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UN IMPRESIONANT PALMARES FĂURIT

ÎN ACEȘTI ANI LUMINOȘI, 

DE MARI IZBÎNZI

HANDBAL

La „europenele** de tenis de masa - juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI - 
ÎN GRUPELE SEMIFINALE

România ește astăzi, in 
handbalul mondial, cea mai 
puternică forță. O atestă, în 
primul rind, poziția nr. 1 pe 
care o deține în clasamentul 
pe medalii la campionatele 
mondiale (in 11 și în 7 jucă
tori) șî la Jocurile Olimpice, 
în care sînt cuprinse toate e- 
dițiile disputate pînă acum :

□<
JE cOl
<

O 
m

1. ROMANIA 7 3 3
2. R.D. Germană 5 4 2
3. U.R.S.S. 5 4 1
4. R.F. Germania 4 3 2
5. Suedia 3 2 1
6. Iugoslavia 2 4 4
7. Cehoslovacia 2 3 5
8. Ungaria 2 2 8
9. Austria 0 4 1

10. Danemarca 0 3 0
11. Elveția 0 2 4
12. Polonia 0 0 2

Chiar dacă alcătuim și ce
lălalt clasament care se obiș
nuiește, pe total medalii, 
România este de asemenea în 
frunte : 1. ROMANIA 13 (7—3 
—3) ; 2. Ungaria 12 (2—2—8) ;

Unul dintre cele mai mari talente ale handbalului românesc, 
Vasile Stingă, în săritura de gigant cu care învinge apărările 

adverse (Fază dintr-un meci România —Algeria)
3. R.D. Germană 11 (5—4—2);
4. U.R.S.S. 10 (5—4—1) ; 5.
Iugoslavia 10 (2—4—4) ; 6. Ce
hoslovacia 10 (2—3—5).

Fără îndoială, poziția de li
der a României ar apărea și 
mai autoritară dacă am adău
ga la acest clasament și alte 
întreceri cu rezonanță. cum 
sînt campionatele mondiale u- 
niversitare. „Super-Cupa cam
pionilor mondiali și olimpici" 
ș.a.m.d.

Această spectaculoasă ascen
siune a fost realizată în anii 
de mari și deosebit de semni
ficative izbînzi de după 23 Au-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Concursul internațional de călărie de la Sibiu

LINZ, 2* (prin telefon). 
Sportivii români participanți la 
cea de a 27-a ediție a europene
lor de tenis de masă pentru 
juniori și cădeți ne-au oferit 
o nouă zi plină de satisfacții 
în proba pe echipe. Juniorii au 
învins cu 5—0 echipa Austriei 
în primul meci al grupei semi
finale. Cristian Țiugan pare 
să-și fi intrat in mină tocmai 
cînd încep partidele cele mal 
grele, hotăritdâre" în lupta pen
tru podium. El a obținut două 
victorii, ca șî Vasile Flore», 
cel de al cinci'ea punct apar- 
ținind bătăiosului Călin Toma.

Cadeții au încheiat și. .ej fără 
înfringere jocurile din grupa 
preliminară, învingînd cu 3—1 
puternica echipă a Franței : 
Călin Creangă — Chila 2—1, 
Romulus Revisz .t— Marmurek

Astăzi, start In „Internaționalele** de planorism ale României

AȘTEPTĂM PERFORMANTE DE VALOARE
începînd de astăzi, aerodro

mul sportiv Geamăna al aero
clubului „Henri Coandă" — 
Pitești găzduiește ediția 1984 a 
Campionatelor internaționale de 
planorism ale României. Pro
gramată la scurt timp după 
campionatul național, competi
ția se va disputa în aceeași 
zonă geografică și este de spe
rat ca în această perioadă (21 
iulie — 2 august) condițiile 
meteorologice să nu impieteze 
asupra desfășurării întrecerii.

Alături de zburătorii români 
anul acesta vor concura plano- 
riști din Austria și R. F. Ger
mania, sportivi cu performante 
de prestigiu pe plan internațio
nal. care vor contribui, cu si
guranță, la sporirea gradului 
valoric și atractivitătii competi
ției.

1—2, Creangă, Revisz — Chila, 
Marmurek 2—0. Echipa Româ
niei de cădeți a promovat iu 
grupa semifinală. împreună ce 
Franța, Ungaria și Suedia, cu 
o victorie „zestre" asupra Fran
ței.

Cadetele au ocupat de ase
menea primul loc în grupă, 
prin victoria cu 3—0 asupra 
echipei Olandei, Otilia Bădescu 
și Kinga Lohr cîștigînd șt 
partidele de simplu și pe cea 
de dublu. In grupa semifinală 
ele vor juca alături de forma
țiile Olandei (cu avans asupra 
olandezelor), Iugoslaviei și 
U.R.S.S. Și aici greul abia în
cepe.

