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Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

VIGOARE TINEREASCĂ SUB 
VECHI TURNURI MEDIEVALE

Dc astăzi, pc stadionul „23 August" din București

UN „SPECTACOL DE GALĂ"
AL ATLETISMULUI ROMÂNESC
Campionatele naționale-criteriu de verificare

Pe cit de puternic ancorați în 
prezentul socialist al țării (atît 
prin munca lor de zi cu zi, cit 
și prin participarea afectivă la 
o convingere și un crez româ
nesc unanim), pe atît de mîndri 
sînt tîrgoviștenii de trecutul 
glorios al orașului lor, timp de 
secole capitală a Țării Româ
nești. Poate de aceea profesorul 
de educație fizică Lică Gheor- 

»

Dar dacă au rămas atît de 
sensibili la paginile de istorie

Tirgoviște, inaugurată in 1979Sala polivalentă din municipiul

cu 
cînd

ghiu, unul dintre oamenii 
care am stat de vorbă 
pregăteam acest reportaj, a ți
nut — fiind vorba despre spor
tul pe aceste meleaguri — să 
ne spună că există documente 
care atestă că, pe vremea lui 
Matei Basarab, aici se practi
cau, sub însăși patronajul dom
nitorului, întreceri de trîntă, 
se pare cu caracter de... selec
ție pentru garda palatului dom
nesc, ale cărui vestigii le des
coperi și azi, în umbra istori
cului turn al Chindiei. Iar un 
alt localnic (se) întreba de ce 
cluburile sportive de aici se 
cheamă, banal, „C.S." sau 
„C.S.Ș." și nici unul „Chindia",

Pregătirile lotului olimpic de judo

ANTRENAMENTE INDIVIDUALIZATE. SI MODELATE
PENTRU OBȚINEREA UNOR LOCURI PE PODIUMi

umbrite 
„23 Au- 
locul de 

multora dintre
Pe cei

Capitali.
al ~
fruntași.

judoka, aflați acum, 
i înaintea startului 
Los Angeles, i-am 

ale di-

Aleile și peluzele 
ale Complexului 
gust" din 
pregătire 
sportivii 
mai buni 
eu puțin 
de la 1 
intilnit în primele ore 
minefii, la înviorare. Un fel 
de-a zice înviorare, pentru că 
— așa cum ne-a spus antre
norul principal al lotului, 
Vasile Alexandru —, „repriza" 
a cuprins aproximativ 3000 m 
alergare pe aleile parcului 
Si pentru „spargerea" monoto
niei (a se citi : îmbunătățirea 
rezistentei generale, a forței 
in picioare, in special), au fost 
»t citeva „ruperi de ritm" pe 
scările tribunelor celui mai 
mare stadion din tari Apoi,

TINERI TENISMANI ROMĂNI

LA „INTERNAȚIONALELE» CEHOSLOVACIEI
In această săptâmină se dispută la Fraga Campionatele internaționale 

da tenis afe Cehoslovaciei. tou parte șl tineri sportivi din |ara noastră 
(pentru unii dintre ei constituind un bun prilej do verificare înaintea 
£ e- .d« di“ «elala) : Heaoa Trecea. Olana» «amuagl, MKtol
XFyj't oxnâM ’"WW 4o antrenorul

Județul dîmmVIȚA
în timp ce o denumire — a 
noastră și dragă inimilor noas
tre — Ca „Valahia" n-a găsit 
acces decît pînă ța nivelul unui 
hotel...

ur- 
nu 

„pe 
sau 
azi 
ar-

medievală, oamenii acestor 
locuri vibrează și mai puternic 
în fața paginilor de istorie con
temporană, pe care le scriu 
chiar ei. Pentru că vechea 
be prăfoasă, cu case care 
depășeau decît îci-colo, 
centru", vîrful castanului 
salcîmului din curte, este 
un municipiu modern, cu o 
hitectură originală, armonioasă, 
inspirată din tradițiile locului, 
cu o industrie puternică, a că
rei ascensiune pornește de la 
nivel de rafinărie modestă și 
făbricuțe de spirt și de sifoa- 
ne, în 1944, ajungînd la cotele 
de pondere națională pe care 
le ating azi Combinatul de oțe- 

\

Toate privirile spre atacul lui Frăfică Foto : N. DRAGOȘ
dusuri reconfortante, masa, 
relaxarea și pregătirea pen
tru antrenamentul dimineții. 
Unul cite unul, judoka au a

luri speciale, întreprinderea de 
strunguri SARO, întreprinderea 
„Romlux". „Oțelinox“-ul sau 
întreprinderea de utilai petro
lier. în jurul municipiului. Mo- 
renil, Găeștii, Fienii, Pucioasa, 
Titu înalță și ele, în ultimii 40 
de ani, turnuri de industriali
zare care impulsionează noua 
civilizație umanist-socialistă 
dîmbovițeanâ.

în acest peisaj dinamizant, 
în care deceniile desfid secole, 
sportul cunoaște și el dimensi
uni care îl uimesc pe tirgoviș- 
teanul dinaintea lui ’44, obiș
nuit doar cu perimetrul meciu
rilor de fotbal districtuale — 
T.C.T., Venus, A.M.T. în orașul- 
reședință, Astra la Ochiuri, 
Concordia la Gura Ocniței, 
P.A.S. la Pucioasa —, cu mani
festările ocazionale de la liceul

Radu URZICEANU

(Continuare în pag 2—3)

REPREZENTANȚII NATAȚIEI NOASTRE-ÎN SAPTĂMÎNA BALCANIADEI
• Tradiționala intrecere a inotătorilor
și săritorilor in apă are loc, de vineri

pînă duminică, la Izmir
O bună parte dintre fruntașii 

înotului și săriturilor în apă 
din țara noastră participă. în a 
doua jumătate a acestei săptă- 
mîni. lă întrecerile Balcaniadei, ' 
care vor avea loc la Izmir. în 
Turcia (tot în această perioadă 

din lume. era 
comandat ali- 
de colegi de 
urmat salutul 

aplecare inain- 
Vasile Ale- 

i Gavra șf 
le-au răspuns 

si antrenamen- 
S-au anunfat 
de antrena

părut în sală echipați în kimo- 
nourile lor albe. Constantin 
Niculae. un nume cu rezonantă 
pe orice tatami 
de serviciu. A 
nierea celor 23 
antrenament, a 
specific, prin 
te: antrenorii 
xandru. Dorin 
Gheorghe Iile 
in același mod i 
tul • început, 
temele lecției

VE5A

(Continuare In oag. 2-3)

și selecție pentru
Seriile probei de 100 mg a 

heptatlonistelor vor inaugura 
astăzi, la ora 10, ediția a 68-a 
a Campionatelor naționale de 
atletism, care se va încheia 
joi seara, după trei zile și șase 
reuniuni.

Va fi un bun 
prilej pentru ve
rificarea și selec
ționarea atletelor 
și atleților noștri, 
in vederea inclu
derii acestora in 
delegația sportivi
lor români care 
vor participa la 
Jocurile Olimpice 
de vară de la Los 
Angeles (28 iulie 
— 12 august 1984). 
De aceea ne aștep
tăm la o luptă 
strânsă și rezul
tate valoroase.

Cu două veri în 
urmă. în cadrul 
..naționalelor", Vali 
Ionescu și Anî- 
șoara Sianciu au 
adus săritura în 
lungime feminină 
la „ora româneas
că". duelul lor an
tologic deschîzînd 
probei noi orizon
turi, Anișoara. azi 
recordmană a lu
mii cu o perfor
mantă (7,43 m) ce 
părea greu de an
ticipat acum doi 
ani și Vali. cam
pioană europeană 
in 1982. la Atena, 
ne vor oferi o 
nouă rundă a pasionantei și 
fructuoasei lor rivalități, care 
a fost — o recunoaște toată lu
mea — „motorul" progresului 
din ultimii doi ani al probei. 
Este de așteptat ca cifrele din 

se va disputa, în Iugoslavia, 
competiția rezervată poloiștilor 
seniori). Tradiționala întrecere 
este așteptată întotdeauna cu 
interes, sportivii români numă- 
rîndu-se de regulă printre pro
tagoniști, impunîndu-se uneori 
la toate ramurile natației, așa 
cum a fost cazul, spre pildă, la 
ediția desfășurată tot la Izmir, 
cu 15 ani în urmă: Concursul 
actual constituie, totodată, un 
foarte nimerit prilej de testare 
a formei, de evaluare a șanse
lor viitorilor noștri reprezen
tanți la campionatele europene 
pentru juniori din Luxemburg.

Lotul nostru. în general foar
te tînăr. se deplasează mîine 
în Turcia, cuprinzîndu-i. între 
alții, pe ploieștenii Iuiia Ma- 
teescu. Cristian Ponta, frații 
Nan, pe băimărencele Eniko 
Palencsar. Maricica Culică. An
dreea Hidegkuti. reșițeanul O- 
liviu Băcuieți. brăileanu] Lu- 

Voiculeț, bucureștenii

Concursul internațional de tir „Cupa Steaua"

IN PRIMA ZI, REZULTATE
DE ÎNALTĂ VALOARE

Anișoara Matei - la J puncte dc recordul mondial,
in proba dc pistol standard • sovieticul Liscnho

„600 din 600“ tă pușca co ic
Cel puțin după prima zi. 

