franța) 1.28:22, Stephen Roche 
(Irlanda) 1.28:40, Gerard Veld- 
scholten (Olandă) 1.28:44, l’hil 
Anderson (Australia) 1.28:57, 
Roberto Visentîni (Italia)
1.29:26 etc. Liderul „Turului 
’84", francezul Vincent Barteau, 
nu a sosit între primii 20 
(1.30:29), dar avansul pe care 
l-a luat cu două etape în urmă, 
îi asigură, în continuare, tri
coul galben (25.35:48 — Le 
Guilleaux la 3:07, Ferreira la 
9:57, Fignon la 12:54 etc).

Astăzi are loc etapa a 8-a 
(Le Mans — Nantes, 192 km), 
în competiția feminină, joi a 
fost zi de odihnă, astăzi fiind 
programată etapa a 6-a (Cande 
— Nantes, 71,9 km).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

din finală au fost disputate, e- 
chilibrate, pe fondul unei bune 
pregătiri fizice (net superioară 
edițiilor precedente), relevîn- 
du-se disponibilitățile ofensive 
ale floretistelor. ceea ce le a- 
propie tot mai mult de nivelul 
internațional.

• Și dacă exemplul florelis- 
tei Carmen Leahu, bine pre
gătită în cadrul secției, este 
pozitiv, nu puține au fost, 
însă, cazurile care au pus sub 
semnul întrebării conținutul (și 
mai ales eficiența !) antrena
mentelor efectuate de alți scri- 
rneri în cadrul cluburilor, 
înaintea acestor finale. Iată-1 
pe floretistui FI. Nicolae (Pro
gresul), nu cu mult timp în 
urmă titular în cvartetul re
prezentativ. pierzînd, în elimi
nările directe, la P. Ducu 
(C.T.A.S.), component al lotu
lui de juniori, cu 10—1 ! O fi 
lotul reprezentativ cea mai 
bună... secție de scrimeri din 
țară, dar nici chiar așa ! Dar

ca antrenorii loturilor să nu 
se considere infailibili, le o- 
ferim, spre meditație, exem
plul sabrerului L. Filipoiu, se- 
lecționabil care, după ce a e- 
voluat slab la „Trofeul Car- 
pați", a fost acum pe aceeași 
linie, ratînd intrarea in finală : 
5—10 cu P. Badea de la Voința 
Slobozia...

• Sabrerii — cu deosebire 
cei vizați pentru titularizare in 
echipa națională — au arătat 
că sînt în creștere, chiar și 
față de recentele dispute de la 
„Trofeul Carpați". De altfel, 
în semifinale au evoluat trei 
selecționabili, alături de FL 
Păunescu, revenit, după o lun
gă eclipsă. în prim-plan. Să 
sperăm că evoluția acestuia 
nu va fi un „foc de paie", mai 
ales că în afara tînărului V. 
Szabo, care s-a impus în ul
timul an, la orizont nu se în
trevăd speranțele capabile să 
înlocuiască, nu peste multă 
vreme, trio-ul de^bază al re
prezentativei. Pop — Mustață — 
Marin.

PE PISTELE DE
HELSINKI. Rezultate din ca

drul „Jocurilor mondiale" des
fășurate miercuri seara : FE
MININ : 1H m : Halinae Mar- 
jamaa (Finlanda) 11.33, 8M m : 
Chris Gregorek (S.U.A) 2:01,39, 
Nadejda Zviaghințeva (U.R.S.S.)
2 .-02,30 ; suliță : Anna Verouli 
(Grecia) 66,00 m. Helena Laine 
(Finlanda) 62.74 m, Tuula 
Laaksalo (Finlanda) 62.56 m t 
MASCULIN : 160 m : Albert 
Robinson (S.UJL) 10,47, 400 m: 
Michael Franks (S.U-A.) 45,45, 
1500 m : Pierre Deleze (Elve
ția) 3136.61. Antti L-oikkanen 
(Finlanda) 3:37,83, 5 000 m: An
tonio Leitao (Portugalia) 
13:24,28 ; 110 m< : Arto Bryg- 
gare (Finlanda) 13,51. Sam 
Turner (S.U^A) 13.65 ; 400 ml : 
Bart Williams (S.U.A.) 49,51,
3 000 m obstacole : Graeme
Fell (Anglia) 8:20,43, Roger 
Hackney (Anglia) 8:22,13. Ga
bor Marko (Ungaria) 8:23,92 — 
record ; înălțime : Serghei Zo- 
simovici (U.R.S.S.) 2,27 m,
prăjină : Wladislaw Kozakie- 
vicz (Polonia) 5.60 m ; ciocan : 
Igor Nikulin (U.R.S.S.) 80.84

ATLETISM
m, Juha Tiainen 
(Finlanda) 78,18 m.