Duminică seara tirziu vom 
cunoaște echipele campioana 
europene.

Avind drept criteriu de bază 
rezultatele obținute la recentul 
campionat național, antrenorul 
federal Gheorghe Bărbuceanu 
va prezenta în întrecere urmă
toarele echipe : CLASA STAN
DARD (planoare Jantar-st), 
feminin — Mariana Giurgiu, 
Fernanda Jurcâ, Cristina Pe
trescu, Elena Cotovanu, mas
culin — Dorin Vlădescu, Flo
rin Covic, Gheorghe Țucă. Ser
giu Sidon ; CLASA NELIMI
TAT (planoare Jantar-2b), mas
culin — Nicolae Preda, Marin 
Căpușan, Nicolae Mihăiță, 
Claudiu Pinzaru. Alcătuite atit 
din piloții tineri, care s-au afir
mat în ultimul timp, cit și din 
reprezentanții de valoare ai 
generației mai vîrstnice. cele 
trei formații urmează să de
monstreze că îmbinarea elanu
lui cu experiența poate aduce 
satisfacția unor performanțe de 
înalt nivel.

STADIONUL - școală a muncii, școală a vieții

AFIRMAREA NU ESTE REALA, 
DURABILĂ DECÎT SUSȚINUTĂ

DE FAPTE
Un adevăr care l-a călăuzit 
in viață pe ing. Virgil Florea, 
director cu probleme de export din 

Centrala Industrială de Tractoare

CONCRETE

EVOLUȚII DE BUN NIVEL 
ÎN „PREMIUL DE DESCHIDERE44
SIBIU, 20 (prin telefon). — 

La 'frumoasa bază hipică a 
C.S.M. din localitate au început 
întrecerile Concursului inter
național de călărie (obstacole) 
al României, la care participă 
sportivi din Bulgaria, Iugo
slavia, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria și România. Din 1979, 
de cînd acest concurs a fost 
inclus în calendarul forului 
internațional, Sibiul este pen
tru a doua oară gazdă ospita
lieră, concurenții dispunind de 
c’ondiții optime de întrecere.

După o frumoasă festivitate, 
s-a dat startul în prima pro

bă, „Premiul de deschidere", 
la startul căreia s-au aliniat 
peste 30 de sportivi. Parcursul 
a avut cîteva puncte dificile, 
dar mulți dintre călăreți au 
știut să-și conducă în așa fel 
caii incit să evite penalizările. 
16 concurenți, printre care 8 
sportivi români, au terminat 
parcursul fără penalizare, in- 
trînd in baraj. O evoluție bu
nă a avut-o tînărul Albert 
Constantin, care, la primul său 
concurs de anvergură, a do-

Ilie IONESCU, conesp.

(Continuare in pag a 4-a)

La (.li. de canotaj

DEBUT PROMIȚĂTOR
AL JUNIOARELOR ROMÂNCE

STOCKHOLM, 20 (Agerpres). 
în concursul feminin al Cam
pionatelor mondiale de canotaj 
academie pentru- junioare,.; ce 
se desfășoară la Joenkoepîng 
(Suedia), la schif simplu.in 
prima serie, pe priflihl Ioc s-a 
clasat România cu 3:42,82, ur
mată de Danemarca1 — 3:48,34, 
Austria — 3:48,3â, Bulgartâ..' — 
3:52,59, Suedia — 3:56. Primele 
trei clasate se califică pentru 
finale. A obținut, de aseme
nea, calificarea în finală, echi
pajul feminin al României, în 
proba de dublu vîsle.

Cu greu am reușit să ne în- 
tîlnim în perimetrul marii în
treprinderi brașovene Tracto
rul. Pentru că, într-o zi de 
lucru, inginerul Virgil Florea 
nu prea stă în birouri, aleargă 
mult, rezolvînd „din mișcare" 

Ing. Virgil Floreo Io maso de lucru 
de la direcția ..Export", unde s-a des

fășurat ți convorbirea noastră 
Foto : C. STOICA - Brotor

numeroasele probleme pe care 
î le ridică munca de director 
la departamentul „Export" al 
Centralei Industriale de Trac
toare. unde a fost numit de 
curînd. trebuind încă să gireze 

și pe cea de director la „Uni
versal", unde a funcționat an
terior. Și acum, cînd se apro
pie de 50 de ahi, are alură 
tinerească, sportivă. „Am ră
mas mereu în contact cu spor
tul... Dacă nu fac mișcare o 
săptămină, mă simt bolnav". 
mărturisește dintru început. 
„Scriitorul Albert Camus spu
nea că faptul că este mai în
crezător in morală și în me
nirea omului îl datorează fot
balului. Un frumos omagiu a- 
dus sportului ca școală cu o 
complexă capacitate educativă. 
In ceea ce mă privește, pot 
spune că am avut privilegiul 
să trec la rîndu-mi prin a- 
ceastă școală care s-a supra
pus multă vreme — cu influ
ente reciproce, binefăcătoare — 
peste alte „școli", dintre care 
cea a activității intr-un mare 
colectiv muncitoresc, cum este 
cel de la Tractorul, a fost si 
rămine o carte deschisă din 
care am mereu de învățat...".