„Cupa Steaua" — concurs in
ternațional de tir. găzduit la 
poligonul Tunari, la care par
ticipă, alături de trăgătorii clu
bului organizator, țintași 
ȚSKA Moscova si TSKA 
precum șl de ta unele 
fruntașe din țar*  — se 
foarte „productiv*"  în rezulta
te dc înalt nivel înregistrate 
ații in proba de pușc*  libe-

de la 
Sofia, 
secții 
arat*

Olimpiada de vară
dreptul celor mai bune reali
zări ale sezonului (7,27 m Ani
șoara, 7,11 m Vali) să se mo
difice.

De o bună bucată de vreme, 
semifondul feminin românesc 
și-a cîștigat statutul de școală 

Probele de fond își recapătă interesul o dată 
cu revenirea lui Ilie Floroiu...

Foto : Dragoș NEAGU

fruntașă în concernul interna
țional Și nu este nevoie să 
amintim palmaresul ultimului 
deceniu pentru a susține afir- 

(Continuare in pag. 2—3)

Flavius Vișan, Claudia Arsene 
(Dinamo). Cristina Deveselea- 
nu, Laura Ghiiic (Lie. 37) —
la înot, precum și săritorii în 
apă Ileana Pirjol, Isabela Ber- 
caru. Andreea Dragomir. A- 
drian Cherciu (C.S.Ș. Triumf), 
Luiza Nicolaescu (Progresul), 
Călin Ilila (C.S.Ș. Sibiu).

Concursul de înot se va dis
puta după următorul program: 
vineri, de la ora 9.30 serii șl 
de la 17,30 finale — orele sînt 
aceleași și în celelalte zile — 
la 200 m liber. 400 m mixt. 100 
m bras. 200 m spate. 4X200 
liber m-ț-f ; simbătă — 100 
fluture. 400 m liber. 100 
spate. 200 m bras, 4X1°° m 
ber m-|-f ; duminică — 100 
liber. 200 m fluture. 200 
mixt, 4X100 m mixt m + f. 800 
m liber f, 1500 m liber m. In 
ce privește competiția de sări
turi. ea va prezenta, probabil, 
ordinea : 
bulină f. 
formă m.

Sperăm 
tri să se __
ridicat, pe măsura reputației 
natației românești la tradițio
nala Întrecere balcanică.

Geo RAEȚCHI

m 
m 
m 
li-
m 
m

trambulină m. tram- 
platformă f plat-

ca toți sportivii 
prezinte la un

noș- 
nivel

ri 60 f.c., cit și în proba de 
pistol standard.

O disput*  pasionantă a avut 
loc In proba de pistol stan
dard. în primul rind pentru că 
concursul a constituit ultima 
ocazie important*  pentru cela 
4 aspirante la selecția in echi
pa națională a României —

Radu nMOFTfi

(Continuar*  POO •



PATRII DECENII DE VIATĂ NOUĂ, LIBERĂ, PROSPERĂ
(Urmare din pag. 1)

de

a-

militar MInăstirea Dealului, cu 
concursurile hipice de la Școa
la de ofițeri de cavalerie sau 
cu bruma de Înot și volei din 
zona petroliferă, dominată 
societățile cu capital străin.

Oamenii Dîmboviței au 
cum acces — ca urmare a su
flului revoluționar produs de 
lozinca „Toate sporturile pen
tru popor !". lansată de partid 
după Eliberare — la toate dis
ciplinele sportive. Iar Ia nivel 
de performanță se practică 18 
ramuri de sport, cu campionate 
permanente, dintre care judo, 
lupte libere, atletism, fotbal și 
tenis de cîmp sint discipline 
prioritare Ca urmare, an de an, 
crește humărul tinerilor porniți, 
de pe nlaiuri dîmbovițene. pe 
drumul performanței, care cîș- 
tigă titluri naționale sau inter
naționale. spre gloria lor. a 
meleagurilor natale, a țării. O 
listă pentru cei 40 de ani ar fi 
prea lungă si poate ar avea o- 
misiuni. Dar pe ea s-ar înscrie, 
în mod sigur, campionul mon
dial de lupte Ion Cernea, alți 
campioni în acest sport ca Teo
dor Pătrașcu. Florin 
Constantin Damaschin, 
gan. St. Grigoraș, P. 
fotbaliști internaționali ca. 
exemplu 
Andrei, 
Grigore. 
xeri ca 
Vișan, 
judoka 
(campion european). Viorel Ro
șu sau Valentin Bazon, cano

Neieef. 
I. lata- 

Tarbă, 
de 

Marin 
Bruno

Corne! Dinu. 
Nae Ionescu, 
Octavian Popescu, bo- 
Nicolae Jîeagu, Marin
Marcel Constantin. 

Constantin Nieulae

• c

Juniorii de azi, campionii de miine■ <

Dintr-o broșuri elegantă, de 80 de pagini. „Calendarul 
sportiv pe 1984 al CJ.E.F.S. Dîmbovița", ne-a reținut in 
mod special atenția tabelul din partea introductivi, un ta
bel cu sportivii dîmbovițeni chemați in loturile naționale 
în anul trecut.

Sint in total 46. Din zece cluburi si asociații, din patru 
orașe, in unsprezece ramuri sportive. O primi imagine,
deci, a mereu mai largii arii de răspîndire a sportului de 
performantă intr-un județ care, înainte de 1944, exista in 
sport doar prin fotbalul de nivel districtual 
alte discipline practicate sporadic, nedepășind 
mentului.

Dar nu acestei idei ii este consacrat acest ...
teia care se degajă din tabelul respectiv : forța în perspec
tivă a sportului dîmbovițean. Pentru ci, din cei 46 de spor
tivi de pe tabel, 37. adică 80 la sută, au fost chemați In lo
turi naționale DE JUNIORI ȘI TINERET. Si cum, pe lin
gă cifre, puterea de convingere a unei asemenea statistici 
rezidă și în nume, să nu le omitem : Octavian Popescu și 
Viorel Radu la fotbal, Nicolae Mihu si Constantin Coman 
la judo. Sorin Baciu și Marcel Trușcă la lupte. Cristina 
Vlăsceanu și Alexandru Popescu la atletism. Horia Focse- 
neanu și Cătălin Călinescu la volei. Marin Vîșan și Ion 
Dumitru la box, Valentin Stănescu la baschet. Ion Amoră- 
riței. Florin Vlad la handbal. Si mai sint alții, toți tineri 
și foarte tineri. Numele lor n-au, deocamdată, loc tntr-un 
chenar care urmărește doar să releve ideea. Le vom cisi 
insă, cu timpul, pe măsura împlinirii talentului lor, in cro
nicile competițiilor internaționale. _ ________ _

Un pas mare s-a făcut : de ' ‘ ~
CERTĂ. Următorul pas este 
dimbovițeni il vor face, sintem
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toarea Olga Homeghi-Bularda, 
campionul și recordmanul mon
dial la rachetomodelism Ion 
Radu, colegul său Marian Co- 
șoveanu modelistul D. Diaco- 
nescu. Barbu Pavel de Ia ra
dioamatorism, trăgătorul Vale
rin Panțuru, atleții Victor Bar
bu, Constantin Roșu, Alexan
dru Chiran, Dumitru Paraschiv, 
Cristina și Maria Vlățceanu, 
Sanda Popescu, tenismanii Da
niel Stănescu. Ionut Șcsu. Flo
rentina Curpene si multi, multi 
alții care aici au deprins tai
nele sportului, chiar dacă, ulte
rior, s-au perfecționat în Ca
pitală sau in alte orașe. Unii 
au plecat, dar județul a rămas 
același rezervor de talente 
sportive ; o dovadă, in 1982 
(pentru a recurge doar la date 
mai recente) Dîmbovița a avut 
6 titluri de campioni naționali 
la juniori și tineret, iar în 1983 
un număr de 46 de sportivi au 
fost chemați la loturile naționa-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISMa
(Urmare din pag. 1)

mația, E suficient să consultăm 
listele mondiale ale sezonului 
la 800 1 500 sau 3 000 m. Ma-
ricica Puică este lideră la 1 500 
m cu noul ei record, 3:57,22. 
Doina Melinte o urmează. în 
aceeași probă, cu un record 
personal de ținută. 3:58,1. Pui
că este a treia la 3 000 m. cu 
8:35.05 și după cum ne-a de
clarat teri, la prînz. Ion Puică, 
soțul si antrenorul campioanei, 
va încerca azi în prima zi a 
camninnatelor schimbarea... or
dinii in .topul" mondial, vi- 
zînd un timp în jur de 8:30. 
Să amintim nu numai de dra
gul statisticii că recordul na
tional ii aparține, cu 8:31.67. 
iar cel mondial este de 8:26,78

i

i

I

5

J

S

1944 1965 1984

• Asociații sportive 14 127 374
• Cluburi sportive — 1 6
• Secții afiliate 17 96 319
* Sportivi legitimați 640 2 100 6 424
• Sportivi clasificați :

- maeștri ai sportului - 2 7
- candidați olimpici — 1 5
- categ. 1 • 15 66
— categ. a ll-a — 96 266

• Profesori de educație fizică 6 97 296
• Antrenori — 23 42
• Titluri de campioni naționali - 5 45
• Instructori sportivi 27 278 584
• Arbitri - 177 387
• Echipe divizionare 2 6 20
• Sportiv: in loturile naționale — 16 45
• Centre de initiere-copii - 22 94
• Centre de inițiere-juniori - 6 27

5

-
le. In diverse ramuri.