LONDRA. La Ha- 
ringay, campionul 
olimpic la 1 500 m, 
Sebastian Coe, a 
cîștigat proba de 
o milă în 3:54,6.

ATLANTA. Tan- 
zanianul Filbert 
Bayi s-a clasat pri
mul în cursa de 
10 000 m pe șosea, 
la Peachtree, in 
28 55, urmat de 
americanii Ashley 
Johnson 28:42, A- 
drian Leek 2854 și 
Craig Virgin 2952. 
La feminin pe pri
mul loc s-a clasat 
Betty Springs 
(S.U.A.) 32 55.

Norvegianca Ingrid Kristiansen a stabilit re
cent, la Oslo, un valoros record mondial pe 
5 000 m: 14:58,89, fiind prima atletă care co

boară sub 15 minute
Telefoto : A.P. —'AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Un final neobișnuit
Anul acesta campionatul de rugby al Franței 

a avut un final total neobișnuit... Pe stadionul 
parizian „Parc des Princes'* s-au întîlnit echi
pele BGziers și Agen. întâlnirea a fost dominată, 
la început, de rugbyștii din Beziers, care au și 
condus la pauză cu 9—3. (Au marcat : Fort — 
min. 9 și 16, lovituri de pedeapsă, Escande — 
min. 35, drop, respectiv Vivies — min. 11, lo
vitură de pedeapsă). Apoi, Agenul și-a impus 
jocul și a egalat, scorul fiind de’ 12—12 la 
încheierea celor 80 de minute (Fort — min. 
66, lovitură de pedeapsă, respectiv Delbreil — 
min. 42, încercare, Vivies — min. 42, transfor
mare și min. 56, lovitură de pedeapsă). Au 
urmat, firesc, prelungirile la capătul cărora 
scorul a rămas însă tot egal : 21—21 (Fort — 
min. 81, lovitură de pedeapsă, Medina — min. 
84, încercare, transformată de Fort ; Delage — 
min. 82, drop, Vivies — min. 92 și 98, lovituri 
de pedeapsă).

Și pentru că*-în ziua următoare naționala 
Franței urma să plece în turneu în Noua Zee- 
landă, meciul Beziers — Agen n-a mal putut 
fi rejucat, cum ar fi fost firesc. In această 
situație, arbitrul Yche i-a invitat pe Lacans 
și Dubroca, căpitanii celor două formații, să-i 
stabilească pe cei care aveau să execute, pentru 
departajare, lovituri de picior... Rugbyștii din 
Beziers au reușit trei, cei din Agen doar una. 
Și astfel prima echipă a obținut al 11-lea titlu 
național al său !

Recorduri de fidelitate

imaginat mai multe fi
guri de acrobație ae
riană și în anii 1936 șl 
1937, împreună cu 
Gheorghi Baidukov și 
Aleksandr Beliakov, a 
efectuat zboruri fără 
escală, de la Moscova 
în Extremul Orient, a- 
poi, de la Moscova în 
America, survolînd Po
lul Nord.

Anul acesta a avut 
loc a 43-a ediție (de

lamă) a motocrosulul 
unional „Memorialul 
Cikalov". Căci Valeri 
n-a fost doar un mare 
pilot aviator, d și un 
bun motociclist. In 
1933, el a funcționat ca 
arbitru principal al 
campionatului unional 
și apoi a fost ales in 
funcția de președinte al 
Federației sovietice de 
motocielism.