Vorbește frumos, eu nostal
gie, despre vremurile în care 
destinul l-a adus, prin 1950. 
pe terenul de fotbal. In Bucu
rești. la echipa de pitici a 
Constructorului, de unde. în 
anul următor, a trecut la Ra
pid. iar după încă 'tn an ia 
Progresul C.P.CS. Ore avea 
să devină Viitorul! si in lotul

âurefior 8REBEANU
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în așteptarea startului întrecerilor olimpice

SPORTIVII NOȘTRI CONTINUĂ PREGĂTIRILE 
LA LOCURILE DE CONCURS

LOS ANGELES, 20 (prin tele
fon). După 24 de ore de la so
sire, delegația sportivilor ro
mâni, instalată in Satul olimpic 
al Universității din Sudul Ca
liforniei (U.S.C.) a intrat în 
cadența pregătirilor prevăzute 
pentru acomodare cu decalajul 
orar și obținerea la timpul 
potrivit a formei maxime de 
concurs.

In Satul olimpic, deși aflat 
in plin centrul marelui oraș 
american, este liniște. Universi
tatea s-a transformat intr-un 
centru sportiv, cu o ambianță 
specifică. In rest, decor adec
vat cu mari și colorate indi
catoare și pictograme olimpice, 
cu traverse aeriene de pirze 
multicolore, indeosebi rozalii 
verzi, galbene, violete si porto
calii. care, in ansamblul lor- 
deși frapante, nu deranjează 
privirile care vor să deslu
șească ce ascund. Ele nu fac 
decit să înveselească aleile si

clădirile cu 6—7 etaje ale Uni
versității. care în mod obișnuit 
sînt sobre. In aceste clădiri, 
izolate unele de altele prin 
grilaje instalate cu prilejul 
Jocurilor Olimpice, locuiesc 
sportivii. Accesul le este rezer
vat în exclusivitate. Nimeni în 
afara membrilor delegațiilor nu 
poate intra pentru vizite. în 
nici un caz ziariștii, care be
neficiază totuși de posibilitatea 
de a intra pe aleile Universită
ții și a-i aștenta pe sportivi să 
iasă din clădirile păzite cu 
strășnicie de un aparat de 
circa 20.000 de persoane care 
vor proteja in final aproxima
tiv 8000 de sportivi. Accesul la 
antrenamente este cu desăvir- 
sire opnt mai ales ziariștilor. 
Astfel că. oină la inceț>?rea în
trecerilor. au ne rămine decît să 
stăm la oindă pe aleile Satului 
olimpie, la adăpostul puținei 
umbre din aeest oraș întins. cj
un diametru de aproape 100 

km. E cald, o căldură uscată, 
la care poluarea (smogul) are 
partea sa de vină. Autoritățile 
fac apel la grupurile industriale 
din oraș ca pe timpul Olimpia
dei să-și reducă mult activi
tatea, dar se pare că întîmpină 
rezistență din partea societăți
lor patronale. Smogul, în pă
turi poluante de felul norilor, 
domnește intr-un oraș în cate 
poluantii industriali și eșapa
mentele celor 2000000 de ma
șini care circulă într-o zi prin 
Los Angeles se resimt puternic 
în respirație. Atei nu , există 
tramvaie, troleibuze sau me
trou. automobilele sînt atotpu
ternice si oamenii li se supun, 
din cauza marilor distante si a 
grabei.

în satele olimpice din cele 
două mari universități din Los

Aurel NEAGU

(C n: nuare in pag. a t-a)



UN IMPRESIONANT PALMARES FĂURIT Agendă de vacanță

IN ACEȘTI ANI
(Urmare din pag. 1)

gust 1944. înainte de Eliberare 
handbalul românesc fiind cvasi- 
necunoscut. Cui datorăm cuce
rirea „Everestului performan
ței" este știut, handbalul fiind 
doar una dintre ramurile miș
cării sportive românești. Con
dus și îndrumat permanent de 
către partid, sportul nostru 
și-a făurit mai întîi o puter
nică școală de tehnicieni, ale 
cărei caracteristici au fost (și 
sînt !) permanenta legătură cu 
științele ajutătoare. colabora
rea cu medicina, continua îm
bogățire a conținutului pre
gătirii pe baza teoriilor elabo
rate de cercetătorii români, 
cunoașterea și fructificarea 
principalelor aptitudini ale ti
neretului nostru, un mare vo
lum de muncă și o calitate 
mereu în creștere. Indisolubil 
legat de sportul de mase, 
handbalul de performanță și-a 
asigurat un puternic izvor de 
talente dintre copiii de la 
orașe și sate, din toate zo
nele țării.