In diviziile naționale, județul 
este prezent pe cit de variat, 
ca ramuri sportive, pe atît de 
divers ca arie geografică. Anul 
acesta. în Divizia „A*  au acti
vat C. S. Tîrgoviște la fotbal, 
același club la lupte libere și 
Metalul Tîrgoviște la tenis fe
minin. Ca divizionare ..B“, no
tăm pe Electrica Fieni și Oțel- 
inox Tîrgoviște la boschet. 
SARO și CS.Ș. Oțelul Tîrgo
viște la volei (masculin, femi
nin). Arctic Găești la handbal 
masculin și Trainica Pucioasa 
la fete. Textila Pucioasa la 
rugby. Iar In Divizia „C*  la 
fotbal joacă Chimia Găești, Cl-

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 4 IULIE 1S84. 
Cat. II : 1 variantă 100% a 33.861 
lei ți 5 variante 25% a 8.465 lei ; 
cat. III : 3 variante 100% a 8.707 
lei șl 23 variante 25% a 2.177 Iei ; 
cat. IV : 59,75 a 1.275 lei ; cat. V : 
131,50 a 579 lei ; cat. VI : 5.671,50 
a 40 lei : cat. VII : 155,25 a 200 
lei ; cat. VIII : 3.033,25 a 40 lei 
Report categoriei I : 76.187 lei.

si doui-trei 
limitele agre-

«

chenar, ei «I-

la NIMIC la PERSPECTIVA 
CONSACRAREA. Sportivii 
siguri 
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Fieni, Metalul Mija. E- 
Tîtu. Cu justificată 
iți vor vorbi tirgoviș- 
despre centrul olimpic

mentul 
lectrica 
mlndrie 
tenii și 
de pregătire a juniorilor la ju
do, care funcționează in orașul 
lor. pe lingă secția de la Oțe
lul. după cum nu uită să a- 
mintească succesele repurtate 
la sanie — in întrecerile „Da- 
ciadei*  sau in alte competiții 
naționale — de tinerii «fin co
muna Runcu. Și pentru că a 
venit vorba de sportul la sa
te, să notăm puternicele tradi
ții ale oinei la Tătărani. Văcă
rești, Doicești, Săcuieni (nu e 
de mirare că echipa-fanion a 
Județului. Metalul Tîrgoviște. 
este mereu o aspirantă la po
diumul oinei naționale), despre 
organizarea In diverse discipli
ne a unor ..centre-satelit*  in 
comune ca Voinești, Dragomi- 
rești, Șotînga, Brănești.

Toate succesele sportive ale 
Județului Dîmbovița în aceste 

și este deținut, din 1982, de 
sovietica Svetlana Ulmasova... 
Doina Melinte. al cărei record 
la 800 m. 1:55,05 (obținut tot 
la „naționalele" de acum doi 
ani), este cel mai bine cotat 
în listele mondiale din toate 
timpurile ale semifondului fe
minin (al 5-lea rezultat). a 
avut un început de sezon mai 
bun ca oricînd și vizează „du
bla". victorii la 800 și 1 500 m. 
Fița Lovin, campioană euro
peană de sală la 1 500 m, speră 
să-și coboare recordul carierei 
sub 4 minute (4:00.12 anul 
trecut). Generația nouă con
dusă de Maria Simianu și Ella 
Kovacs, vizează... micșorarea 
distantei fată de vedete.

Dacă lungimea și semifondul 
sint marile puncte de atracție, 
alte probe de pe afișul cam
pionatelor pot oferi rezultate

g

g

g

își au rădăcina, indeceniipatru
primul rind, în puternica extin
dere a sportului de masă. Pă
trunderea sportului la sate, dez
voltarea industrială, amplifica
rea continuă a rețelei școlare 
și. in ultimii ani, apariția ge
neroasă a „Daciadei" constituie 
temeiurile unei activități de 
masă inimaginabile înainte de 
23 August 1944. Pentru anul in 
curs, de exemplu asa cum 
ne arată președintele
CJ.E.F-S.. Ionel Marin, obiecti
vele si indicatorii educație: fizice 
si sportului de masă prevăd cu
prinderea a 156 700 de persoane 
ta Întrecerile „Daciadei*.  tre
cerea de către 112 000 de tineri 
a normelor complexului poli
sportiv „Sport și Sănătate*,  an
grenarea a circa 70 000 de oa
meni in activitatea organizată 
a turismului, precum și alte 
numeroase acțiuni de acest 
gen. In municipiu și in județ 
se organizează ample Întreceri, 
ca de exemnlu : „Festivalul 
sportiv al fetelor dimbovitene*  
la șase sporturi (void. handbal, 
atletism, șah. baschet, tenis de 
masă), cu mii de participanți. 
ajuns la a Vl-a ediție ; mari 
demonstrații de gimnastică 
sportivă (15 000 de participanți •) 
cu ocazia încheierii anului șco
lar. „Cupa Vlăstarul*  la atle
tism. -Capa Chindia*  la bas
chet și oină. „Cupa Ghiocelul*  
la gimnastică, and competiții 
la handbal „Centara galbenă*  
pentru copii la judo, peste 10 
competiții județene la radio
amatorism. 12 întreceri tradi
ționale la turism-alpinism. nu
meroase cupe pe ramuri de 
producte, toate avtad ca liant 
crosurile de masă organizat; 
lunar și săptăminal sub deviza 
„Aleargă pentru sănătatea ta !*

Este 
vin tul 
vițene 
re ar 
creșterea corespunzătoare a ba
zei materiale. Intr-un județ ca
re ta 1944 nu avea decft citeva 
terenuri de fotbal neimprejmu- 
ite și o singură sală de sport 
(cea a Liceului „Enăchită Vă- 
eărescu*)  se ridică azi baze 
sportive impresionante. avind 
in frunte noua Sală polivalen
tă din Tîrgoviște. gardă a nu
meroase competiții interne și 
Internationale. In județ sint 
acum 20 de săli de sport, din 
care 11 ta 
popice s-au 
te și Fieni.
Tltu. Fieni . VHqpl
tot s-au amenajat baze sporti
ve școlare. Iar ta orașul-reșe- 
dintă. lingă Stadionul Munici
pal (15 000 de locuri), a apărut, 
pe locul unde altădată erau 
eringuri și smircuri, „Pareul 
Chindia*,  cu 12 terenuri de te
nis. Să 
muncitor 
altădată 
ment ce 
terenuri 
dispoziție alte 6 la Școala gene
rală nr. 6 !

de la sine înțeles că a- 
mișcării sportive dîmbo- 
in anii de după Elibera
ți fost imposibil fără

municipiu. Săli de 
ridicat la Tîrgoviș- 
baze complexe la 
și Pucioasa, peste

tot practice tineretul 
și studios acest sport. 

..al elitelor-, din mo- 
azi, pe lingă cele 12 
din parc, mai are la

de bun nivel prin eforturile 
unor „soliști*  cu valoare re
cunoscută sau prin duelurile 
echilibrate așteptate. Mihaela 
Loghin (greutate) Cristieana 
Cojocaru (400 mg). Sorta Ma
tei (înălțime) sint favorițl „cu 
cotă", numărîndu-se Intre pri
mii 10 performeri mondiali ai 
anului în probele respective. 
Niculina Vasile (înălțime). Flo
rența Crăciunescu (disc). Be- 
dros Bedrosian (triplusalt). Eva 
ZSrgo-Raduly (suliță) pot ob
ține. la rîndu-le. performanțe 
de rezonantă internațională. 
Probele masculine de fond Iși 
recapătă interesul o dată cu re
venirea lui Die Floroiu. al că
rui duel cu GyBrgy Marko ne 
poate oferi surprize plăcute.

Neputînd prezenta toate pro
bele campionatului, fiecare eu 
nota ei de interes nu ne ră- 
mîne decît să-i invităm pe 
iubitorii de atletism din Bucu-

La Fălticeni, „Dinanioviada“ de oină

PENTRU LOCUL 1- 
DUBLU MECI DE BARAJ!

Devenită de-acum tradi
țională. inclusă în progra
mul „Daciadei" si pe această 
bază lărgindu-si foarte mult 
aria de cuprindere în rîndul 
tinerilor militari. „Dinamc- 
viada" de oină s-a constituit 
si la actuala ediție într-o 
competiție deosebit de atracti
vă.