Accidentul lui D’lnzeo
Călărețul italian Pie

ro D’lnzeo, medaliat cu 
argint în proba de ob
stacole la J.O. din I960, 
aflat într-un turneu de 
demonstrații în Repu
blica Zimbabwe, a că
zut de pe cal suferind

o fractură a coccisului. 
D’lnzeo (61 de ani) a 
luat parte la șase edi
ții ale J.O., iar în 1962 
a stabilit un adevărat 
record în materie — 64 
de victorii în competiții 
internaționale.

Succesul unor alpiniști cehoslovaci

I

BASCHET • In continuarea 
turneului pe oare H Întreprinde 
in R. P. Chineza, echipa mascu
lină a României a jucat la Bei
jing cu selecționata țării gazdă. 
Sportivii chinezi au câștigat cu 
scorul de 74—6» (35—36). • La
Waterloo (Canada), in meci ami
cal masculin : Canada — Ceho
slovacia 98—89.

CICLISM * Cea de-a 41-a edi
ție a Turului Poloniei s-a înche
iat la Lublin eu victoria polo
nezului Andrzej MierzejewskL 
2»h06:17, urmat de compatrioțtl 
săi Tadeusz Krawczyk la 18 se
cunde șl Tadeusz Piotrowicz la 
1:26. Ultima etapă, Chelm — Lu
blin, 141 km. a revenit Iul Ma
rek Lesniewskl (Polonia) tn 3h 
31:15. • Etapa a 3-a a Turului 
Rhenania — Palatinat, Offenbach 
— Koblenz, 190,5 km, a fost ciști- 
gață de olandezul Jean-Paul van 
Poppel in 4h38 :42, urmat la 5 
secunde de austriacul Kari Gre- 
nauer. In clasamentul general con
duce Werner Stauff (R.F.G.) 
10h39:07, urmat la 11 secunde de 
Milan Jurco (Cehoslovacia). • 
Etapa a doua a Turului Boemlel. 
130 km la Novy Bor, a fost 
ciștigată de cehoslovacul Lubos 
Burda, în 3hl9:03, care a trecut

pe primul loc în clasamentul ge
neral, urmat la 53 de secunde de 
Hardy Groeger (R.D.G.). ,

HOCHEI PE GHEATA. • A a- 
vut loc tragerea la sorți a jocu
rilor din viitoarea ediție a C.C.E. 
Steaua București va întâlni în 
primul tur campioana Spaniei, 
H. C. Jaoa. Meciurile se vor dis
puta între 11 șl 25 octombrie, 
prima partidă urmînd să albă loc 
la Jaca. Invingătoarea va întîlni 
in turul doi formația poloneză 
Polonia Bytom.

RUGBY • Echipa Noii Zeelan- 
de, aflată în turneu în Austra
lia, a întrecut la Brisbane selec
ționata secundă a provinciei 
Queensland cu 37—0.

TENIS DE MASA • tn turneul 
de la Phenian : masculin : Japo
nia — R. P. Mongolă 5—0, Unga
ria — Bulgaria 5—2, Cehoslova
cia — Cuba 5—1, R.P.D. Coreea
nă — Iran 5—0 ; feminin : Ceho
slovacia — Bulgaria 3—0, R. P. 
Chineză — Polonia 3—0, Japonia 
— Cuba 3—0.

VOLEI • In turneul de junioa
re de Ia Jaszbereny (Ungaria) : 
R. F. Germania — România 3—0 
(12, 12, 3). Ungaria — Cehoslova
cia 3—1, U.R.S.S. — Franța 3—0.

Unul dintre cei mai 
valoroși fotbaliști bel
gieni este mijlocașul 
Frank Vercauteren (năs
cut la 28 octombrie 
1956), de 37 de ori in
ternațional ,,A“. El a- 
pără culorile clubului 
Anderlecht, din Bruxe
lles, fără întrerupere, de 
la 18 ani ! La vîrsta de 
9 ani, Frank a fost ad
mis. în baza unei se
lecții, în grupa de co
pii a clubului. A jucat, 
apoi. în diferitele echi
pe de juniori ale An- 
derlecht-ului și. în cele 
din urmă, în echipa de

seniori, cu care a cîș- 
tigat campionatul țării, 
iar în 1983 a obținut 
„Cupa U.E.F.A." între- 
cînd, în finală, pe Ben
fica Lisabona.

