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SPORTIVII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT

„EPOCA CEAUSESCU", 
EPOCĂ DE AUR A PATRIEI

_______ X_

Intimpinăm in aceste zile împlinirea a 1* 
ani de la Congresul al IX-lea al partidului, 
eveniment capital in istoria contemporană a 
patriei, care a inaugurat „EPOCA 
CEAUȘESCU* - epoca cea mai înfloritoare 
din existența țării, epoca celor mai mari în
făptuiri realizate in toate domeniile construe-

(iei noastre socialiste. In aceste aproape două 
decenii au fost obținute ți cele mai strălu
cite succese in dezvoltarea mișcării noastre 
sportive. In numărul de astăzi - despre im
petuosul avint al educației fizice și sportului 
de masă, activități de interes național.

Generoasă inițiativă a secretarului general al partidului.
„Daciada"
Ne vom aminti mereu, ea 

aceeași caldă recunoștință, cu 
inimile încărcate de emoție d 
mindrie. de acea zi de august 
a anului 1976, care avea să 
însemne cea mai mare sărbă-

adevărată olimpiadă a sportului românesc
tehnicienilor si activiștilor miș
cării noastre sportive. înalte 
aprecieri, o analiză plină de 
Înțelepciune sl umanism, Idei 
de o mare generozitate si pre
țioase indicații ji orientări pen-

petitil sportive naționale. ade
vărate olimpiade — dacă le 
putem numi ața ; vom căuta 
să găsim un anine insă româ
nesc pentru ele. Aceste com
petiții să se desfășoare la doi

PREGĂTIRILE PENTRU J.O. DE VARĂ ’84
Candidațli olimpici români și-au Încheiat pregătirile făcute 

în țară în vederea participării la cea de a XXIII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară de la Los Angeles (28 iulie 

— 12 august 1984) in al căror program vor concura la 12 
sporturi : atletism, box, calae-canoe. canotaj, gimnastică, hal
tere, handbal, Înot, lapte, judo, scrimă $1 tir. De-a lungul ci
clului olimpic 1980—1984 au fost făcute pregătiri minuțioase. Iar, 
în timpul din urmă, și o selecție riguroasă pentru o repre
zentare la cei mal bun nivel a sportului românesc la această 
Olimpiadă. Vor fl prezențl la Los Angeles campioni români, de
ținători de titluri olimpice, mondiale și europene, cum stat 
Ivan Fatzaichin și Toma Simionov, Ion Cornelia, Ecatcrta* 
Szabo, Ștefan Roșu, Anișoara Cușmir-Stanclu. Costică Olar*, 
Elisabeta Guzganu, Carmen Bunacia, Vasile Dîba, Maricica Pui
că, Valeria Răcită, Petru Kaki, Nicolae Mnnteanu, Dragomir 
Cioroslan, Lavtala Agache, Ion Draica, Mircea Frățilă, Viorel 
Ioana și alții.

Antrenorii $1 specialiștii români au avut ca țel principal adu
cerea in formă corespunzătoare a sportivilor pe care ii pre
gătesc pentru perioada Jocurilor Olimpice ’84, competiția din 
prima jumătate a lunii august Acum, antrenamentele de acasă 
s-au încheiat Urmează ca din această săptămtaă pregătirile să 
continue pe terenurile șl in sălile de la Los Angeles, in con
diții de fus orar complet schimbat față de țara noastră, în 
timp ce la Los Angeles este ora 15 ziua, ora Începerii com
petițiilor olimpice, la noi este ora una noaptea. Prin urmaro, 
in mod practic, întrecerile de la Los Angeles se vor desfă
șura pe tot timpul nopții din România, ineheindn-so dimineața 
intre orele 7—9 ci nd la noi se începe lucrul. In Întreaga Europă 
va fi aceeași situație. Acomodarea eu noul fus orar constitute » 
etapă Anală de pregătire deosebit de Importantă pentru eaa*- 
dații noștri olimpici.

Sportivii români sint hotăriți să Înregistreze fa Los Angelos 
performanțe Înalte, să cucerească medalii de aur, argint, braa% 
dt șl puncte care să claseze România pe tocuri fruntașe M 
rlndul celor peste 130 de națiuni care vor participa ta Joctzrfl* 
Olimpice de vară de la Loe Angeles.

Ei vor să răspundă In acest tel grijH părintești șl sprijtatdM 
material și moral pe cure partidul șt statul nostru, personas 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, te acordă permanent mișcării 
sportive din țara noastră, să tatimpta* eu noi șl deoaeMt* 
succese sărbătorirea celor două mart evenimente care ss apro
pie, cea de a 46-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă șl antiimperiallstă de la 23 Auguta 1*64 
și Congresul al XIII-!ea ai Partidului Comunist Român.

Marea ambiție a schififtilor noștri

DOUĂ ECHIPAJE, CU CINCI CANOTORI, 
ÎN DRUM SPRE CONSACRAREA OLIMPICĂ

toare din istoria sportului ro
mânesc. Atunci. In marea sală 
a Palatului Sporturilor si Cul
turii. cu prilejul festivității de 
tnmînare a unor Înalte ordine 
si medalii fruntașilor români 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
României, rostea strălucita Cu- 
vîntare ale cărei profunde e- 
couri vibrează si astăzi, la fel 
de puternic, ia sufletul fl 
conștiința tuturor sportivilor.

Patru decenii de viată nouă, 
liberă și prospera

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI 
Tineretul învață, muncește 
și se afirmă pe stadioane

Istorie nouă călărășeană. is
torie economică, istorie indus
trială. istorie agrară, istorie 
socială si. bineînțeles, istorie 
sportivă. Ca pretutindeni, ea 
este scrisă de oamenii minu
nați ai acestui pămint strămo
șesc din marea cimpie a Bă
răganului. 40 de ani de îm
pliniri. 40 de ani de mutații 
calitative pe toate planurile. 
40 de ani de muncă eroică, 
pentru edificarea noii orîn- 
duiri. pentru psogresul patriei.

IERI, cîteva urme de mică 
industrie.

AZI, cea mai tinără plat
formă siderurgică a tării, rl- 

tru ea. ta continuare, sportul 
românesc sâ cunoască un nou 
sl sporit avtnt. pe măsura ce
rințelor. pe măsura mărețelor 
Împliniri socialiste ale patriei, 
realizate de harmetâ nostru 
popor muncitor de la Istoricul 
Congres al IX-lea al partidu
lui. de-atund. din anul 1965, de 
dnd a Început cea mai Înflori
toare epocă din istoria Româ
niei — .EPOCA CEAUSESCU-.

Secretarul general al parti- 
dulul nostru spunea eu acel 
prilej ! .—să organizăm osm

dicată ta reședința județului, 
o fabrică de confecții, un mo
dern șantier de construcții na
vale fi o filatură la Oltenița, 
o agricultură ta continuă dez
voltare. Numai in ultimii 18 
ani au fost date ta folosință 
peste 12 500 de noi aparta
mente — la Călărași. Oltenița. 
Dragalina. Lehliu-gară etc.

IERI, file putina în istoria 
sportului, referitoare doar la 
ceva fotbal (și acesta numai ta 
perimetrul orașului de pe ma
lul Borcei), la ceva gimnastică, 
practicată la Liceul „Știrbei 
Vodă* — unde era profesor un 
artist de circ de atletică grea 
— ca fi la începuturile echl- 
tațiet. tind Felix Tope3cu făcea 
demonstrație, sărind peste ob
stacole cu caii regimentului de 

ani a dată, ta asa fel tacit să 
■ratem eres a bază largă de 
competiția națională. da pro
movare a celor mal buni spor
tivi. gîl, tetr-adevâr. sâ anga
jăm intrerul tineret In aceste 
competiții 1*. O minunați ini
țiativă. tacă una din numeroase 
altele, izvorîtă dta concepția 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
despre rolul si tocul educației 
fizice sl sportului ta procesul 
edificării aodetătii socialiste.

(Continuare ta pag 2—3)

.^Stap-cadru* dintr-o repriai de gimnartici ritmici din țpecta- 
eolul sterile Daciadei“ fa orarul Călirăți

cavalerie. La sate, nici urmă 
de sport, de terenuri pentru 
copiii truditorilor pămtatulul. 
ducind o viată de argați.