Pe stadionul din Fălticeni — 
frumos pregătit pentru a

Oiniștii de la Dinamo Marea Neagră, la citeva minute după 
ocuparea primului loc in frumoasa competiție de la Fălticeni

cest eveniment — a fost 
programat turneul final, la 
start fiind prezente 12 dintre 
cele mai bune formații. _ adică 
echipele care si-au cîstigat 
drentul de a evolua în ul
timul act al întrecerii. grație 
bunei lor pregătiri tehnice si 
fizice. Tîmn de trei zile, spec
tatorii dornici să se reintîl- 
neascâ cu jocul nostru na
tional au urmărit confruntări 
cu dese răsturnări de scor, 
toate echipele dovedind că 
au meritat să fie prezente la 
turneul de la Fălticeni.

PREGĂTIRILE LOTULUI OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

ment : 20 de minute de tacăî- 
tire individuală. 20 de minu
te de studiu tehnico-tactic, a- 
poi cite două reprize de luptă 
„Sintem ta faza ta care indi
vidualizările ocupă ponde
rea cea mai mare ta antrena
mente. Acumulările generale
ne permit să trecem la o cit
mai strictă individualizare a 
pregătirii. așa cum de fapt 
este firesc înaintea oricăror 
competiții mari — spunea an
trenorul Alexandru. Datele 
medico-biologice ale tuturor 
sportivilor. înregistrate la 
recentul circuit medical e- 
fectuat la Centrul de medi
cină sportivă, sub directa 
supraveghere a medicului 
lotului, dr. Gheorghe Gaiu (cel 
mai bun circuit din ulti
mii ani). consfințind starea 
bună a sănătății tuturor judo
ka. ne dau multă încredere în 
abordarea eu optimism a 
dificilelor Întreceri pentru me
dalii*  — a continuat inter
locutorul nostru, căruia ii so
licităm nominalizarea „virfu- 
rilor“ lotulut ti notăm in or
dinea categoriilor de greu
tate : Gheorghe Dani (su- 
șserușoară). Constantin Nicu- 
lae și Die Șerban (semiușoari), 
Ștefan Nagy (ușoară), Mircea 
Frătică (semimijlocie), Cos- 
tel Năftică (semigrea) fi Mi
hai Cioc (grea).

rești la această „paradă atle
tică" de pe stadionul „23 Au
gust*.  lncredințîndu-1 că vor 
urmări un spectacol de calitate. 
Dacă „tribuna*  așteaptă perfor
manțe. ea poate fi și părtașă 
la obținerea lor. asigurînd at
mosfera...

Așadar, azi (ora 18). miine 
și joi (ora 17) — diminețile 
fiind rezervate calificărilor și 
seriilor — vă invităm la atle
tism ! In programul primei zile 
figurează. în afara diferitelor 
calificări. întreceri finale la 
100 m (M-f-F) și 400 m (M+F), 
cursele de 3 000 m (F). 3 000 m 
obstacole și 10 000 m. greutate 
(F) și prăjină.
• Aflăm cu întristare ves

tea morții lui Nicolae Ivanov, 
maestru al sportului, fost cam
pion național de atletism la a- 
runcarca greutății.

F

Si pentru a demonstra am
biția oiniștilor dinamovisti 
dublată, desigur, de o mare 
siguranță în ioc. vom spune 
că pentru departalare. în ve
derea ocupării primului loc. 
a fost necesar un dublu meci 
de barai : s-au întilnit e- 
chipele Dinamo Marea Nea
gră si Dinamo Șiret (ambele cu 
cite 31 n). In cele din urmă, 
acumulind 37 o. DINAMO

AL

Marea Neagră (antrenor C. 
Radu) a cîștigat noua ediție a 
„Dinamoviadei" de oină, cu 
o singură înfrîngere si cu 10 
victorii : 16—9 cu Dinamo
Cotroceni. 10—8 eu Bănoasa 
II. 22—6 cu Tunari. 14—1 eu 
Timiș. 16—6 cu Roșu. 18—7 cu 
Jiul. 13—5 cu Carnati. 18—5 cu 
Băneasa I. 15—7 cu A.S A. 
Constanta. 17—2 eu Someș.

Clasamentul locurilor ur
mătoare : 2. Dinamo Șiret
33 p. 3. Dinamo Băneasa II 
29 p. 4. Dinamo Tunari 26 p 
5. A.S.A. Constanta 25 p.
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Antrenamentul continui in 
ritm alert. Căzăturile pe ta
tami fac zgomote capabile să-i 
impresioneze pe neavizați, 
care nu știu că judoka și-au 
însușit la perfecție. în primul 
rind. arta căderii... O mică 
zgirietură, un bandaj des
făcut sint pe loc „tratate" 
cu ce trebuie de masorul Geor
ge Crăciunescu. Lupta con
tinuă. Antrenorii fac corec
tările ce se impun imperfec
țiunilor de tehnică și, totodată, 
fac recomandările tactice ne
cesare in situațiile ivite. Încet, 
încet, perechile termină re
prizele de luptă. O remarcă 
pentru semiușorii Nieulae 
și Șerban : nu se mena
jează deloc în angajamentul 
direct ; apoi. imediat, dis
cută ce a fost bine și ce au 
ratat amindoi : in reprizele 
cu alți parteneri. fiecare, 
pe rind. devine principalul 
sfătuitor al celuilalt, altruismul 
și prietenia sinceră fiind mai 
mult decit evidente, cu atît
mai lăudabil, cu cit este știut 
ci la orice concurs de anver
gură participă un singur con
curent din aceeași tară la
o categorie. Mai poate fi con
siderată ca potrivită fin cazul 
acestor sportivi) expresia de 
rivalitate, chiar dacă adău
găm și sportivă ? Cu siguran
ță că nu. întrajutorare cole
gială sună mai corect.

tn ziua vizitei noastre au 
început și antrenamentele mo
delate dună programul apro
piatei Olimpiade. Benefi

ciarul principal al primului 
antrenament de acest gen 
a fost Ștefan Nagy, recentul 
medaliat cu bronz la C.E. 
A fost, de fapt, un veritabil con
curs al categoriei ușoare, par
tenerii de întrecere primind 
indicații să-i opună lui Nagy 
stiluri de luptă caracteristice 
principalilor posibili adver
sari. Corectări, precizări 
permanente pentru prize și 
momentul declanșării ac
țiunilor de atac, in special, 
iar cînd soarele își trimitea
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După turneul final de juniori II
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Arad), 
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pri- 
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cuvînt din cau- 
Pînă la urmă

FARMATI, DUPĂ 37 DE ANI LA U.T.A

cu cele mai 
înscrise în ul- 

(între paranteze.

(îndeosebi lancu și 
un atac in care ex- 

Alas și Meruneac s-au 
prin viteză derutantă

Palioca, Contraș,
Aiud (asociație 

atenție deosebi- 
jucători tineri, 
fiind mereu

spun cifrele ultimelor 5 campionate ?

(1.36)
(1.49)
(1.22)
(1.29)
(1,19)

cîte
2.11) 

UNIV.

mi- 
______ gol, 

obținem un nunei". Un

DINAMO
(2.02)

campionat 
mai com- 

Atît la noi acasă, cît 
terenurile viitoarelor me-
din cupele europene si 

preliminariile campîona- 
mondial din Mexic. 

Mexicul. de care ne leagă
atitea frumoase amintiri, 
chiar dacă au trecut 14 ani de 
la ..Guadalajara de foc“.

..A" și-au 
pregătirile pentru vii- 

campionat. Fără In- 
perioadă

dar cum ? 
calitatea 

practicat suferă.
din

1979/80 — 2.72 
1980/81 — 2,98 
1981/82 — 2,41
1982/83 — 2,58 
1983/84 — 2,38

LOR
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frun- 
Parcul .,23 
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marcați, 
us — intr-o
driHRiu, în 
odihna bi
de urmă- 
rsurl mo- 
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rteneri

I
I

Divizionarele 
reluat 
torul 
doială că în această 
atit de importantă in persDec- 
tiva unui nou sezon com- 
petitional. atit pe plan intern 
cît si internațional (de azi ne 
cunoaștem și adversarele 
cupele europene), 
antrenorii, iucățorii 
ducătorii lor 
ce a fost bun 
puțin bun în 
cent încheiat. _________ ____
buie să se tină seama de PLU
SURILE si MINUSURILE ma
nifestate. pentru îmbunătă
țirea activității viitoare.

Si din nou atentia trebuie 
să se îndrepte — însoțită de 
măsurile practice. de ri
goare — si spre o carență mai 

a

din 
echipele, 
si con- 

NU VOR UITA 
si ce a fost mai 
campionatul re- 
nentru că tre

fotbaliștilor noștri. 
DE EFICACITATE, 
evidențiată atit în 

cît si în confrun- 
internaționale.
păcate, media de go- 

marcate în Divizia „A" 
la un nivel modest, 

aspirațiilor 
pe plan 

dobîn- 
a cam- 

unde 
cele 8

veche 
LIPSA 
carență 
campionat, 
țările

Din 
turi 
oscilează 
necorespunzător 
fotbalului nostru 
internațional. poziției 
dite în ultima ediție 
pionatului european, 
ne-am aflat printre 
finaliste.