Și în fotbalul nostru 
există asemenea exem
ple. Unul de care ne 
amintim cu multă plă
cere este cel al fostului 
fotbalist clujean Mircea 
Luca, cel care, cum se 
spune... „de la tinere
țe pin’ la bătrînețe" a 
jucat numai sub culo
rile unui singur club, 
cele ale Universității 
clujene.

Patru alpinLști ai u- 
nei expediții ceho
slovace, de 19 persoane, 
au urcat, pentru 25 de 
minute, pe vîrful mun
telui Lhotse Shar (8 400 
m) din masivul hima- 
laian. Este vorba de 
Zoltan Domjan (29 ani), 
inginer din Bratislava,

care a urcat singur, la 
20 mai, urmat, în ziua 
următoare, de Jaromir 
Stejokal (35 ani), teh
nician, Peter Sozik (30 
ani), inginer, ambii din 
Bratislava, și Josef Ba- 
konca (33 ani), inginer 
din Turnov.

„Maraton" baschetbaliste

Comemorarea lui Cikalov
în U.R.S.S. a fost Ieri Cikalov, ilustru

comemorată a 80-a aviator care .a pie-
aniversare a zilei de rit. în 1938, într-un
naștere a lui Va- accident aviatic. El a

Maraton nu este doar acea probă atletică 
amintind, peste veacuri, de isprava hoplitului 
Filipide, cel care a adus atenienilor știrea victo
riei armatei lor asupra celei persane. El a par
curs, în alergare, drumul de pe cîmpia Maratho- 
nului la Atena, plătind cu viața efortul făcut... 
„Maraton" a devenit, în ultima vreme, o noțiune 
mai generală, oglindind o anume mărime, în timp 
și în spațiu. Iată, de pildă, despre un astfel de 
„maraton"’... baschetbalistic. Două echipe mascu
line din Ljubljana s-au angajat într-un meci care 
a durat, nici mai mult, nici mai puțin, de 24 de 
ore ! in acest timp, de o zi și o noapte, au 
fost înscrise 4839 de puncte. în cele două for
mații au evoluat 49 de jucători, dintre care 
Kalinger a marcat 234 puncte, fiind, din acest 
punct de vedere, recordmanul întâlnirii. Și două 
amănunte care nu sînt lipsite de interes : 
meciul a avut loc în aer liber și în tot timpul 
celor 24 de ore a plouat !...

Rubrica redactata de Romeo VILARA
I

• In cadrul turneului ne 
care-1 întreprinde în Suedia, 
reprezentativa R.D. Germane a 
susținut a treia partidă de ve
rificare. Dar. după ce pe pri
mele două le cîstisase la sco
ruri de-a dreptul astronomice 
(9—1 si 12—0). iată că cel 
de-al treilea ioc l-a pierdut 
cu 2—1. Partida a avut loc 
la Gaevle. cu formația Gefle 
IF din prima divizie a cam
pionatului suedez. Punctele au 
fost marcate de Olausson (min. 
43) si Blom (min. 66). res
pectiv Backs (min. 89).
• In cadrul competiției sud- 

americane, dotată cu „Cuna 
Libertadores". miercuri a avut 
loc, la Buenos Aires, un meci 
foarte important pentru situa
ția din grupa „A" a semifina
lelor. Independiente a învins 
cu 1—0 formația uruguayană 
Nacional din Montevideo si a 
acumulat. astfel. 6 puncte.

Cum Nacional. care mai are 
un meci de susținut, cu Uni- 
versidad Catolica (Chile), a 
totalizat doar 3 puncte, în
seamnă că. în mod practic. 
Independiente se poate consi
dera calificată centru finala 
competiției. Adversară. în ulti
mul act al „Cupei", se pare că 
îi va fi formația braziliană 
Gremio din Porto Alegre.

• Potrivit declarației unui 
oficial al Federației portu
gheze. actualul antrenor al re
prezentativei Portugaliei, Fer
nando Cabrita, va fi înlocuit, 
probabil, cu fostul internațio
nal Jose Torres. Acum în 
vîrstă de 45 de ani. Torres a 
jucat în anii ’60 la Benfica 
Lisabona si. alături de cele
brul Eusebio. în echipa Por
tugaliei. clasată Pe locul trei 
la Campionatul mondial din 
1966.
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