înscris pe aceste coordonate, 
handbalul s-a bucurat de oa
meni entuziaști pricepuți. har
nici. Avîndu-i în frunte pe 
prof. Lucian Grigorescu — în
tre organizatorii activității.

| VICTORII IN COMPETIȚIILE EUROPENE DE CLUB

$

LUMINOȘI, DE MARI IZBINZI
IWWWWWWWWWWW.

MARILE PERFORMANȚE ALE „TRICOLORILOR"

• Echipa feminină a României — campioană mondială 
la handbal în 11 în anii 1956 (R.F, Germania) și 1960 (O- 
la>îaEchipa feminină a României — campioană mondială la 
handbal în 7 în anul 1962 (România).
• Echipa masculină a României — campioană mondiala 

la handbal în 7 în anii 1961 (R.F. Germania), 1964 (Ceho
slovacia) 1970 (Franța) și 1974 (R. D. Germană).
• Echipa masculină a României — campioană mondială

universitară în anii 1972 (Suedia), 1975 (România), 1977 
(Polonia) și 1980 (Franța). ... .
• Echipa masculină a României — învingătoare in „Su

per Cupa campionilor mondiali și olimpici**. în anul 1933 
(R.F. Germania).

I 
1
Iii la campionatele mondiale, 
impunîndu-se în ultimele^ trei 
decenii așa cum n-a făcut-o 
nimeni în întreaga istorie a 
handbalului. Fantezia și înalta 
măiestrie a jucătorilor români, 
din rindurile cărora s-au deta
șat Cornel Penu, Cristian Gațu, 
Ștefan Birtalan, Cornel Oțe
tea, Virgil Hnat, Vasile Stingă, 
Nicolae Munteanu ș.a.. au ri
dicat handbalul la înalte cote 
de valoare, i-au dat un plus 
de spectaculozitate, contribuind 
Ia răspîndirea lui în lume, la 
atragerea unui mare număr de 
tineri și tinere în arenă.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 
Feminin :

• Știința București, in anul 1961
• Rapid București, în anul 1964 5

Masculin :

5

• Dinamo București,
• Steaua
• Steaua

în anul 1965 
București, în anul 1968 
București, în anul 1977

5

Feminin :
CUPA I.H.F. I

Ș • Chimistul Rm. Vilcea, în anul 1984 B
WXWNWW.V
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prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu. Oprea Vlase, Nicolae 
Nedef, Constantin Popescu, 
Francise Spier, Gabriel Zugră- 
vescu, Eugen Trofin, Lascăr 
Pană — intre tehnicienii crea
tori sportul acesta a progre
sat intr-un ritm uimitor. Din 
1956. el a ajuns să aducă miș
cării sportive românești meda-

Sprijinul important și con
tinuu dat de handbalul nostru 
celui mondial s-a concretizat 
nu numai în numeroasele tur
nee efectuate de reprezentati
vele țârii in diferite 
ale planetei, a și in 
număr de tehnicieni 
care au condus cursuri 
de pe patru coi

puncte 
marele 
români 
in țări

ente și chiar

I 

au pregătit selecționate ale u- 
nor țări, ajutîndu-le să pro
greseze tehnic, să urce în 
rarhia internațională.

Handbalul românesc a 
noscut înalte onoruri. El 
un numeros detașament de 
trenori emeriti și maeștri 
sportului, o bogată vitrină de 
trofee. Cele mai emoționante 
momente, de supremă cinstire, 
au fost fără îndoială întilnirile 
cu secretarul general al parti
dului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintele calde 
de felicitare, clarviziunea în
fățișării noilor coordonate, noi
lor exigențe formulate de pre
ședintele țării au însemnat 
pentru sportivi și tehnicieni un 
puternic stimulent. In pregă
tirea acestui an cu 
evenimente — a 40-a 
sare a victoriei revoluției 
eliberare socială și 
antifascistă și 
și al XlII-lea Congres al 
P.C.R. — handbaliștii au rea
lizat o impresionantă suită de 
victorii. Ei au cucerit locul I 
în „Super-Cupa Mondială**, în- 
vingînd pe deținătoarea titlu
rilor mondial și olimpic, au 
cîștigat Campionatul Balcanic 
si s-au clasat pe primul loc la 
„Trofeul Carpați**. Edificator 
este și faptul că în toate cele 
12 meciuri inter-tări susținute 
în 1984 „tricolorii" au obținut 
victoria. Visul lor de aur este 
acela de a izbindi în acest an 
la Olimpiada de la Los Ange
les. de a aduce de acolo meda
lia de aur drept prinos de re
cunoștință partidului și țării 
pentru minunatele condiții ce 
le-au fost create pentru a se 
desăvârși ea sportivi și ca oa
meni.