Am luat 
campionat 
DIA DE 
și MEDIA

Așadar în ultima ediție de 
campionat s-au înscris cele 
mai puține goluri în ultimii 5 
ani — 744 (din care trei au 
fost stabilite la masa verde, 
în meciul Sportul studențesc — 
Univ. Craiova, dar cum și pe 
teren s-au marcat tot trei go
luri 2—1. datele problemei nu 
se schimbă). Recitind mediile 
de mai sus. se poate vedea u- 
sor oscilația de Ia an Ia an Ia 

nesatisfăcătoare. De alt- 
oentru a demonstra slaba

eficacitate a majorității 
chipelor (deci nu numai 
codase au contribuit la 
medie asa de mică), i 
ne că nici formațiile 
de frunte n-au stat ne roze la 
acest capitol. Tn cinci ediții de 
campionat. doar patru for
mații au reușit să realizeze o 
medie de două goluri pe meci 
adică atingerea 
a standardului - 
la acest capitol.

Iată 
multe 
timii 
media

Ediția 1979/80 : STEAUA 
de goluri (media 2,17)

Ediția 1980/81 : UNIVERSI
TATEA CRAIOVA si CORVI- 
NUL HUNEDOARA 
eoluri marcatei

Ediția 1981/82 : 
IOVA 67 (1.97)

Ediția 1982/83 : 
IOVA 66 (1,94)

Ediția 1983/84 : 
BUCUREȘTI 69

Iată deci că în două 
pionate nici ___
mului loc nu a reușit o medie 
de două goluri la fiecare 
Și atunci, nu avem nici oameni 
de gol pentru partidele inter
naționale. De unde golgeteri 
autentici pentru meciuri mult 
mai grele în cupele europene, 
dacă aceștia — si echipele lor 
— nu fac o medie mai bună 
în fata unor formații modeste 
din campionat ?

S-au schimbat sistemele de 
ioc. așezările din teren. E 
adevărat, dar acest lucru s-a 
făcut tocmai în ideea partici
pării a cît mai multor lucă- 
tori la cele două faze funda
mentale ale locului, de atac 
si apărare. Si la recentul 
turneu final din Franța, siste
mul cu 1—1—4—2 a predomi
nat. dar. în cele mai multe ca
zuri. eficacitatea nu a avut 
de suferit. Ba. dimpotrivă, 
media de goluri pe meci (2,73) 
a fost mai mare ca la ediția 
precedentă (1,92). atacantii au 
marcat doar 14 goluri, dar 
au avut în spate în stingă sau 

dreapta miilocasi o-

fensivi si eficace, care au în
scris 22 de goluri, mai mult de 
iumătate din totalul de 41. cîte 
s-au marcat în cele 15 jocuri 
ale lui Euro ’84.

La 
foarte 
mine 
teren 
ori în 
nimal 
poate 
punct __, _____
în timp ce calitatea fotba
lului practicat suferă. Iar 
ineficacitatea din competi
țiile interne se transmite si la 
loturile naționale. iar în
Franța echina noastră națio
nală a împărțit, cu R.F.G. 
Iugoslavia. ultimul loc
privința eficacității doar
două goluri marcate.

Din aceste zile. începe 
NOUA 
tiri. i 
pionat. 
tiri care 
NOU., o 
că. cu 
tiri pe _____ ______
jocul acesta e pe goluri, 
mai cei care înscriu goluri în
ving si au satisfacții Numai 
cei cutezători si bine pre
gătiți vor culege roadele dori
te. iar. prin ei. fotbalul nostru, 
în general, al cărui 
îl vrem mai bun 
netitiv. 
si ne 
ciuri 
din 
tulul

noi. în campionat, de 
multe ori. sistemul ră- 

doar ne hirtie. cel din 
modifieîndu-se de atitea 
raport cu obiectivul 
„să nu primim

O 
i perioadă de pregă- 
ocntru UN NOU cam- 

O perioadă de pregă- 
se cere acordată la 

perioadă care să adu- 
adevărat îmbunâtă- 

planul' iocului. Iar 
Nu-

U.M. TIMIȘOARA, 0 CAMPIOANĂ 
AUTENTICĂ, PUR.

• Absente nemotivate de la Arad!
Ultimul meci al turneului fi

nal de la Arad, cel dintre Me
talul Aiud și Minerul Vatra 
Dornei, nu mai putea influ
ența soarta titlului. Cîștigînd 
la un scor neașteptat de se
ver, 6—0. partida cu juniorii 
moldoveni, U. M. Timișoara a 
acumulat 3 puncte și era 
greu de acceptat că. Ia rîn- 
dul lor, jucătorii din Aiud vor 
putea să-și înscrie și ei în 
palmares un jucces asemănă
tor. Și nici n-au putut, 
că echipa pregătită de 
muth Gutuii și Vasile 
du a devenit campioana 
succes absolut meritat pentru 
că U.M.T.-ul s-a dovedit a fi: 
1) „Il“-Ie cei mai echilibrat 
în toate compartimentele, 
prezentînd o apărare calmă 
(bun liberoul Mandriș), o li
nie de mijloc foarte activă și 
tehnică 
nici) și 
tremele 
distins 
și centrări ca la carte : 2) e- 
ebipa cea mai ofensivă din 
ambele faze ale turneului fi
nal, înscriind 14 goluri în 5 
meciuri (7+7) ; 3) o formație 
eu moral robust, in trei me
ciuri din cele cinci (cu Chi
mia Găești și Mecanică fină- 
Steana, in grupa finală, și cu 
Metalul Aiud, la 
U.M.T.-ul reușind să 
peste handicapul unui 
mit Ia 0—0, să revină, 
leze sau să ciștlge.

Toate acestea, dar mai 
pofta deosebită de a înscrie 
cît mai multe goluri au adus 
timișorenilor tricourile de 
campioni pe care, repetăm, ei 
le merită cu prisosință. După 
ultimul meci al turneului, cel 
dintre Metalul Aiud și Mine
rul Vatra Dornei, partidă 
trăită intens, cei doi antrenori

timișoreni aproape că nu pu
teau scoate un - -
za emoțiilor.
am... aflat că Helmuth Gutuii 
este din 1970 ‘
șoara, unde și-a terminat ca
riera de jucător, iar Vasile 
Trandu din 1961. Au lucrat 
împreună cu această echipă 
de șase ani și după cum S-A 
VĂZUT au lucrat bine, micu
ții lor elevi devenind campi
oni ai țării

Turneul final de la Arad, 
ale cărui meciuri s-au jucat 
pe cele mai bune stadioane 
ale orașului — U.T.A. și 
Strungul —. a evidențiat în
să și alți cîțiva juniori de 
real talent, care trebuie luați 
in evidență în perspectiva al
cătuirii viitoarelor selecționate 
U.E.F.A. Este vorba de D. Co- 
drea, Coza, 
de la Metalul 
care acordă o 
tă creșterii de 
această echipă 
printre fruntașele campionatu
lui), de Lostun, Pal și L. Jo
ja, de la Minerul Vatra Dor- 
nei. Nu putem încheia insa 
fără a face două constatări. 
Prima : absența de la turne
ul final a echipelor clubu
rilor școlare, deși în grupele 
semifinale au ajuns patru. A 
doua : la meciurile de la Arad 
n-a fost prezent nici un antre
nor de la Luceafărul (centrul 
național tutelat de federație), 
iar de la F.R.F. numai Mircea 
Cezar Ioncscu. instructor prin
cipal I

Concluzia ? Cum e atenția 
acordată de F.R.F. juniorilor, 
așa sint și rezultatele acestor 
selecționate in campionatele 
europene. Pe aceeași măsură—

T. MARINESCU (cu Intim) A CIȘTIGAT DERBYUL

mii 
Cei 

venit

greșit, pla
in Derby-ul 
ilcă pe hipo- 
— a plecat 

antă, la con
ta, urmat de 
tlm, Sudltu, 
s-a handica- 
luat imediat 
sa s-a men- 
tumanta de 

Trudln a ga- 
nio a trecut

de colegul 
de Intim șl 

alntea sosirii 
runte, dar T.

elevul, pe

eseu) 1:34,8, 
it. 4, ev. 6. 
lativ (Oană) 
ochet. cota:

dă 410. 
s (Sudl- 
Sîlîca. Cota: 

triplă 329.
Iar (Tănase) 
: dșt. 1,40,

nd Irezistibil 
cu mari re- 

fel laureatul

de duminică
a Iul Perjar,
nou record

îpul nu era
hala a reușit
o îmbunătă-
1,9 sec.,

FICE : Cursa
e) 1:33.8, 2.
:ota : cîșt. 5,
i a IT-a : 1.