AZI, deși tînărul iudet Că
lărași n-are rezultatele specta
culoase ale altor meleaguri, 
istoria mișcării de cultură fi
zică si sport — urmarea fi
rească a condițiilor create în 
anii construcției socialiste — 
are destule date de referință, 
„în primul rind. tine uă re
marce Aurelian Radulescu, 
președintele C.J.E.F.3.. sportul 
de masă cuprinde an de an 
mii și zeci de mii de elevi, 
tineri muncitori si alte cate
gorii de oameni ai muncii din 
cuprinsul județului, care se în
trec ta diferitele competiții 
(cros, velei, handbal, tenis de

La Întrecerile internaționale 
de canotaj masculin, lumea a 
început să vină ca la fotbal, 
tribunele nu mal stat încăpă
toare. ecrane uriașe încearcă 
să țină la curent spectatorii 
cu desfășurarea curselor, ta 
timp ce iubitorii acestui sport 
au început să vină cu .came
rele* Im de luat vederi.

Magnific rămlne spectacolul 
tpotUtr, cu încleștarea de pe 
culoare a echipatelor. între at- 
letl de dte doi metri înălțime, 
ca ași al vîslitului de dte 100 
de kilograme. dlrjL crispați de 
efort ta disputa — de dnd e 
sportul — pentru înttletate. Ri
valitatea sportivă e atît de a- 
prigă tadt lupta pentru tatîle- 
tate se dă. de regulă, pe ulti
mii metri al curselor de 1000 
si 2 000 m.

Două echipaje românești vor 
participa curînd la aceste mari 
confruntări Internationale — 
Jocurile Olimpice : Toma Va
ier, Petru Iosub — la 2 rame 

masă. șah. oină, eanotaj popu
lar) ta cadrul „Festivalului 
sportului muncitoresc călărâ- 
sean*. desfășurat sub genericul 
marii competiții naționale „Da- 
eiada*. eu etape intermediare, 
oină Ia faza finală. Campiona
tele școlilor generale si eele 
ale liceelor (la ietratlon. sistem 
divizie și pentatlon), cupele pe 
ramuri de producție, campio
natele municipale eu caracter 
de masă (la fotbal, volei, tenis 
de masă, șah), gimnastica Ia 
locul de muncă, „duminicile 
cultural-sportive* de la sate, 
stat doar citeva din formele 
variate, accesibile tuturor aee-

Stelian TRANDAF1RESCU

(Continuare In pag. 2—3) 

si Vasile Tomoioagă, Dimitri* 
Popescu, Dumitru Răducanu — 
la 2+1. Neozeelandezii or fl 
început primele antrenamente 
din acest sezon nautic ta tri
couri ușoare. Băieții noștri 
și-au început pregătirile ia 
treninguri groase, cu imper
meabile largi pe deasupra. îm
potriva ploii șt zăpezii. La 21 
februarie, antrenorii Daa Toma 
șl Mari* Boia spărgeau ca 
șalupele gheața Snagovutul. iar 
ta urma lor, pe olrtla taguatt 
de apă. lunecau schiturile fra
gile. Luna trecută, la tradițio
nala. la puternica regată âto-' 
cema s-a aliniat elita schite-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

Io ultima zi a J.B. de utapo

ALTE VICTORII
ROMÂNEȘTI
Si în ziua a treia a Jocurilor 

Balcanice la natație, încheiate 
duminică seara tîrziu la Izmir, 
concursul de Înot l-a avut 
printre protagoniști, la o pro
bă sau alta, pe reprezentanții 
țârii noastre. Au fost trei vii
torii românești și alte cinei 
prezențe pe podium, precum fl 
dteva recorduri național* sa* 
balcanice. Astfel, Mariciea Co
lică s-a impus de o manieră 
categorică la 200 m fluture, 
terminînd cu mai bine de pa
tru secunde avans — 2:17,47, 
nou record balcanic, foarte tr 
proape de realizarea sa maxi
mă. Simona Rltti a sosit a pa
tra, ta 2:23,22. Eniko Paiene- 
sar a Înotat cu ambiție ce* 
mai lungă probă a fetelor (808 
m), dștigînd net cu un timp 
de record personal și balcante 
— 8:49,77. Mezina delegației, 
Ligia Cozma, s-a clasat a pa
tra, cu 9:24,02. Dar cea mal 
spectaculoasă victorie a aparți
nut lui Eugen Nan. Terminînd 
„maratonul* de 1500 m liber ta 
15:56,02. ploieșteanul devine 
primul înotător român care co
boară sub 16 minute. Deci, re
cord național, ca și ta trecere, 
la 800 m — 8:28,57. Al doilea 
s-a clasat fratele lui geamăn, 
Bogdan Nan, cu 16:15,39.

Deși a pierdut titlul balcanic
Geo RAETCH)

(Continuare in pag. a 4-a)



„EPOCA CEAUȘESCU", EPOCA DE AUR A PATRIEI
(Urmare din pag. I)

din marea sa dragoste, părin
tească. pentru tineretul patriei, 
pentru toți fiii tării.

Din această concepție, din 
gindirea creatoare a secretaru
lui general al partidului, din 
generoasa sa inițiativă a apărut 
In peisajul sportiv românesc 
„DACIADA" — cea mai mare 
competiție națională de masă 
■I de performantă, o veritabilă 
olimpiadă care, de la an la an. 
avea să stimuleze puternic ac
tivitatea din toate domeniile 
mișcării sportive. De la prima 
ediție si pînă astăzi. „Daciada* 
a înscris cele mai bogate și 
mai solide realizări din acti
vitatea sportivă de masă des
fășurată în toate iudetele tării, 
contribuind în tot mai mare 
măsură la cuprinderea între
gului tineret în practicarea e- 
xercitiilor fizice si sportului. 
Numărul celor care se întrec 
fal marea arenă a „Daciadei" 
• ajuns în acest an aniversar 
la peste 8 000 000. cu fiecare 
ediție crescînd. de asemenea, 
calitatea competițiilor si ma
nifestărilor cuprinse sub gene
ricul marii competiții naționale. 
S-au dezvoltat, pe un plan su
perior. tradițiile existente în 
multe județe, au apărut nu
meroase inițiative, s-au obți
nut realizări deosebite în dez
voltarea continuă a sportului 
feminin, a celui sătesc, sînt 
organizate cu regularitate mari 
festivaluri, cu zeci de mii de 
participante dar. în același 
timp, s-au făcut pași însem
nați înainte pe drumul per
manentizării întrecerilor spor
tive la nivelul unităților de 
bază — în scoli. în secții, a- 
teliere. întreprinderi, in uni
tățile din mediul rural etc.

Dimensiunile atinse în dez
voltarea sportului de masă prin 
întrecerile „Daciadei" pot fl 
ilustrate cu numeroase cifre 
M bilanțuri. Vom aminti doar

DIN CRONICA „DACIADEI"...
LA CROSURI, IN ANUL 1983 :

• 2 908 649 elevi
• 66 905 studențl
• 983 553 tineri din întreprinderi șl

instituții
• 299 170 tineri de la sate
• 69 808 tineri din coop, meșteșugărești

LA ACTIVITApLE DIN CADRUL SPORTU
RILOR TEHNIC0-APLICAT1VE

• 21 241 preșcolari (603 cercuri)
• 427 048 elevi (12 679 cercuri)
• 10 258 studenți (92 cercuri)

LA TRECEREA NORMELOR COMPLEXULUI 
„SPORT Șl SĂNĂTATE*

• elevi 3 402 871
• tineri din întreprinderi/instituții 1 067 261
• tineri din mediul rural 456 001
• tineri din coop, meșteșugărești 98 099

LA GIMNASTICA DE MASA :
• în cămine de preșcolari 65 495
• in internate școlare 312 382
• in cămine studențești 44 907
• la locul de muncă 1019 613 (întreprin

deri/instituții), 88 479 (coop, meșteșugărești)

IN ACȚIUNI TURISTICE
• elevi 2 248 732
• tineri din întreprinderi/instituții 1 343 966
• tineri din coop, meșteșugărești 127 262

CENTRE DE INIȚIERE IN SPORT 3 469 
(226 451 CURSANȚI)

CENTRE DE GIMNASTICA PENTRU FEMEI 
1 362 (18 423 PARTICIPANTE)