ie-

cu- 
are 
an- 

ai

istorice 
aniver- 

de 
națională, 

antiimperialistă 
Congres

Ne aflăm in plină vacanță 
da vară, cind mii de copii și 
elevi iau parte la drumeții și 
excursii, fac popas în tabere 
de odihnă, de odihnă activă 
prin sport, cum am intîlnit pre
tutindeni o asemenea orien
tare.

Pe frumoasele trasee ale va
canței se îndreaptă, in aceste 
zile, numeroși copii și elevi 
care indrăgesc și practică o 
ramură de sport in cadrul u- 
nor unități specializate, al clu
burilor sportive școlare. „Co
piii noștri vizează două zone 
— ne preciza prof. T. Bolea, 
președintele Clubului sportiv 
școlar „Triumf" din București, 
Litoralul cu stațiunile Costi- 
nești și Saturn, acolo unde vor 
face popas de tabără gimnas
tele. atleții, hocheiștii, rug
by știi și scrimerii, și Buftea, 
in cazul caiaciștilor. Pentru 
toți cei peste 150 de viitori 
performeri, popasul de tabără 
va constitui, ca și în anii pre- 
cedenți, o binevenită etană de 
pregătire in vederea sezonului 
sportiv de toamnă".

Preocupare pentru cit mai 
buna organizare a vacantei de 
vară a elevilor se manifestă și 
la Clubul sportiv școlar din 
Arad, acolo unde excelentul 
gospodar, care este prof. Sașa 
Blîndu, s-a îngrijit din vreme 
ca elevii fruntași la învățătură 
și in activitățile competițicnale 
să beneficieze de zile cit mai 
plăcute, fie pe Litoral (gim
nastele, baschetul masculin și 
handbalul feminin}, la Lipova 
(handbalul masculin, baschetul

feminin și gimnastica) pe Va
lea Oltului, la București (ca
notorii), la Baia Mare și Geoa- 
giu (atleții). Sint printre elevi 
nume de-acum cunoscute in 
lumea speranțelor, ca Cerasela 
Păsculescu, componentă a lo
tului republican de handbal, 
sau viitori titulari ai gimnas
ticii de performantă arădene, 
Bora, Toth și Filip șa.

Peste numărul de elevi care 
vor lua parte la. taberele Mi
nisterului Educației și lnvăță- 
mîntului (60), conducerea Clu
bului sportiv școlar din Rim- 
nicu Vilcea intenționează să 
mai trimită pe Litoral, intr-o 
tabără de corturi, știți aproape 
100 de copii. Prof. Laurențiu 
Stilea se bucură, ea de obicei, 
de sprijinul conducerii Inspec
toratului școlar județean (prof. 
Jeaneta Cringuș) și al C.J.E.F.S. 
Vilcea, ambele instituții inte
resate să asigure o permanență 
în pregătirea elevilor cu apti
tudini in performanță.

In cazul Clubului sportiv șco
lar din Bacău sînt de semnalat, 
intre altele, taberele de pre
gătire și odihnă de la Bistrița 
(Năsăud) pentru handbal fete. 
Snagov-sat (baschet băieți) și 
Mangalia (handbal fete), cu 
participarea „vtrfurilor" aces
tei unități sportive. O modali
tate de a prelungi instruirea 
sportivă, de bună seamă in
tr-un alt regim de efort, dar 
fără a scăpa din vedere că re
prezentanții , pepinierei perfor
manței băcăuane doresc — in 
noul an școlar — să rămină
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elevilor. I
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Miiner la Cimpina MOTOC ROȘI ȘTII NOST
LA UN LOC PE

După cum am anunțat, e- 
tana a 6-a a prestigioasei com
petiții internaționale de moto- 
cros dotată cu „Cupa Priete
nia" se va desfășura miine. la 
Cimpina. La start se vor reuni 
echipele reprezentative de se
niori si de tineret ale Bulga
riei. Cehoslovaciei. Cubei, R.D 
Germane Poloniei. Ungariei 
V R-'£.