Traian Marinescu, cu calul Intim, după cursa victorioasă 
Foto : Dragoș NEAGU

ev. 38. Cursa a Vl-a : 1 .intim 
(Marinescu) 1:26,5, 2. Crater, 3. 
Sardonic. Cota : cîșt. 1,40, ev. 3, 
ord. triplă 69, triplu II—IV—VI 118. 
Cursa a Vil-a - — - - —
pa) 1:28,3, 2. 
Cota : cîșt. 4. 
157. Cursa a 
(Sandu) 1:28,1, 
lit. Cota : cîșt. 
plă 277. Cursa

Stadionul U.T.A.. săptămina 
trecută...

In tribunele lui vechi, 
de iubitori ai fotbalului, 
mai tineri, copiii, au
pentru... Coras, autorul golului 
in poarta celebrului Schu-
mmacher, la Lens, în Franța. 
Cei mai virstnici au venit insă 
pentru Farmati. cel sărbătorit 
cu ocazia retragerii din acti
vitate, apreciat de multe ge
nerații de jucători si specta
tori timp de aproape două de
cenii. După un meci U.T.A. (cu 
Ducadam șt Coras in formație) 
șt Rapid Arad, pe excelentul 
gazon al stadionului au evo
luat apoi (fiecare cit a putut) 
cîteva dintre gloriile fotbalului 
din Arad șt Timisoara: Kiss. 
Capaș. Mercea, Vaczi. Ba
kos, Jurcă. Surdan, Gaboras. 
Gîrleanu, Igna. Dembrovschi, 
Petrescu, Bungău. Domide. 
Broșovschi, Axente și bine
înțeles el, Zoltan Farmati. Au 
fost prezenți și Iosif Ritter, și 
Nicolae Rainea (cu... fluierul), 
au fost și multe cupe, și di
plome, și foarte multe flori și 
îmbrățișări. „Foarte frumos, 
totul a fost foarte frumos ! 
Mare onoare mi s-a făcut. 
Poate că nu meritam...", ni se 
destăinuia el, eu modestia ea- 
re-l caracterizează, eu trei 
zile înainte de a împlini 50 
de ani (s-a născut la Șimleu 
Silvaniei, la 9 iulie 1924).

Dar toată lumea știe ci

2.
4 
a 

(Gheorghe) 1:28,2, 
cîșt. 2,40, ev. 14, 
V—VII—IX 60.

: 1. Strehaia (Po- 
Sabău, 3. Orsina. 
ev. 5, ord. triplă 
Viu-a : 1. Herlea

Rudy, 3. Hipo- 
ev. 11, ord. trl-
IX-a : 1. Ogor 

2. Gogol. Cota : 
ord. 30, triplu

A. MOSCU

-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

FESTIVALUL BICICLETELOR PEGAS

Farmati merita. Pentru 
activitatea lui si viața 
s-au dedicat fotbalului arădean 
timp de 37 de ani : 14 ea ju
cător. 23 ca antrenor. Din 1947, 
de cînd a venit in orașul de 
pe Mures (de la Ferar Cluj), 
pentru a juca alături de cei 
care au alcătuit marea echipă 
ITA, Marki, Vass. Pal. Bă- 
cuț I, Petschovschi, Ad. Covaci, 
Mercea, Bonihady. Stibinger 
si Dumitrescu III. Ulterior i-a 
avut coechipieri pe Vaczi. 
SerfozS, Băcuț II, Capas, Je
nei, Tirlea, Mețcas. Ghetele 
le-a agățat in cui in 1961, la 
37 de ani. „Am jucat mult, 
afirmă el, pentru că n-am fă
cut abuzuri. m-am pregătit 
conștiincios și întotdeauna 
mi-am respectat adversarul. 
N-am fost niciodată eliminat. 
Mi-a plăcut la nebunie fotba
lul, n-am refuzat nici un post 
in echipă, am jucat și fundaș, 
și extremă, am scos goluri de 
pe linia porții, am marcat go
luri frumoase, pentru pu
blic. Că publicul face parte 
din fotbal, fără el nu se poate. 
Asta se cam uită azi și nu e 
bine. Fotbalul recent 
Franța, rapid, spectaculos, 
goluri, e o... atitudine față 
public, respectul fată de 
înțelegeți ce vreau eu 
spun ?“ Ne-a vorbit 
despre cum juca ITA anilor 
’fl—’49. ee-a însemnat ITA a- 
nilor ’50. si-a amintit de mo
mentul Helsinki 1952, despre 
pasionanta finală de Cupă 
eu C.C.A. din 1953 si de golul

vremea
in echipa națională

Zoltan Farmati 
debutului

despre modul cum 
el la Reșița, ne-a 

cam-

lui Vaczi. 
a marcat 
vorbit și despre U.TA... 
pioană în 1969 și 1970, despre 
eliminarea 
caracterizat 
Tirlea cel 
lalt Tirlea.
alături de care a jucat.

Zoltan Farmati, de 21 de ori 
internațional. ne-a vorbit 
din inimă și cu arzătoare pa
siune 
siunea 
a slujit 
rădean 
trecută, 
plome, 
plauze. 
nevoie, 
sări oricînd să dau o mină de 
ajutor".

Laurentiu DUMITRESCU

Fețienoordului. i-a 
pe Coras si pe 

mic, băiatul celui- 
dispărut prematur.

despre toate, cu pa- 
cu care a jucat si 
ca antrenor fotbalul a- 
pentru care, săptămina 

a primit cupe. di- 
flori, îmbrățișări și a- 

„Și dacă va mai fi 
a încheiat el, eu voi

zi cînd se 
e eu nume- 
•u tragerea 
XPRES de 
i reamintim 
se pot ob- 

.TCTT SPE- 
3. Germană.

a șl biletele

pentru tragerea LOTO 2 de dumi
nică 15 Iulie a.c. La acest gen de 
acțiuni se efectuează 3 extrageri 
a cîte 4 numere fiecare, putîii- 
du-se obține Importante cîștiguri 
în bani, precum și autoturisme 
„OLTcrr SPECIAL” (numai £n 
luna iulie !) în cadrul valorii uni
tare a cîștigului. Se poate parti
cipa șl eu bilete achitate 25%.

Ministerul Comerțului In
terior — Direcția comercia
lă mărfuri metalo-chimice 
și Uniunea centrală a co
operativelor meșteșugărești, 
sectorul sport, organizează 
în luna iulie prin asociați
ile sportive Voința și orga
nele comerciale locale din 
orașele Arad. Cluj, Bucu
rești. Piatra Neamț, Ploiești, 
concursuri dotate cu premii 
pentru posesorii de biciclete 
Pegas, de toate categoriile 
de virstă și sex.

înscrierile la aceste con
cursuri se vor face la start

Bicicletele Pegas — mij
loc de deplasare comod — 
sînt rezistente, plăcute în

plimbările de agrement sau 
la serviciu.

Folosirea bicicletelor Pe
gas contribuie la menținerea 
unor condiții de sănătate 
perfecte.

Zilele în care se vor des
fășura concursurile sînt :

ora 8.30).

• Arad — 15 iulie 1984
• Cluj-Napoca

— 20 iulie 1984

• Piatra Neamț
— 15 iulie 1984

• Ploiești — 12 iulie 1984

• București — 15 iulie
1984 (startul în Drumul Ta-
berei. Complexul Favorit,

REZULTATELE PRIMELOR JOCURI (tur)
DE BARAJ PENTRU DIVIZIA //

Duminică au avut loc primele 
jocuri (tur) de baraj pentru pro
movarea ta Divizia „C”. Iată re
zultatele Înregistrate :

I.S.M. Sighet — Viitorul Cîmpu- 
lung Moldovenesc 1—2 (0—8), Mo
torul Arad — Recolta Salonta 1—1 
(1—0), Textila Buhuși — Șiretul 
Surala (Vrancea) 7—0 (2—0), Con
strucții Sibiu — Cimentul Hoghiz 
(Brașov) 1—2 (1—0), T. M. Bucu
rești — Victoria Florești (Praho
va) 2—0 (1—0), Constructorul Satu 
Mare — Izolatorul Armătura Șim- 
leu Silvaniei 3—0 0—0), Avicola 
Crevedia — Progresul Topolovenl 
6—2 (4—1), Progresul Brăila — Ma
rina Mangalia 1—8 (0—0), Metalul 
Reghin — Ttmavele Blaj 2—0 
O—0), A.S.A. Buzău — I.P.T. In-

torsura Buzăului 2—1 (0—1), Agro
nomia Slobozia — Dunărea Gră
diștea (Călărași) 2—0 (1—0),
C.F.B. Simeria — C.S.M. Caranse
beș 2—0 (1—0), Energia Rovinari
— A.S.A. Victoria Craiova 1—o 
(0—0), Granitul Babadag — Alin
tul Matca 0—0. Danubiana Roman
— Progresul Odorheiu Secuiesc
2—2 (0—1), I.O.B. Balș — Metalul 
Alexandria 2—1 (1—1), Victoria
Vînju Mare — Obilici Sinmartinu 
Sîrbesc (Timiș) 0—1 (0—0).