27 DE ANALE PE ȚARA ÎN SPORTUL DE 
MASA, CU PESTE 5 000 DE PARTICIPANT! ;

88 DE ANALE PE ȚARA IN SPORTUL DE 
PERFORMANȚA, CU APROAPE 12 000 DE 
PARTIC1PANȚ1.

s a Încheiat „cupa 
NEPTUhl" LA TENIS

S-a Încheiat competiția de 
tenis „Cupa Neptun*, organiza
tă la Clmpina. Rezultatele fi
nalelor : B. Csaba — FL Man- 
eioc 6—4, 6—1 și IuMana Gheor
ghe -sr Simona Gagea 8—1, 
3—6, 6—4 (8—10 ani) ; D. Croia 
B. CsaJba 6—4, 6—2, Ruxandra 
Draigomir — Eloriana Stoica 
6—0, 6—0 (11—12 ani), M. O- 
nilă — N. Hari 4—6, 6—4, 7—5 
Si Laura Spîrlea — Claudia 
Peța 6—4, 6—3 (13—14 ani) ;
A. Damian — S. Gudinov 6—4, 
6—2 (15—18) ; Otilia Pop —
Daniela Ivana 7—5, 6—4 (15— 
18 ani!) ; D. Pipo<ș — I. Da
mian 6—4, 6—2 (17—18 ani).
Rezultatele finalelor de dublu : 
N. Hari, M. Omită — I. Vesspan, 
R. Cristescu 6—1, 6—3 șl Ga- 
briela Liliac, Claudia Peța — 
Cătălina Furtună. Ruxandra 
Dragomir 6—4, 6—5 (13—14
ani) ; Otilîa Pop, Cristina Voi- 
nea — Daniela Ivana, Cristina 
Carp 6—2, 6—3 (C. VlRJO-
GHIE, coresp.).

Etapa a 5

UN
PENTR

cîteva. din cronica ultimei e- 
fijții : peste 3.300.000 de per- 
tteipante la crosurile de 
masă, peste 5 000 000 practicanți 
ai Complexului „Sport gi sănă
tate", aproape 4 000 000 de tineri 
M oameni ai muncii cuprinși 
in acțiunile turistice, peste 
1 600 000 de practlcanți ai gim
nasticii de masă — în între
prinderi. în internate școlare, 
cămine studențești etc.

Au crescut, comparațiile sînt 
edificatoare, cifrele. Au cres
cut. o dată cu cele 4 ediții ale 
„Daciadei” si oamenii, nu nu
mai milioanele de practicante 
care află în arena marii com
petiții naționale, nesecate iz
voare de sănătate gi vigoare, 
de frumusețe fizică si morală, 
ci si toți slujitorii sportului.

tehnidenl. profesori de educa
ție fizică, activiste alte cadre 
de specialitate, a căror com
petentă sl experiență s-au Îm
bunătățit considerabil în acești 
■ni Șt este nevoie de o mai 
mare competentă de o mai 
mare dăruire si responsabili
tate pentru că „Daciada” tre
buie să devină. In continuare 
mai viguroasă, cu o contribuție 
sporită la dezvoltarea si afir
marea multilaterală a sportului 
romărece. Obiectivul funda
mental este, se arăta in Mesa
jul adresat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu tzartidoantiior la 
Conferința pe tară a mișcării 
sportive, din 5—6 martie 1982 : 
„Să facem, deci. In așa fel in
cit marea eampetitie sportivi 
națională „Daciada* să cu

prindă. practic, in cadrul ei, 
Întregul tineret ai patriei, să 
se afirme tot mai puternic, ea 
• uriașă mișcare de masă, care 
aă asigure participarea celor 
mai largi categorii de oameni 
ai muncii de la orașe si sate 
la practicarea organizată și sis
tematică a exercitiiîor fizice, 
sportului si turismului de 
masă".

Un obiectiv fundamental, un 
obiectiv exprimlnd profunde 
semnificații, un obiectiv prio
ritar pentru Întreaga noastră 
mișcare sportivă, angajată ple
nar în îndeplinirea hii exem
plară ta obținerea unor noi 
realizări pe măsura sarcinilor 
Încredințate de partid, a vre
murilor luminoase oe care le 
trăim.

PATRU DECENII DE VIAȚĂ NOUĂ, LIBERĂ ȘI PROSPERĂ
(Urmare din pag 1)

ian care iubesc sportul, miș
carea in aer liber. Turul ju
dețului la ciclism, in erganiza- 
rea organelor locale ale «indi
catelor si U.T.C.. se bucură s- 
■ual de participarea' a sute de 
•lovi si tineri muncitori din 
sectoarele productive ale diver- 
seior localități. Rețineți si nr- 
■itnarea eifră-bllant : aproxl- 
Er ■■ sfert din populația 

ului se bucuri anual de 
acerile sportului si ale 

Mtivităților recreative”.
_Sub aspectul sportului de 

■erformantă este de notat că 
județul Călărași are 12 for- 
aeatll divizionare (dintre care 
we de fotbal, una de rugby 

— la Oltenița, care îi 
pregătește jubileul de 25 de 
■C una da handbal — divizia
Școlară), două secții de box eu 
■este ISO de sportivi legitimați 
fana la Călărași.
Oltenița). )a care

cealaltă la 
se adaugă

gria Opt secții ale C.S.Ș. CS- 
■rasL unde — sub Îndrumarea 
• W cadre de specialitate — 

instruiesc peste 600 de e- 
leai. repartizați ta 40 de grupe 
fia atletism, baschet. volei, 
fapte, handbal).

•Jifl al fiicele Bărăganului

muncesc. Învață si practică 
sportul preferat Din ampla 
ifiemare a stadioanelor au »- 
părut si s-au afirmat de-a lun
gul anilor, talente reale, pro
pulsate In circuitul performan
tei. Cînd aduci în discuție fot
balul. călărăsenil nu-1 uită pe 
Miki Mihăiiescu (Rapid). Cos- 
tea (fost la Politehnica Iași), 
Musai (lotul national de juni
ori, Dinamo Buc- Jiul Petro
șani). pe foștii arbitri interna
ționali C. Nlțesca. Gh. Umona, 
Cb. Manujaride — care au în
vățat a-lxe.-ul jocului eu balo
nul rotund In orașul de pe 
Borcea ; elnd vine vorba de 
oină. îl se amintește de prima 
echipă rurală care a cucerit 
titlul de campioană a Româ
niei (Avtntul Curcani). Și vin 
la rind handbalistii L Tase, 
G. Dumitru, Șt Deacu, C. Odae 
(plecați de la clubul școlar la 
diverse divizionare gim
nastul C, HărgUas (azi antre
nor la Steaua), fostul campion 
al velodromului al alergător de 
fond ta echipa României, ▼. 
Bariaeu (In prezent antrenor 
la Steaua), luptătorul D. Chiru 
(Steaua) — eamrr.on mondial 
ta juniori la Los Angeles, at
leta Adela Alexe — componentă 
a echipei României, proba de 
Ștafetă 4X100 m. la Universiada

I
19651944 1984

• Asociații sportive i 63 240 i
• Secții afiliate t 105 235 ;
• Sportivi legitimați 120 1800 6500 :
• Sportivi clasificați - 135 430 ;

- maeștri ai sportului - - 6 i
- candidați maestru - - 3 i
— categoria 1 — 5 30 :
- categoria a H-a - 23 125
- categoria juniori 84 230

• Profesori de educație
fizică 2 30 190

• Antrenori 5 30
• Sportivi in loturi

republicane - - • :
• Echipe divizionare — 3 12
• Arbitri 3 55 250

$

$f
I

fin 1961 fln prezent antrenoare 
la C&S-). Cu aceeași mlndrie 
ni sa amintește st de ede două 
tifluil naționale cucerite de Iaa 
Iontță (lupte libere) si. recent 
de Viere! Vasfle (campion 
tional de box — juniori).