STADIONUL-ȘCOALĂ A MUNCII, ȘCOALĂ A VIEȚII
(Urmare din pag 1)

U.E.F.A., cu amintirile ce-i sînt 
cele mai dragi, despre meciurile 
victorioase de la Montecatini, 
la „Turneul U.E.F.A. 1954“, 
cînd echipa României cîștiga 
seria, sau despre victoria de 
la Budapesta asupra formației 
similare a Ungariei, despre co
legii de generație N. Georgescu, 
Copil III, Ene II, Mateianu, 
Motroc și alții, despre tehni
cienii valoroși pe care i-a a- 
vut ca dascăli, un Traian lo- 
nescu, un Botescn, un Gică 
Popescu, un Anqelo Niculescu, 
un Silviu Ploeșteanu, un Con
stantin Teașcă. Biografia spor
tivă „curge** cu trecerea la 
Rapid în 1955, la Steagul roșu 
Brașov în 1957, cînd devenise 
și student oolitehnist, la 
T.C.M., pentru a încheia ca
riera fotbalistică acolo unde a 
trecut acum 25 de ani ca in
giner stagiar și unde l-am gă
sit acum ca director cu pro
bleme de export... și ea pre
ședinte al secției de fotbal 
Tractorul. „Da, am avut parte 
de tehnicieni iluștri. Adevărați 
dascăli de fotbal, dar mai ales 
pedagogi de excepție, oameni 
pentru care pregătirea tehnică 
in fotbal mergea mină in mină 
cu grija deosebită pentru la
tura educativă, pentru împli
nirea noastră pe plan profe
sional si uman... Datorită lor 
am putut să ne realizăm în 
profesie si in viată. Pentru că 
nu e de-ajuns să fi se ofere 
toate condițiile de afirmare pe 
ambele planuri dacă nu ești 
Si educat cu pricepere și con
secventă să nu le dai cu pi
ciorul".

Așa au învățat. în școala 
sportului, Virgil Florea și co
legii săi să-și clădească viața, 
muncind cu ambiție și dorința 
de a finaliza mereu, de a a- 
junge la rezultatul cel mai 
bun, devotîndu-se colectivului, 
crezînd în oameni și în izbîndă. 
„Noi am invătat din sport, ca 
Si din activitatea in întreprin
dere, că pentru a izbindi în 
ceva, condiția esențiali este 
munca indirjită si pasiunea 
pentru ceea ce faci. Nimic nu 
vine de la sine, aricite con
diții ai avea. Condiții am a- 
vut si au din ce în ce mai 
bune toți tinerii de azi, tre

buie doar să VREI să faci 
ceva $i noi am fost educați 
să vrem mereu CEVA. Nu e 
intimplător faptul că cei vreo 
nouă colegi de generație, care 
au trecut cu mine pragul Trac
torului acum 25 de ani, au azi 
cu toții munci de răspundere, 
de conducere... Se mai spune 
pe alocuri că faima sportivă 
sprijină promovarea In profe
sie. Nu e adevărat. Adevărul 
pe care îl știm și din sport 
este că orice afirmare nu poate 
fi reală, durabilă, decit dacă 
este susținută de fapte con
crete, de un mare si constant 
travaliu. Orice treaptă urcată 
în sport, orice rezultat de înalt 
nivel înseamnă sudoare. Și in 
profesie eram și stntem con
vinși că nu poți înainta fură 
sudoarea vărsată sau un efort 
comparabil al mintii'.

Și inginerul Virgil Florea a 
pus exemplar în practică a- 
ceste învățăminte, devenite 
convingeri, astăzi mindrindu-șe 
cu trei invenții brevetate, în 
specialitatea utilajelor .și scu
lelor utilizate in fabricarea de 
tractoare, cu „Ordinul muncii 
clasa a III-a“, primit cu cinci 
ani în urmă, cu alegerea în 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
cu funcțiile de răspundere prin 
care a trecut în cei 25 de ani 
de muncă : șeful secției scu-

lârie, director tehnic, apoi, timp 
de 10 ani, director general al 
întreprinderii „Tractorul-*, iar 
acum director cu probleme de 
export în Centrală, ceea ce 
nu-i puțin și nici ușor, dat 
fiind faptul că 80 la sută din 
producția de tractoare este 
destinată exportului. Și — în 
acest domeniu — brașovenii sînt 
fruntași pe minister.