Jocurile retur se vor disputa 
duminică 15 iulie (ora 17). In caz 
de egalitate (după cele două par
tide) se vor mal juca două re
prize a cîte 15 minute, iar dacă 
egalitatea persistă se va apela la 
loviturile de la 11 m.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
e BEIJING. 9 (Agerprcs). 

— In continuarea turneului oe 
care îl întreprinde în R. P- 
Chineză. selecționata _ mascu
lină de baschet a României a 
iucat lș Beiiins cu echipa 
Forțelor aeriene ale Armatei 
populare chineze de eliberare.

Partida s-a încheiat cu scorul 
de 92—67 (35—35) în favoarea 
baschetbalistilor români.

• ATENA. 9 (Agerprcs). 
Proba contracronometru 
echipe din cadrul Campionate
lor balcanice de ciclism de la

De

Turul Franfei, etapa a 11-a

HINAULT PITROT TEREN IN TRAVERSAREA PIRIAEILOT!
Turul ciclist al Franței a in

trat luni, o dată cu desfă
șurarea etapei a 11-a, Pau — 
Guzet-Neige, 226,5 km, in- 
tr-o nouă fază. După ce prima 
parte a Marii Bucle a cuprins 
etape de plat, in care sprin
terii s-au remarcat in (ma
luri strinse — cu excepția Jo- 
viCurii de teatru" din etapa a 
5-a, cînd trei outsideci au 
profitat de apatia favorițDar. 
sosind cu 17 mmute avans —, 
este acum rîndul etapelor de

- “ să 
ale

McENROE U A TREIA VICTORIE
Atena a fost cîștigată de echi
pa Bulgariei. înregistrată pe 
100 km cu timpul de 2.06:01 
(medie orară 47.730 km), ur
mată de Grecia — 2.06:31. Iugo
slavia — 2.06:02. România — 
2.10:38. Turcia — 2.13:23.

In aceeași probă rezervată 
juniorilor si disputată pe 
distant^ de 72 km. pe primul 
loc S-a situat formația Bulga
riei — 1.33:38 (medie 
46.260 ‘ 
slavia 
1.37:08. 
cia —

Anul 
ciclism 
slavia. 
nul 1985 să se organizeze 
cursă ne etaqe. pe traseul 
fia — Atena — Istanbul.

Cortina a căzut, pentru un 
an. peste întreg complexul oe 
tenis de la Wimbledon. Acum, 
la încheierea întrecerilor ma
relui turneu londonez, veritabil 
campionat mondial pe terenuri 
cu iarbă, este rîndul comenta
riilor de tot felul, al compara
țiilor, al confesiunilor. John 
McEnroe, cîștigâtorul „simplu
lui" și împreună cu prietenul 
său Peter Fleming și al pro
bei de dublu, mărturisea ziariș
tilor la conferința de presă ca
re a urmat categoricei sale vic
torii asupra lui Connors (care 
nu-i un oarecare în tenisul 
mondial) cu un scor aproape 
de necrezut : 6—1, 6—1, 6—2 :
,A fost, fără îndoială, cel mai 

jucat

mai intîlnit intr-a finală a 
Wimbledonului, în urmă cu doi 
ani. Atunci. în 1982. oartida — 
cîștigată Insă de Connors — a 
fost cea mai lungă dintre toa
te finalele acestei tradiționale 
competiții. Ea a durat 256 de 
minute, adică mai bine de 4 
ore și un sfert, in timp ce a- 
cum, duminică, întregul meci 
a ținut doar 80 de minute !! Și 
apropo de această finală, co
mentatorul Agenției „France 
Presse“ notează că ea va ră- 
mine in memorie doar prin... 
dezechilibrul de forțe care a 
existat între cei doi jucători !

1.33:38 (medie orară 
km), urmată de Iugo- 
— 1.35:41. România — 
Grecia — 1.38:55 Tur- 

1.40:37.
viitor. Balcaniada de 
va avea loc în Jugo- 
S-a Droous ca în a- 

o 
So-

deau 7h 05:28, 5. Gerard Veld- 
scholten (Olanda) 7h 05:46, 6. 
Angel Arroyo (Spania) 7h 
95:54, 7. Laurent Fignon (Fran
ța) 7b 05:54_.. 11. Sean Kelly 
(Irlanda) 7h 06:46. . . 13. Ber
nard Hinault 7b 
Vincent Barteau
07:51.

In clasamentul _ 
ținui să conducă Vmcent 
Barteau 51 h 36:38. urmat de 
Maurice LeguXcux (Franța) ia 
7:37, Lauren: Fignoc la 10:33. 
Gerard Veidscbolten la 12:23. 
Bernard Hjc-aujt la 12 33. Ptul 
Anderson lAusUralia) m 13:23. 
Robert M£ar la 1424. Saon 
Ke£j la 14:31

AMâzi se etapa a
12-a. Salai — Giram — Blaig- 
aac. 111 fcz.

06:46... 
(Franța)

general

19.
Th

con-

S-a 
do'.o

Iată acum și ultimele rezul
tate de la Wimbledon ’81 : ju
niori : Mark Kratzmann (Aus
tralia) — Ștefan Kruger (Africa 
de Sud) 6—4. 4—6. 6—3 : junioa
re : Annabel Croft (Anglia) — 
Elna Reinach (Africa de Sud) 
6—3. 3—6, 6—2; ..veterani*" : Stan 
Smith (S.U.A.) — Colin Dibley 
(Australia) 7—6, 6—3 ; simplu 
femei (turneu de consolare) : 
Melissa Brown (S.U.A.) • 
bin White (S.U.A.) 6—2,

• DORDRECHT, 
cheiat 
celor 
tonii 
12 P.
Australia 8 p (48—43). 4. Olan
da 6 D. 5. România * p (69 ■ 
72). 6. Spania 4 p (57—59). 7. 
Franța • >. Iată ultimele re
zultate : Olanda — România 
9—6 (2—1. »-2 9-3. 4-9).
U RSS — Australia 11—8. 
R.FG. — Frazta 7—*.  Olanda 
— RF G. 5—i Sosnia — Frân
te 15—* UR-S-S — Rom inia 
14—1*  a—2. >—L 4—X 4—0.

in- 
alturneul de

șapte națiuni cu urmă- 
clasament : L U.R.SS 

2. R.F.G. 8 d (56—45). 3-
L

bun meci pe care l-am 
vreodată !“

Succesul lui McEnroe 
fost, de fapt, o surpriză, 
du-se bine că atunci cînd 
găsește in plenitudinea

n-a 
știin- 
el se 

____ __ _ ____ forțe
lor fizice și nu se deconcertea
ză pentru un fie ce, la această 
oră nimeni nu-i poate rezista ! 
Nici măcar, iată, un jucător de 
talia lui Connors, cu care

valorile, 
ierarhii

munte să trieze 
alcătuiască 
Turului.

Disputată din nou 
dură mare, 
rineilor a marcat 
prim-planul cursei a spaiwifltt* 
lor și columbienilor. grim- 
peuri recunoscu ți, dar a scos 
în evidentă și slăbiciunea u- 
nuia din favoriți, francezo! 
Bernard Hinault, distanțet 
nou. ca și la contratimp de 
celălalt mare favorit. Laureat 
Fignon, chiar in ascensiunea 
spre Guzet — Neige, punctul 
terminus al etapei, Intr-un fi
nal pasionant, victoria in eta
pă a revenit scoțianului Ro
bert Miliar, urmat de colum
bianul Luis Hei era (..uimitor 
cățărător", cum il numește co
respondentul Agenției France 
Presse), spaniolul Pedro Delga
do (socotit acum adversarul 
numărul 1 al lui Fignon) și 
francezul Jean-Rene Bernin- 
deau, unul din animatorii e- 
iapei. Clasament : 1. Miliar
7h 03:41, 2. Herrera Th 04:22, 
3. Delgado 7h 04:42, 4. Bernau-

no ile

răl-
K-

P2 
prima etapă a 

apariția in

PE PISTELE
DE ATLETISM

LUXEMBURG. Jarmila Kra- 
tochvilova a alergat 400 m In 
49.25. Alte rezultate : masculin: 
400 m : Schmid (RFG) 45.36; 
800 m: Robinson (SUA) 1:44.87; 
1 500 m : Aragon (SUA)
3:40,91; înălțime: Jacobi (SUA) 
2,28 m. Tranhardt (RFG) 2^8 
m.

BARCELONA. Feminin : LJO 
m : Tatiana Kocembova (Ceho
slovacia) 22,47 ; 100 mg : Ioc- 
danka Donkova (Bulgaria) 
12,61 ; greutate : Helena Fî- 
bingerova (Cehoslovacia) 20.82 ; 
disc : Tvetana Hristova (Bul
garia) 68,34 m ; masculin. *00  
mg ; Williams (SUA) 48.85 : o 
milă : Deleze (Hveția) 3x>..79 ; 
110 mg : Andrade (SUA) 1334. 
Radev (Bulgaria) 13.66 ; 5 000 
m : Leitao (Portugalia) 13:13.17; 
3 000 m. ob. : Hackney (An
glia) 8:20,32. Ramon (Spania) 
8:20,95 ; înălțime : Wszola (Po
lonia) 2.24 m ; triDlusalt : Pri- 
scak (Cehoslovacia) 16.95 m : 
disc : Bugar (Cehoslovacia)
68,16 m.