In linii mari, aceasta este

Istoria sportului călărisean. la 
cere s-ar putea adăuga ai fru- 
soBselt ncccse obținute 
elan national de secțiile de 
rafioamatortam ai aeronavo- 
modele. O istorie remarcabilă, 
care n-ar f! foot posibilă nicio
dată ta vremurile trecute—

DOUĂ ECHIPAJE,

CU CINCI CANOTORI
(Urmare din pag. 1)

lui mondial (26 de țări). Timp 
frumos, calm plat, tricouri eu 
mîneci scurte. In proba de 2 
rame — 34 de echipaje. în 
finală — 6. Pe treapta a doua 
a podiumului de premiere — 
Tom» Vaier, Petru Iosub, ime
diat după norvegienii Greppe- 
rud, Loken, campioni mondiali. 
La 2+1. Tomoioagă. Popescu, 
Răducann au în față tot un 
echipaj mondial, cu cei doi 
frați italieni Abbagnale si cu 
Di Capua.

Se visleste încă pe Snagov, 
plnă In ziua plecării la Los 
Angeles Toma si Iosub au ieșit 
in fiecare zi pe lac. în ambiția, 
în inversunarea lor de a se nu
măra printre cei mai buni din 
lume au devenit parcă mai 
colțurost mai scurti la vorbă. 
Pe chipurile lor puternic bron
zate. gingășia înflorește cînd, 
la sfîrșit de săptămînâ. își a- 
runcă băiețeii în sus. Copiii se 
prăpădesc de ris. mai vor 
„hopa !*. iar uriașii mai ridică 
o dată „halterele* ușoare. Va- 
rfle Tomoioagă e maramuresan. 
din Vlșeul de Sus. are 29 de 
ani. 134 m înălțime si dntă- 
reste — după antrenament — 
98 kg. Dimltrie Popescu e ceva 
mai înalt, are 21 'de ani. e 
căsătorit cu o fată de pe Sua- 
rov. eu Idarioara Ciobanu. a- 
cum Popescu, anul trecut me
daliată cu bronz la C.M. de la 
DCLsburg. In proba de 2 vtsle.

La Jocurile Olimpice de « ară 
care bat la usă se vor alinia 
zed de echipaje, rameri si vîs- 
lagi din toate continentele. Unii 
vor urca schlfurile pe rastele 
dud seriile eliminatorii, alții 
după recalificări ori semifinale. 
Lumea va ocupa însă tribunele, 
peluzele, toată Întinderea de 
2 000 de metri a malurilor, tn 
ziua finalelor. în ziua elnd, 
sperăm, băieții noștri se vor 
număra printre cei mai bani 
•chiflstl fin lume.

Campionatul 
motecros — țj 
tinuai duminJx-. 
organizată h-eg 
ciniția sportivă 
Clmpulung-Muc 
Ion Teleleu) pi 
moto (antrenor 
Ica). întrecerii* 
prezența a p 
spectatori, pe 
grad ridicat de 
naijaț lingă no» 
ouințe — VișoȘl 
un concludent fl 
rilor vizați să I 
noastră la etad 
pei Prietenia*, 
loc duminica M 
de motocros 4 
Traseul fin Chj 
mai scurt dedl 
in atte centre 
pe ooncurenți 
mal multe oi 
trambulinele ni 
sau să coboa 
brupte. soliciți 
potențial fizic •

Cursa seniori 
form așteptării 
E. MOlner, ea» 
duce detașat 
general — fix 
părut mai aci 
fapt pe care n> 
remarcăm șl < 
re, cînd va ev 
nia unor redt 
de peste hota: 
lalte două loca 
chipa național 
cmc seniori ?i 
tiietatea A. E 
lencu și mai 
sist A. Ilieș. 1 
ta pofida a < 
derapaj șl o 
rituri), a 
renul pier^^ 
final locul e 
menitul etapei

CAMPlOh
Pe traseul <

s-au desfăgjjf 
trecerile 
nkmatulul de 
viteză pe sose 
aliniat peste I 
fin M de du 
care au turn 
date de cei a 
de spectatori. 
50 cmc Îneci 
Dinu (I.M.G. 
neanu (Energ 
cmc sport — 1 
pedo Zărneșii) 
— A. Viktor

carnetul g it 
tru al sportu 
41 Atll» Teth 
tas cinci an! 
1979. Trofeul

Desfășurat sub egida „Daciadei"

; ********
De /a Gurbânești la Dichiseai, • r

FESTIVALUL NATIONAL PIONERESC-UN MARE SUCCES AL BASCHETUL

de la Dor Mărunt la Spanfov...
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Iară „tăuraril-stâptni* — 
vrednici și iscusiți gospodari 
eâlârășenl, oameni eu brațe 
vtajoa.se șl cu soarele în ini
mi, euteztnd viol spre noi tm- 
pllnlrl — dau sensuri șl dimen- 
siurl noi vieții spirituale, tim
pului de drumeție șl sport, 
etaHndu-șl viguros vocația și 
harul. „Nu neapărat cu girul 
performanței, cum remarca cu 
modestie profesorul Dumitru 
Zardava din comuna Rosettt, 
et inițiind duminici sportive, 
cu largi participare și audien
ță. Cu deosebire aceste sărbă
tori ale sportului tmdud probe 
da alergări, rezistența, lupte și 
Jocuri sportive, pentru < tttrnl 
interesul localnicilor fi a de- 
pista elementele dotate, eu ap
titudini certe spre a le selecta, 
v-egitl fi afirma".

ca ta satele județului spor- 
M au mai cate doar • paslu- 
aa, ti realmente • necesitate, 
ne-o demonstrează șl multl- 
pteta Inițiative ale asociațiilor 
— sub însemnele „Daciadei” —, 
entuziasmul minor de competi
tori, bazele sportive tot mal 
numeroase, bine îngrijite, re- 
vtta tiza rea unor tradiții (între
ceri de trîntâ, cilârie, oină, d- 
etism etc.). Sportul, cu multi
plele sale valențe șl atribute 
formative, 0-a găsit, în așeză
rile eălărășene, cu deosebire în 
anii din urmă, o „matcă* via
bilă, mereu eu noi izvoare șl 
afluenți ce-1 împrospătează 
eursuL Cu certitudine, sportul 
de masă șl-a lărgit considera
bil aria de cuprindere din Gur- 
băneștl la Dichisenl, de la Dor 
Mărunt la Spanțov șl Chlrnogi. 
Festivalurile sportive care se or
ganizează cu regularitate in a- 
șezârlle județului demonstrea
ză de fiecare dată că tineretul 
eălftrășean iubește sportul, miș
carea in aer liber, că in acest 
eolț de tară sînt forțe șl re
zerve inepuizabile pentru sal
tul valoric al sportului, 
care trebuie să urmeze, dezi
derat major al ttnărului județ. 
Condiții pentru așa ceva exis
tă !

George GBJGORESCU 
ztarlM — Călărași
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Intre 1 *i 14 suite. M Bragov, 
•-* desfășurat cea de a XIII-a 
ediție a „Festivalului național 
ptontereae ie minlbascheț-, 
competiție tradsțjormlă rezerva
ți celor mai. tineri practicând 
ai acestui, frumos joc. Timp de 
două săptămâni, In cerii de dta 
șase cile, peste 1 200 de pio
nieri, alcătuind 121 de echipe 
— fete și băieți — și-au dis
putat Intlletatea. La În
cheierea festivalului din »- 
cest an se cuvin câteva subli
nieri. In primul rind, cele trei 
victorii obținute de C.S.Ș. A- 
rad — ambele categorii de 
leite (pregătite de prof. Con
stantin WQnsch) și băieți ca
tegoria L, ocupind totodată și 
locul secund la băieți catego
ria a II-a. Mențiuni și pentru 
CJS.Ș. 1 Constanța, C.S.Ș. 4 
București, CJS.Ș. Brașovia, 
CJ5.Ș. 2 Oradea, Casa pionieri
lor și șoimilor patriei Tecuci 
și Încă multe alte formații cane 
•-au distins pe parcursul a- 
cested frumoaso competiții. La 
capătul unor dispute deosebit 
de atractive și de bun nivel 
tehnic, In care au fost depis
tați o serie de tineri cu „ta
lie” și reținuți pentru tabăra 
de la. Predeal de luna viitoa
re, „Festivalul național pionie
resc de minibaachet” desfășu
rat sui> egida marii compertâții 
sportive naționale „DACIADA", 
organizat in acest an la Bra

șov ta condiții excelente, s-a 
tachesat cu următoarele rezul
tate :

ta» — n p. CASE ALE PIONIE
RILOR ȘI ȘOIMILOR PATRIEI 5 
L Tecuci ; 2. Bacău.