în împlinirea sa profesională 
și generală, sportul a fost și 
rămîne, fără îndoială, un pu
ternic suport, una din condi
țiile create de partid și de 
statul socialist centru afirma
rea plenară a personalității 
umane. Și Virgil Florea o re
cunoaște cu franchețe : „O con
diție fizică buni și o sănătate 
perfectă te ajută enorm intr-o 
muncă de mare solicitare. Tot
odată, direct sau indirect, spor
tul iți formează atributele ab
solut necesare unei activități 
de conducere : curaj, rapiditate 
în analiza situațiilor și luqrea 
deciziilor, luciditate, fermitate, 
spirit de echipă". Sînt, desigur, 
cîteva motivații ale prezenței 
sale și astăzi, săptămînal, îm
preună cu alte cadre de con
ducere de la Tractorul, cu nu
meroșii adepți ai exercițiului 
fizic de acolo, pe terenul de 
sport.
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La Ateneul Român din Capitală

HPOIlflf fILATEIICĂ PE TEMA JOCUEÎIIOR OLIMPICE
Cei ce nu cunosc tezaurul 

pe care-1 poate alcătui o mis
tuitoare pasiune, cei ce nu 
cred în perseverența și inge
niozitatea colecționarilor, au 
posibilitatea, în cursul acestei 
săptămîni, la București, să se 
convingă de utilitatea, de forța 
pedagogică, de frumusețea u- 
nor hoby-uri. în holul mare 
al Ateneului Român, sub egi
da Comitetului Olimpic Ro
mân. filiala București a Aso
ciației filateliștilor români a 
deschis o cuprinzătoare expo
ziție filatelică dedicată Jocu
rilor Olimpice. Pe 65 de pa
nouri. incintă privirile vizita

torilor subiecte care merg de 
la „Jocuri cu balonul" (N. Is- 
trate — Medgidia) pînă la 
„Jocurile antichității" (Ad. 
Vallo — Timișoara). Concomi
tent. interesul iubitorilor de 
sport va fi îndreptat către 
holul sălii de spectacole a 
C.C.A.. unde s-a deschis o 
expoziție numismatică avînd 
aceeași temă. Cei aproape 80 
de membri ai Cercului numis
matic al C.C.A. expun me
dalii, plachete și insigne, u- 
nele de mare valoare specta
culară în vitrinele loan Do- 
garu, C. Fodoreanu. A. Just- 
wan. N. Mânu, Gh. Sanda etc.

PODIUM ÎN „CUPA//-----
uită si Șt. Chitu. „Ultimul trial, 
ne-a spus maestrul sportului 
St. Chițu. a avut Ioc joi pe 
traseul de pe dealul Muscelu
lui. unde vor avea Ioc dumi
nică întrecerile.
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conducerea antrenorilor Gb. lo-

DUMINICĂ - EXCURSIE

CICLOTURISTICĂ
Activitatea cicloturistică bucu- 

reșteană continuă, duminică, cu 
o nouă întrecere de larg in
teres. organizată de Comisia 
municipală. Concurentii vor lua 
startul la ora 8,30 (adunarea 
— la ora 8 în fata stadionului 
Dinamo) și vor parcurge un 
traseu de 36 km spre pădurea 
si rîul Argeș, de la Buda- 
Mihăi’ești.

ETAPE IN CAMPIONATUL REPUBLIC
La Reșița se va desfășura 

astăzi și miine cea de a îl-a 
etapă a Campionatului republi
can de viteză in coastă și a 
III-a de viteză pe circuit. La 
startul probelor vor fi prezenți 
aproape 100 de automobiliști 
din cele mai puternice secții 
din țară, care vor participa la 
cele 6 clase sie întrecerilor. 
Vor putea fi urmăriți în curse, 
printre alți fruntași ai genului. 
Ștefan Iancoviei și Nicu Gri- 
goraș (IAP Dacia), Werner

Hirschv
ghcl (C.S 
Dinu (A. 
Tuțuianu
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diționalul 
manului, 
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MIINE, „PREMIUL DE CONSOLARE**
Cel mai buni cai de 4 ani al 

turfului românesc, cu excepția lui 
Intim, cîștigătorul derbyulul ’34. 
se vor întrece miine dimineață, 
pe hipodromul din Ploiești, pen
tru a-și adjudeca „Premiul de 
consolare". Va Ii o alergare a- 
prig disputată, în care vor con
cura cel 5 derbyști, alături de un 
buchet de alți 5 cai care au lip
sit nejustificat de la Derbyul a- 
cestui an. Anticipăm un reușit 
spectacol hipic, ou o sosire strîn- 
să, așa cum ne-am obișnuit în 
ultima vreme.

Din programul reuniunii de 
miine se mai remarcă premiile 
„lalomicioara" și „Istria**, primul 
fiind un frumos handicap pe 
2106 m, în care medaliatul cu 
bronz al derbyului ’84 își va mă
sura forțele cu trăpași de clasă, 
în frunte cu Roditor, Krauss, Ca
lafat și alții, cel de al doilea un 
handicap în două hituri, în care 
cîștigătorul își va îmbunătăți — 
probabil — recordul carierei.