GERA. Grit Haupt (R- D. 
Germană) a stabilit un nou 
record mondial de junioare la 
aruncarea greutății cu 19,57 n». 
Vechiul record ii aparține» : 
19.43 m.

L

INACTUALITATEA
Imai sLa — Algeria 25—ÎS (12—7), 

Evecs — S.UJL 16—16 (7—5) 
CkSS — Soanca 22—21 
09—111

HANDBAL

■>

0-1. 
o. 2. 
15 n. 
Elfs-

spec- 
fina? a

I

REZULTATE DE ÎNALTĂ VALOARE ÎN „CUPA STEAUA" LA TIR
(Uraure

k

a
Oe

s-a

Alefc-
x eu

'i

bi.

arc tehxice, pușca 
Le. : L A. Lisenko 

Moscova) CM P, *.  L 
.Steaua) 504 p. 3. T.

Al RECORDURILOR AȚLETICE ȘL: UNELE CONSECINȚE
Intre recordurile de atletism realitate ta aoert an. cal de ta aruncarea 

ciocanului ni se pare a fi cei mai spectaculos. In fond, trebe e avert 
Io vedere că luri Sedih, noul recordman, a îmbunătățit vechea per
formanță a lui Serghei Litvinov cu 2.20 m, ceea ce ni se pare de-o 
dreptul extraordinar 1

Rezultatul de 86.34 mi cit măsoară actualul record, este aproape de 
necrezut. Și tetuși, chior șl aceri record. fantastic nu reprezintă decit 
O simplă etapă de progres, ca atîtea și atîtea la aruncarea ciocanu
lui sau la fiecare dintre zecile de probe ale atletismului. Ea ne apro
pie tot mai mult de granița celor 90 de metri, care cu numai cîțiva 
ani în urmă era încă de domeniul fanteziei. Ca >1 80 m, ca și 85 m... 
-Noul record ol aruncării ciocanului readuce insă pe tapet o pro
blemă de foarte mare actualitate, despre care ziarul nostru s-a mai 
ocupat ta trecut. La asemenea distantă, suprafața terenurilor de 
aruncare devine tot mai etrlmtâ și. In mod practic, nu se mai poate 
asigura securitatea generală a întrecerilor unei competiții atletice, 
căd aproape W0 de metri te suliță «du 96.34 ■ ta ciocan sini rezul
tate aproape de limita «pațluM de întrecere e oricărui stadion. Față 
da această situație, la mod dar so puna, mai aie, acum, problema 
măririi greutății materlaMar de concurs, ta dauna distanțelor de 
aruncare, așa cum. ta ttatpul respectiv, petele de ta tir ou fort 
sonsfltU mlșcarate. Sau poate se vor amenaja spații speciale pentru 
erii 6il. In afara stadioanelor • Ori crea. IA.A.F. trebui» să ta d» 
urgent*  a furtMee ta ac sari*  re4vlnț*.  Astfel, milne-poimiine atiețll 
ar arunca ciocanul, ndița «aa «Slar discul ta...tribună I

Romeo WLARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • 

miu de formula I d< 
poitru campionatul 
piloților. a test cdștlga 
dezul Keke Rosberg 
Honda*),  261.3 km in 
urmat de Renă Amoux (Franța. 
„Ferrari*)  la un tur și Elio de 
Angelis (Italia. ..Lotus-Rezault-l 
la 2 ture. In clasamentul C.M. 
conduce francezul Alalz Prost. 
34,5 p, urmat de NIM Lauda (Aus
tria) 24 p. de Angelis 23,5 p, Ar- 
noux 22.5 p, Rosberg 20 p etc.

BASCHET • Campionatul balca
nic de juniori a fost cîștigat, la 
Krusevac (Iugoslavia), de echipa 
gazdă, urmată de Turcia, Grecia, 
România și Bulgaria. • Rezultate 
din prima zi a campionatului eu
ropean de baschet rezervat echi
pelor de junioare n (cadete) t 
R.F. Germania — România 83—81 ; 
Iugoslavia — Italia 84—82 ; 
U.R.S.S. — Austria 118—32 ; Olan
da — Franța 61—55.

CICLISM • Turul Rhenanla — 
Palatinat s-a încheiat cu victo-

le Pre-
,e Xa Dallas,
- - : _ a.

kt de
C.W:■"*_?  "7-

x im:

ria cehoslovacului Milan Jurco. 
urmat la S2 de secunde de Wer
ner S'-autt (R.F.G.). Ultima etapă. 
Brtlrurg — Treves, M km. a re
venit lui Peter Muckenhuber 
(BJ-.G.) în 11140:24. • A 17-a edi
ție a Turului Boemiei a fost ciș- 
ngată de Lubos Burda (Cehoslo
vacia), urmat la 53 de secunde de 
Hardy Groeger (R.D.G.) și la 2:01 
de Olaf Ludwig (R.D.G.). Ultima 
etapă, a 6-a, a fost cîștigată de 
Michael Klasa (Cehoslovacia) 191 
km In 5hll:06.

VOLEI • Turneul de junioare 
de la Jaszbereny (Ungaria) a fost 
cîștigat de-.U.R.S.S., urmată de 
Ungaria „A”, Cehoslovacia, Iugo
slavia, România, R. F. Germania, 
Fră nța și Ungaria „B“. în ultima 
zi : România — R.F.G. 3—8 (8, 8, 
3), U-R-S.S. — Ungaria „A” 3—0, 
Cehoslovacia — Iugoslavia 3—0. • 
In prima zi a turneului feminin 
de la Varna : Bulgaria — Franța 
3—1, R.D.G, — Cehoslovacia 3—0, 
U.R.S.S. — Polonia 3—0, Cuba — 
olanda 3—8.

O LAN DA. mtemațio
nală de Patinaj Viteză a omologat 
recent ca recorduri mondiale nouă 
pe-formonț* înregistrate în sezo
nul trecut De remarcat că opt 
dintre aceste recorduri au fost 
obținute pe patinoarul de altitu
dine „Medeo" din Alma Ata.

COLUMBIA. Ciclismul este un 
sport foarte popular în această 
țară, ai căței rutieri ou obținut 
remarcabile succese pe plan in
ternațional, inclusiv la curse des
fășurate pe șosele europene. Fe
derația columbiană de ciclism și-a 
făcut publică mtenția de a orga
niza în 1987, la Medellin, între
cerile pentru campionatele mon
diale de pistă și de șosea.

S.UJL Intre 13 și 15 iulie va 
avea loc la Atlanta, în statui 
Georgia, meciul de „Cupa Davis" 
intre echipele de tenis ale State
lor Unite și Argentinei, con ti nd 
pentru sferturile de finală ale 
competiției. Echipa americană va 
fi alcătuită din John McEnroe, 
Jimmy Connors, Pete» Fleming și 
Jimmy Arias. Din formația argen- 
tniană va iipsi Guillermo Vilas I

ANGLIA. Intr-o țară în care tra
dițiile sint respectate cu sfințenie. 
>ată că se mai intimplă și... in
vers I La recentul turneu de tenis 
de la Wimbledon, pentru prima 
oară in istoria de un secol a 
competiției, a oficiat ca arbitru... 
o femeie I Este vorba de Georgina 
dark, In virstâ ae 44 ani, origi
nară din Hong Kong Ea a condus 
chior o finală importantă, cea de 
simplu femei, dintre Martina Na
vratilova și Chris Evert-Lloyd.

POLONIA. Intr-una dintre etapele 
recentului ,,Tur ciclist ol Poloniei", 
cea desfășurată pe traseul sinuos 
din împrejurimile orașului Czes
tochowa, timpul a fost total nefa
vorabil. Ploaia torențiala, frigul și 
viatul puternic i-au supus pe con- 
curenți la adevărate cazne. Așa 
se și explică faptul câ doar 58 
de concurenți din cei 225 aflați 
în cursă au trecut linia de sosi
re... pe bicicletă. Restul au ajuns 
cu... mașinile de depanare I

AUSTRALIA. Ken Rosewall, acum 
în vîrstă de 50 de ani, a fost 
una dintre gloriile tenisului. In 
cele 20 de participări la Wimble
don, ei a evoluat de patru ori in 
finala ma-elui turneu, dar n-a 
reușit niciodată să termine învin
gător (în 1954 l-a învins Jaroslav 
wrobny, în 195^ — lewis Hoad, în 
1970 — John Newcombe și în 1974 
— Jimmy Connors). A cîștigat, în 
schimb, alte multe turnee. Anul 
acesta, Rosewall și-a încercat din 
nou șansa de a obține, măcar e 
dată, faurii de învingător la Wim
bledon. Dar șl acum, fără suc 
ces. fn competiția rezervată „vete- 
ran Hoc*,  a fost invinj în turul 
daî de americanul Marty Rîesser
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