BĂIEȚI I (XI ta echipe) : L 
U.Ș. Arad (proh Gbeorrhe 
Maadacbe) ) 1. CȘȘ. 1 Con-

L Școala generală Mlcula, jud. 
Satu Mare ; 3. Școala generală 
Vaduri, jud. Neamț. COȘUL DE 
AUR : Cristian Manea (C.S.Ș. 
Deva) — n p. COȘGETER : Ho
rta Păun (Școala generală • 
Ttrgoviște) — « p. TALIE : Ml- 
hal Tarangul (C.S.Ș. Arad) — 
1,S7 m. CASE ALE PIONIERI
LOR ȘI ȘOIMILOR PATRIEI : 1. 
Constanța (prof. Aurică Pompi- 
lin) ; 2. Arad ; 3. Sectorul I
București.

BATEȚI n : (10 echipe) : L
Casa pionierilor șl șoimilor pa
triei Tecuci (prof. Dan Purde- 
lea) ; î. C.S.Ș. Arad ; *. CJS.Ș. 
Tg. Jiu ; A Școala genertSă 
Gherla ; 1. Școala generală l
Tîrgoviște ; 4. C.S.Ș. 1 Constan
ța. ȘCOLI GENERALE : 1. Școa
la generală Gherla (prof. Todor 
I. Pop) j 1, Școala generală t 
Ttrgoviște ; 3. Școala generală
„Viitorul- Ttrgoviște. ȘCOLI DIN 
MEDIUL SĂTESC : 1. Școala ge

FETE I («ta echipe) 1 L 
C-S.Ș. Arad (praf. Constantin 
WOnsch) | 2. CLS.Ș. 4 București ; 
2. CJ3JȘ. 1 Oradea ; 4. C^Ș.
Satu Mare ; I. CJS.Ș. Dej ; 4.

Rm. vncea. ȘCOLI GE
NERALE : L Școala generală 1« 
Tîrgoviște (prof. Mlhaela lo- 
nescu) ; 2. Școala generală 18
Galați ; 2. Liceul „Loga” Timi
șoara. ȘCOLI DIN MEDIUL SĂ
TESC : 1. Școala generală Vul- 
cana de Jos. jud. Dîmbovița 
(prof. Gabriel Grosu) ; 2. Școa
la generală TNu-Gară, jud. Dîm
bovița ; 3. Școala generală Pe
ri ca, jud. Arad. COȘUL DE AUR: 
Delia Sacerdoțeann (C.S.Ș. Rm. 
vncea) — 2S p. COȘGETERA : 
Lanrenția Ctmpean (C.S.Ș. Dej) 
— 48 p. TALIE : EnikS Molnar 
(C.S.Ș. Sf. Gheorghe) — 1,73 m. 
CASE ALE PIONIERILOR ȘI 
ȘOIMILOR PATRIEI : 1. Arad ; 
2. Sectorul 4 București ; 3. Hlr- 
sova. DESENE : Școala . generală 
Tltu-Gară, jud. Dîmbovița, eu 
machetă mimlbaschet realizată 
de Seremela Rozner. CEA MAI 
TINARA ECHIPA : Școala gene
rală Tltu-Gară, jud. Dîmbovița 
(prof. Emil Rozner). CEA MAI 
TEHNICA JUCĂTOARE : Delia 
Sacerdoțeanu (C.S.Ș. Rm. Vîlcea).

FETE H (M 
Arad (prof. C 
l „VW
L Cam ptor 
pătatei Arad ; 
Via ; (. CA.Ș. 
Bata Mare. Ș 
L Școala gen 
(prof. Petra 
ta generată 1 rrrwraU 3 Fl 
MEDIUL SAT 
nerală Slava 
cea (prof. P 
Școala genera 
3. Școala ge» 
dele, jud. Din 
AUR : Laura 
Mare) — M 
Mlhaela Biet 
— 41 P. CAS 
Lor și șom 
Arad ; 3. Bi
DE COR t Ș 
dea, jud. Olt 
tan). DESEN! 
Vaduri, cam 
Neamț (prof. 
ECHIPA CE 
Comerțul T 
Iosef Bencze) 
RA JUCATO. 
(CUS.Ș. Focșai

Numeroase 
tfit, la festiv 
pe cei mal 
participante 
nă a eefițlei 
tivaluiui naț 
minibaschet* 
tribuția Cor 
Organizației 
Baschet si <

C. G

vtajoa.se


■onatului de motocros

l/DENT TEST
■A PRIETENIA"
M cmc-tineret, tric-ului F. Pop

— L. Tomosvari — F. Schmidt, 
care ne-a obișnuit să-1 rexnar- 

M e&m aproape de fiecare dată.
HB 1 s-a adăugat de data aceasta
■ T. Cîmpan și E. Moașa, toți
M fiind selecționați in lotul re-
■ prezentativ. In lupta pentru
■ un loc pe podium, stelistul
B L. Tomoșvari ni s-a părut că
■ are mai multe resurse să fo-
■ leșească la maximum „caia
M- putere” ai motocicletei, el ctș-
Bt tsgînd ultima manșă la o <£-
H- tarență apreciabilă.
B. Deoarece la „Cupa Prietenia” 
B- țara noastră, în calitate deor-
■a ganlzaitoare, va participa cu
Ba cite două echipaje la fiecare
Ki. ctasă. specialiștii federației au
Bl. alcătuit un lot lărgit, o parte
■e dintre selecționabili urmînd a
kt ae pregăti la secțiile respecti
ve ve. Unora dintre aceștia li

B-au oprit motoarele clnd le 
Be era lumea mai dragă, ceea ce
B- denotă că nu și-au pregătit
Sul temeinic mașinile pentru con-
I curs. Prin urmare, atenție mă-
Ha- rfiă la buna întreținere a mo
lie toacelor, eventualele abando-
|n- nuri ducînd Ia descalificarea
lui echipei !
nft
|tă, REZULTATE : 250 cmc se-
k-l ni ort — 1. E. Mtilner (Torpedo
la- Zărnești) 40 p, 2. A, IJieș
la- (Steaua;) 32, 3. A. Enceanu (St.
feri r. Bv.) 32 ; 125 cmc tineret —
Be- L F. Pop (I.R.A. Tg. Mureș)
le- 37 p, 2. L. Tomoșvari (Steaua)
1250 35 p, 3. P. Schmidt (Poiana
lin- Cîrapitna) 32 ; 80 cmc — 1. E.
lui- Dflrr (Torpedo) 40 p, 51 L.
Iro- Pertu 32 p, 3. C. Bivol (ambii
mă. de la Muscelul C-ltmg) 32 ; 50
!(un cmc — 1. P. Gagy (I.R.A. Tg.
să- Mureș) 37 p, 2. V. Milea 37

3. G. Mateescu (ambii de la 
țpP Muscelul) 28.
Tffl Troian lOANIJESCU
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UN GOLGETER ABSOLUT (GIUCHICI) REVINE...
In iureșul ei spre elita fot

balului nostru. în campionatul 
recent încheiat. Politehnica Ti
misoara a marcat adversarelor 
Mie 93 de goluri, adică X» go
luri de meci I 28 din această 
„recoltă” de goluri — aproape 
o treime din total — sint opera 
lui Miroslav Giughici, sau 
Mima, cum i-au spus prietenii, 
colegii de echipă. Si cite go
luri nu a mai irosit acest ta
lentat fotbalist, de multe ori 
prea Îndrăgostit de minge, cu 
glndul să ofere spectatorilor, 
tribunei, „un număr” In plus 1 

„Nu sint un jucător care să 
alerge 90 de minute intre eele 
două careuri, recunoaște Giu
chici, fi nu mă dan ta vtat 
după schemele rizide_ Fotba
lul este viață, trebuie să-l 
simți, să-l trăiești. Acolo, pe 
iarbă, fotbalistul rezolvă in
stantaneu «problemele» care 1 
se pun”.

Poate că acest crez al lui 
Giuchici l-a dus. in trecut, in 
conflict cu antrenorii, dteodată 
Ii cu coechipierii. De aceea, a 
cam schimbat des (prea des !) 
tricoul echipelor (pe ruta 
„Poli” — Electromotor — C.F.R. 
Timișoara — U.M.T. — Jiul — 
„Poli”) in cei Î7 ani de ~4nd— 
mănîncă fotbal pe pline. Dar 
tot el recunoștea, sincer, deu
năzi. că la eel 29 de ani ai 
săi i-a venit mintea... fotba
listică și că tai dă seama de 
adevăratul rol al fotbalistului 
(de bază). După ce l-a ur
mărit pe Giuchici tntr-un re
cent meci de campionat, fostul 
selecționer Ștefan Covaci spu
nea : „Cu Jocul pe rare II prac
tică acum, eu seriozitatea pe 
care o manifestă pe teren, eu 
glndul la echipă si contribuția

La ordinea zilei

CÎMP DESCHIS AFIRMĂRILOR

Tg. Mureș

>E VITEZA PE ȘOSEA

lății, 
pre- 
0 000 
vrii : 
nilla 
Cor-
I 50 
Tor

ziliul județean al sindicatelor 
a fost cîștigat de echipa I.M.G. 
Buc. eu 83 p. urmată ta clasa
ment de Voința Oradea cu 
90 p. C.S.M. Reșița 54 pfi 
I.R.A. Tg. Mureș 48 p. (O. 
ALBU — coresp.)

pe care o aduce. Giuchici sa
tisface cerințele unui bun Ju-

uree chiar In lotul reprezen
tativ".

Seriozitatea lui Giuchici re
zultă si din părerea sa privind 
revenirea Politehnicii Timi
șoara In primul eșalon al fot
balului românesc :

.Am revenit in prima divi
zie datorită echipei. eompo- 
nentilor ei. • adevărată faml- 
He, jucători minunați, relegi 
desăvirsiti. ea si datorită spi
ritului eoleetiv care R animă 
pe toti jueăaorfi. spirit impri
mat si de eondueerea actuală 
a duhului, a secției, de an
trenorul nostru. Dembrovschi. 
Recunosc eă fără sprijinul ce
lorlalți colegi nu marram a- 
proape 38 de suluri iu 31 de 
meciuri în care am Jucat, iar 
grija deosebită a crasului pen
tru echipă, manifestată înee- 
pind dc la publicul timișorean 
— 59 999 Ia un meci — si pini 
la orranele locale ne-a mobi- 
Bzat si mai mult iu arii nu ea 
de a readuce Timisoara — a- 
eest minunat oraș — Ia rialul
eentreler divizionare A", pe 
locul depCn meritat".

| eător. este apt, te prezent, să Gbeorzhe GUSIC1

| REZULTATELE JOCURILOR DE BARAJ (retnml)

I
I
I

PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZJA Q"

Fotbaliștii tricolori au 
luat, deci, startul pentru 
„MundialuL” mexican 1986. 
Balonul rotund nu mai ad
mite pauze. Și poate că e 
mai bine a^a. Intre mo
mentul Nantes și prima zi 
de antrenament la Cî mp ti
lling Moldovenesc au trecut 
doar 25 de zile. Aproape 
că nu a fost timp de re
flecții pe marginea celor 
intimplate — ne referim la 
reflecțiile jucătorilor, care 
aănt și cele mai importante 
acum, dud acțiunea s-e de- 
ctenșat

Echipa României ere la 
acest an un singur med ta 
preliminarii : cei de la 13 
septembrie, cu Irlanda de 
Nord. Și t bine, chiar dacă 
1985 va fi teatrul e nu 
mai puțin de 7 jocuri, ta- 
dusiv două cu Anglia. E 
hine. spunem, pentru că ta 
vederea acestui meci cu Ir
landa nu mai e nevoie ta 
fond de căutări speciale : 
echipa este cea pe cere o 
ctmoșt-em. ta linei siari. și 
fie-ne lngăduăt să spunea, 
că prin ECHIPA înțelegem 
frumoasa brigadă de ia 
Bratislava, adică un mare 
potențial de energie, ambi
ție și entuziasm. (Sigur că 
torie timp se mai pot pro
duce unele modificări, dar. 
ta esență, aceea a fost e- 
ehipa care a determinai să 
ae acrie in întreaga Europă 
despre naționala tricoloră și 
fotbalul românesc )
Acest 13 septembrie, pe 

care sperăm, tricolorii noș- 
tri II vor trata cu toată 
seriozitatea, resptogind bâr- 
bâtește ideea HnășUtoare că 
ac au pierdut nici nn med 
to deplasare — ta prelimi- 
nariile trecute — este și 
u foarte mare examen 
pentru cei care SINT, sub 
privirile celor care vor SĂ 
FIE.

n »—1 a—1)
— Progiesul

Nu indmplător. desigur. 
Mircea Lucencu a plecat ta 
CSmpuking eu destul tineri. 
AlMuri de Ha£. euKivat 
ea e insistență care ar tre
bui aă-i oblige mai mult p« 
talentatul jucător oooeCăn- 
tean. a venit P Eare. de

■mit a venit și Betatedid. 
a*~ni Idei ai soporierBcr
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT IWORHEAU
• Astăzi este uitlzna zi etnd vă 

mai puteți procura bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită PBONOEXPRES de mtl- 
ne U iulie. CIștlgătorH pot primi 
importante sume de bani, precum 
șl autoturisme de mic lltraj 
„OLTCIT SPECIAL”, In valoare 
de K.750 lei. Facem pe această 
caie precizarea că toți dștigăto- 
rtl autoturismelor de acest tip, 
obținute numai Ia tragerile obiș
nuite LOTO, PBONOEXPRES, 
LOTO î, precum șl la concursu
rile PRONOSPORT, mai primesc 
șl diferența ta obiecte din maga
zinele comerțului de stat, pînă la 
70.000 lei. Vă reamintim că Jn 
ziua tragerii se pot procura nu
mai bilete gata completate.
• în această săptămînă se mai 

află ta vînzare șt biletele pentru 
tragerea excursiilor LOTO ds vi
neri 20 iulie. Se pot obține auto

turisme „OLTCIT SPECIAL”, ex- 
eursia tn R.D. Germană, precum 
si obișnuitele cîstigurl în bani. 
Biletele de M lei vă asigură un 
număr de șanse In plus, prin 
dreptul de participare la toate ex
tragerile.
• CIȘTrOUWLB TBAGKBH

PBONOEXPRES A EXCURSIILOR 
DIN 11 IULIE : Cat. a n-a : 1 va
riantă 1100% a lt.OBO lei șl I va
riante 25% a 4.770 led ; cat. a 
m-a : »,00 variante a 2.362 lei ; 
cat. TV-a : 69,50 a 824 lei ; cat. a 
V-a : 209,75 a 273 lei ; cat. a VT-a:
1.722.50 a 40 lei ; cat. a vn-a :
205.50 a 200 lei : cat. a vm-a : 
2.614 a 40 lei. Report cat. I : 
133.426 lei Cat. A : 23 cîștiguri a 
6.500 lei din care o excursie de 
un loc in R.D. Germană cu avio
nul circa 8 zile in luna octombri; 
1984.

LF.T.

penet u a semăna 
ea Apotozas —

legendă ; ■ venit (i Ma- 
teuț. șt chiar Mujnaâ, a re
vent. ta «arșft. fi pena*® 
BMiot — Uettuș, jucători 
taBecaratritt. topi e« se

ne gin dim la faptul că ei 
trebuie să ae pătrundă de 
ideea că numai printr-un 
mare efort de disciplinare 
(nu frânare) tactică ar pu
tea demonstra — ei, în 
primul rînd — că fotbalul 
nostru poate juca la fel de 
rapid ca și Franța sau ca 
Danemarca — atu-id dud 
se încinge jocul.

Stagiul de la Cîmpulung 
este, desigur, unul pentru 
Belfast, dar e bine să spu
nem că este mult mai mult 
decit atit. După Belfast, 
cane e un examen foarte 
important șl care poate fi 
un pas mare in lupta pen
tru calificare — adevărat 
med direct, aproape dimi- 
natoriu cu echipa lui Whi
teside, Hamilton și toți 
ceilalți, despre care trebuie 
să spunem nu că au pier
dut recent meciul cu Fin
landa, ci că au făcut un 
excelent turneu final la 
Mundialul spaniol, dnd au 
și învins Spania in... 18 
oameni.

Lotul prezenflt ta ziarul 
nostru de ieri este tocmai 
unul care lasă dmp des
chis afirmărilor. Aceste a- 
firmări pot fi de fond, pen
tru că tinerii au în față 
o echipă constituită, admi
rabila echipă din meciul cu 
Italia, cu Comeliusson și 
Havnanek. Tinerii trebuie 
să fie convinși eă echipa 
României păstrează ștache
ta de Ia Bratislava, o șta
chetă pe care a doborft-o 
doar in cădere, pe la mij
locul meciului cu Spania, 
permițîndur-i lui Munoz să 
realizeze o performanță a- 
proape neverosimilă, adică 
wn loc doi la „europene”, 
eu trei remize (dintre care 
una eu noi), o victorie in 
minutul 90 și o înfrîngere, 
totalul lnsemnînd 5 punc
te din 10 (!) posibile, daci 
puncte din cele... petru go
luri ale unui golaveraj ne
gativ.

Tinerii, dacă vor, trebuie 
•ă se afirme in această 
toamnă. (Pînă la al doilea 
med al preliminariilor vor 
mal fi eel puțin șase luni 
de recitire a unui aliaj 
eare cuprinde destule va
lori și care așteaptă dteva 
fire de aur pur).

Iată de ce Belfastal este 
un seop concret, dar mal 
ales «e start al unei „eehl- 
M eu treizeci de aspiranți”, 
piti1 a onoarea de a juea 
poate chiar la Guadalajara, 
scoto unde au jucat Dumă- 
taeche, Loeeecu, Dinu. Du- 
mfiru fi node du a Jucat 
Dobrin. Curaj, băieții

toon CHtRILA

Tineri antreneri ia iucrx
Prof. Mircea Ronea (A.S.A. Tg. Mureș)

„IN ECHIPELE SĂTEȘTI ȘCOLARE EXISTA TINERI JUCĂTORI
TALENTAȚ1, CARE POT PROGRESA

Inaugurăm astăzi o rubrică dedicată tinerilor antrenori — 
schimbul de miine ai celor care duc azi greul in fotbalul româ
nesc —, celor remarcați pentru realizările kr de pînă acum. 
Șl facem Începutul ca un finăr tehnician despre ale cărui reușita 
am mai acria Si care-1 recomandă In continuare drept unul 
dintre fruntașii generației tale, unul dintre cel mai Înzestrați 
antrenori al echipelor de tineret -speranțe, eu doar dțiva ani 
mai in virstă decit unii Jucători de care ae ocupă.

Tinerețea nu a constituit Insă un impediment ta munca fi 
reușitele sale. Este vorba de prat Mircea Ronea din Tg. Mure* 
antrenorul formației de speranțe a A.S. Armata.

— In ultimii ani, speranțe
le** noastre au avut un drum 
ascendent. Dacă in campiona
tul 1981—’82 A.S.A. a ocupat 
locul 12, la... 23 puncte de cîș- 
tigătoarea de atunci, In ce! 
următor am sosit Pe locul 8, 
iar ultimul l-am Încheiat pe 7, 
reușind 37 p, recordul nostru 
tu ultimele patru campionate, 
la 9 p de Universitatea Cra
iova. lidera competiției, a în
ceput prof. M. Ronea.

— Cărui fapt i se datorează 
această creștere ?

— Mai multor factori : pre
gătirilor. calității acestora, dar 
și conducerii asociației noastre 
sportive, care ne-a asigurat

eele mai bune condiții de an
trenament. In acest fel, t-a 
putut realiza un salt valoric, 
concretizat prin promovarea ia 
prima echipă a unor Jucători eu 
reale perspective de a progre
sa, printre care Botezan, Mun
tean, Varga și portarul Vodă, 
eunoscuți de acum In Divizia 
„A”, trei dintre ei (Vodă, Bo
tezan și Muntean) fiind com
ponent! ai lotului national de 
tineret. Un frumos succes pen
tru fotbalul mureșan, care se 
adaugă celui reușit prin BSlOni. 
recordmanul selecțiilor în pri
ma echipă națională.

— în ediția trecută a cam
pionatului speranțelor ați folo

SUBSTANȚIAL” , 
■K <3 de Jucători, nu «M 
prea mulți 7

— In echipa noastră «as rm*_ 
tet șl Jucători ai primei for»; 
mațfl de seniori, după eum an 
Încercat și al ți Jucători ttnerfc' 
Totuși, media noastră de virstă’ 
a fost 19 ani și 7 tuni, pe care 
o consider o bună bax#. •»,; 
plecare pentru viitor, eel mal 
Onăr fiind Valentin Smoleai] 
născut in 1968, eel mai ta vira
tă. Carol Onuțan, de 30 anV1 
Vechilor component al lotului; 
H s-au adăugat dtiva Jucători3 
promovați de la centrul bos-î. 
tru de Juniori (Frunză, Mot- 
nar. Doboș, Szakacs). ea îl 
alte speranțe venite din Județ 
(Corpodean, Smoleae, Lechln- 
tean, Aibu). Sondajele noastre 
in Județ trebuie să continue, 
pentru că in echipele sătești 
— da. nu vă mirați, aceasta 
este realitatea — in eele ale 
școlilor există tineri jucători 
talentati, care, efectuind n 
pregătire atentă, sub conduce
rea unui om de specialitate, 
pot progresa substantial.

Mircea TUDORAN



SUEDIA - CEHOSLOVACIA
• Potrivit regulamentului 

„Cupei Davis”. semifinalele 
arunci mondiale vor avea loc 
între 28 și 30 septembrie, ast
fel : in Suedia : Suedia — Ce
hoslovacia, în S.U.A : Statele 
Unite — Australia.

• Ultimele rezultate din
sferturi : Atlanta : S.U.A. — 
Argentina 5—O (Connors — 
Clerc 8—6. 6—2. McEnroe — 
Jaite 6—3. 6—4). Brisbane :
Australia — Italia 5—0 (Fitz
gerald — CI. Panatta 6—1. 6—2, 
Cash — Ocleppo 9—-7. 8—4).
• In zona europeană a «C*- 

pei Davis“ au avut loc urmă
toarele întîlniri :

Grupa „A“: la Iurmala : 
U.R.S.S. — Austria 2—2 (Bo
risov — Feigl 6—0 7—9. 6—1.
1— 6. 5—7. Zverev — Pils 6—1, 
6—3. 6—8. 6—8. 3—6. Borisov, 
Leoni uk — Feigl. Antonieh 
.6—4. 6—3. 5—7, 6—2. Zverev — 
Feigl 4—6. 6—3. 3—6. 3 6. 6—3, 
Borisov — Pils 6—4. 6—2. 2—4.
2— 0 întrerupt din cauza întu
nericului).

Grupa „B“ : la Vigo : Spania
— Irlanda 4—1 (Aguilera — 
Doyle 6—3. 6—4. 6—3. Sanchez
— Sorensen 6—3. 6—0. 6—4,
Casals. Sanchez — Doyle. So
rensen 8—4. 6—0. 6—4. Agui
lera — Sorensen 3—6. 1—6.

in semifinalele „Cupei Davis“

SI S.U.A. - AUSTRALIA
9

Sanchez — Nugent 6—0. 6—1) ; 
la Bruxelles : Belgia — Unga
ria 1—2 (Van Langedonck — 
Taroczi 7—9, 0—5. 4—6. Boi- 
leau — Kiss 6—1, 
Boileau. Brichent 
Kiss 8—6. 2—6, 
1—6. Boileau 
4—3 întrerupt din 
tunericului).

• Cupa „Annie 
Cea de a 20 ediție 
tieL desfășurat te . . 
Le Touquest. a revenit echipei 
S.U.A Aceasta a dispui, ta fi
nală. de Cehoslovacia eu 3—0. 
în semifinale : S.U.A — 
U.R.S.S. 3—0. Cehoslovacia — 
Argentina 2—4. Au luat parte 
echipe alcătuite din jucătoare 
sub 21 de ani.

• .Cupa Europei”, desfășu
rată la Les On Soleat (An
glia). pentru echipe de ju
nioare (sub 15 ani) a foot dp- 
tigată de Frânta (4—4 ta fi
nala eu Suedia). în finala pen
tru locul 3. Cehoslovacia 
R.P.G. 4—1.
• Campronatel Ei 

tru echipe da eooiL 
rut toc te 
Ioba »-a t

6—2. 7—5, 
- Taroczi. 

18—8, 9—11,
Taroczi 2—6, 

cauza te

Soisbanlt*. 
a competi- 
Franța. 1»

BALCANIADA
(Urmare din pao I)

la mare luptă (2.09,98. fată de 
2:09,81 al grecului Papaniko- 
lau). Flavius Vișan s-a numă
rat de asemenea printre per
formerii zilei, rezultatul său 
constituind un nou record na
tional. Oliviu Băcuieți a fost 
al șaselea, cu 2:15,69. —Ar- 
gint“ a revenit fi ștafetei 
feminine de 4X100 m mixt 
(Iulia Mateescu, Cristina Drve- 
seleanu, Laur» Saehelarie, Ta
mara Costache), cronometrată 
in 4 27,80, record de junioare. 
Prima clasată: Bulgaria 4:21.90. 
Iulia Mateescu a mai cucerit • 
medalie, de bronz de această 
dată (după cele patru de aur 
in alte probe individuale) la 
100 m liber — 59.00, record 
fete 14 ani (a dștlgat grecoai
ca Sofia Dara - 58,13). pk>iev 
teanea fiind socotită unanim o 
autentică vedetă a întrecerilor 
de la Izmir- Laura Saehelarte. 
locul 4, cu 59,31. în fine, Cris
tian Ponta a sosit al treilea la 
309 fluture, eu 2:07.22 jx pri
mul loc turcul Sabia Ozfin. eu 
2:03,46), iar Vișan pe poziția a 
opta — 2:13,52.

Alte rezultate :

„EUROPENELE44
DE BASCHET 

JUNIOARE
PERUGIA. S-au încheiat par

tidele din cadrul campionatului 
european de baschet — cadete, 
cu următoarele rezultate : fi
nala 1—2 : U.R.S.S. — Bul
garia 72—68, locurile 2—4 : 
Italia — Olanda 69—66. locu
rile 5—6: Ungaria — România 
77—76 (41—42). locurile 7—6 :
Iugoslavia — Spania 74—53, 
locurile 9—10 : Franța — Belgia 
64—55. locurile U—12 : R. F. 
Germania — Austria 73—53.

Turul ciclist

PE PISTELE DE ATLETISM TURNEUL DE ȘAH |

DIN UNGARIA

Laurent Fignon tfi consultă 
cronometru/ in etapa de dumi
nici, (contratimpul pe 22 km). 

pe care a cîftigat-o
Telefoto : A.P. — AGERPRS3

(4-4 te finala cu

DE NATATIEa

rraifcl, cia*a a na

LAUREAT LIGW A PRELUAT TRICOUL GAEBEI

Importai
Ml ta. O-

Is M.n ;

șah 
la Tapolca, maestre rorr.ân- 
Engenla Ghindă a ciștigat, 
piesele negre, la Keresturi, 
Szalat a tavins-o pe Turd-

fi

BUDAPESTA, 10 (AgerpreS). 
— îa runda a 4-a a turneului 
international feminin de 
de 
că 
eu 
S.
novici, ălemaa a pierdut 
Măriri, iar partidele Albuleț 
Starck, Bergîîtz — Hausner 
Madl — Petrovid s-au încheiat 
remiză. îa clasament conduc 
Madi (Ungaria) fi Măriri (Iugo- 
rtavta) cu ctt« 2,5 puncte, ur
mata de Baza] (Iugoslavia) — 
2 puncte. Marta Albuleț (Româ
nia). Stadler ft Petrovici (Iu- 
goMavta) — dte 24 punct*.

Ghindă M Jleman au «cu
rii* 2 puncte.

FOTBAL ■meridiane
ici pentru departajare la lovitu- 
tria do pedeapsă. înscriind 4 go- 

eele S ata Senegaău- 
o-a oaUOcat pentro

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa de 

1 900 km de la Nurbugring, din 
cadrul campionatului mondial de 
rezistență, a fost clștigată de echi
pajul Stefan Bellof (R.F. Germa
nia) — Derek Beli (Marea Brita- 
nie) pe o mașină „Porsche- *M 
in Sh 09:43,58 (medie orară 
km). Pe locurile următoare s-*u 
clasat Thierry Boutsen (Belgia) — 
David Hobbs (Marea Brltanle), pe 
același tip de mașină, la un tur, 
și Alessandro Nanninl — Riccardo 
Patrese (Italia) pe Landa, la două 
ture. In clasamentul general al 
pHoților. după 4 curs:, conduo 
Beîlof șl Beli cu dte 41 p, urmați 
de Jochen Mass (B.F. Germania) 
»l Jacky Ickx (Belgia), cite 38 p. 
• Cursa de formula m de la Mu- 
gello (Italia) a fost ciștigat*. da 
Ivan Capelll (Italia) pe „Martini 
MK 42”, cu o medie orară de

163.SM km. CapriM conduce In ola- 
oamenbul campionatului european 
cu 59 p, urmat de Gerhard Ber
ger (B.F.G.) 45 p.

BOX • La Monaco, americanul 
Davey Moore l-a Învins pe parto- 
ricanul Whfredo Benitez prin o- 
prire dictată de arbitru ta repri
za a doua ta cadrul semifinalei 
campionatului mondial al catego
risi super-mljlode (W.BJL). Tri
lul este vacant. In aceeași gală. 
Italianul Nino La Bocea l-a irtrin* 
prin k.o. i pe mexicanul Juan 
Elizondo tn cadrul categoriei mij
locie, al cărei titlu este deținut 
de americanul Don Curry. • La 
Kingston (S.U.A.), americanul 
Billy Costello și-a apăra* tKtal 
mondial Ia categoria super-ugoară, 
tavingtndu-1 la puncte in ÎS re
prize pe Ronnie Shields.

CICLISM • Etapa a 4-a a Ta

ruta* Venezuela!, Guanara — Bo- 
cano, 110,1 km, a fost ctpUgată da 
Jesus Torres (Venezuela) ta ta 
ntna, urmat da compatriotul adu 
Enrlqua Campos, ta 11307. Torre* 
a trecut prlmte ta litasanrvntri 
generai, urmat la 3.5» da taaa 
VBkunizar (Venemate). • Ttarul 
provtacM FriuH (Itaria) a rasa 
ntt Italianului daudto Coctt, Ml 
km ta ta I*. • Tural regtanS 
Cotacado a programat riapa a 
doua, contratimp individual pe 48 
km, dfttgată de Daria Ptanmay 
(s.nxj ta Writ. Phinney otm- 
duce ta daaasnenM general, ur
mat la * secundă de Bon Klefd 
(8.U.A.).

HOCBta PB PATtNg CU BO- 
TîLB • Cupa csmptonltar euro
peni a fost riștlgată de FX!. Bar
celona, 9—t fi 1—3 eu echipa La 
Coruna. Cupa cupelor a fost ri*-

nta 1 v. Canada 1 v. Egipt 1 v 
ft I urinaria t v.

BUGBT • ta uMtaHri meci al 
taraetriul ta Zimbabwe, ecMpa
Spaniei a tatreaut la Harare, 
ou *—48 04—•) reprezentativa

»-t. Polonta — rranța l-t, Bul
garia — ungaria f-1.

oompettttet eattvata dta R.P. 
Germania au fost taregtatrate ur
mătoarei* acocurt 5 la Amberg, 
F. C. MOroberg — Gornlk Zabrse 
CPotonla) 1—1 ; la Ddaaeldoirf» 
Fortuna DOsseldorf — Brttadbt 
Copenriaga »—t.

BSTBAGEBX. Jucătorul alge- 
rtan Mtutapha Dahleb (33 «nQ, 
tagritmat la Paria 8. G„ sub cu
lorile cărata a evoluat tn ultimii 
n ani, a declarat că tatenționeazâ 
aâ abandoneze activitatea compe- 
ttțtonală.

UnGIU. CZJA. urmează să 
decidă ta litigiul intervenit ta 
urma transferului scoțianului 
Gordon Strachan, de la Aberdeen 
la Manchester Utd. Setnntad con
tractul eu clubul din Manchester, 
Strachan a uitat, te pere, de o 
altă semnătură, pe care a pus-o 
pe un precontract cu formația 
vest-germană F.C. KMn. Aceasta 
dta urmă soUdtă acum ajutorul 
torului ewop'Mm ta elucidarea «1- 
tuațleL..
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