în privința curselor desfășurate 
joi, este de notat că două forma
ții au dominat reuniunea, cele ale 
lui N. Gheorghe (decanul de 
vîrstă, care urmează a se pen
siona în curînd) și M. Dumitru, 
cel mal tînăr antrenor de pe hi
podrom. Ambele formații au obți
nut cîte două victorii. Prima din
tre ele cu Hendorf, un reușit fiu

HI PIS M
al Hemioifei, și cu Iezna, care 
a produs una din surprizele zilei, 
cea de a doua cu Jertfa și cu 
Crevcdia, ambele minate excelent 
de C. Chiș. Am mai remarcat 
victoriile obținute de Fidelio, cu 
care P. Roman ne-a dovedit fru
moase calități, Sugiuc și Vitami
na, prezenți în bună formă.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1: 1. Hendorf (Boitan) 1:41,4, 2. 
Deda, 3. Jeni. Cota : cîșt. 3, ord. 
triplă 267. Cursa a II-a : 1. Vita
mina (Ștefănescu) 1:31,4, 2. Ra- 
sova. Cota : cîșt. 4, ev. 17. Cursa 
a III-a : 1. Jertfa (Chiș) 1:29,7, 2. 
Sincera, 3. Fondista. Cota : cîșt. 
7, ev. 38, ord. triplă 183. Cursa a 
IV-a : 1. Fidelio (Roman) 1:27,6,
2. Ogor, 3. Excelent. Cota : cîșt. 
12, ev. 190, ord. triplă 767. Cursa 
a V-a : 1. Iezna (Vasile) 1:30,6, 2. 
Oazan, 3. Suav. Cota : cîșt. 7, ev. 
136 ord. triplă 2220. Cursa a VI-a : 
1. Sugiuc (I.T. Nicolae) 1:27,1, 2. 
In, 3. Jertfa. Cota : cîșt. 2, ev. 70, 
ord. triplă 491, triplu n—IV—VI 
302. Cursa a Vil-a s 1. Crevedia 
(Chiș) 1:37,5, 2. Tușan. Cota : cîșt.
3. ev. 11, ord. 30.

A. MOSCU
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„Campionatul 
cheiat nu ne-a 
cui 10 ocupat in final ii con
sider sub valoarea Iotului nos
tru, un lot de jucători cu multe 
posibilități de a se exprima in 
teren. Dorim ca in noul cam
pionat să ne prezentăm bine 
pregătiți si rezultatele să de
monstreze că antrenamentele 
dc vară au fost de calitate. 
De aceea, să stiti. toti băieții, 
inclusiv cei 
în special Ia 
campionatul

care s-a in- 
mult’imit. Lo

tineri, mă refer 
cei evidentiați în 
trecut — Citirea,hcampionatul trecut — Citirea, 

M. Popescu, Minea. Eftiinie — 
doresc ca în cel viitor să ur-

I
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Tomoș- 

. Moașa, 
M. Bu-

I
I
I

in prima 
cmc. ti- 
ili va fi 
[•national I

căm mai sus 
odată, in ultimii patru 
F.C. Olt nu a fost atît dc jos' 
ne spunea zilele trecute fostul 
golgeter al țării. Radu II, cel 
care si în returul întrecerii 
precedente si-a dovedit specia
litatea. înscriind 8 goluri în 
16 etape. Cam aceleași gînduri 
exprima și Cățoi, fundașul cen
tral : „Sper ca anul acesta' să 
avem o comportare mai bună 
decit în campionatul precedent, 
cînd am luat 8 ounctc de a- 
fară. dar am cedat 9 acasă ! 
Și asta datorită prea marii în
crederi în noi. Am fost prea 
siguri de victorie în partidele 
cu Petrolul. Dunărea C.S.U., 
Chimia sau Rapid, nu am tra
tat aceste meciuri cu toată se
riozitatea. Nu e 
de virat că nici 
nu am avut o 
dc timp. Acum.
mai aranjat si. ____  ___
bune pregătiri. sDer să urcăm 
în clasament".

Radu II si Cățoi. „purtătorii 
de cuvînt" ai lotului echipei 
din Scornicesti. aveau dreptate 
centru că. urmărindu-i la lu
cru ne componentii lotului, nu 
i-am văzut nici un moment 
deconectați, firește in afara 
momentelor de resoiro oferite 
de antrenorii Ion Voica și 
Tachc Macri. Fată de anii tre- 
cuti s-au introdus în pregătire 
si elemente noi. ca de pildă 
lucrul la sală, unde se acțio
nează pe ateliere. Erau nrezenți 
la pregătire portarii Ciurca, 
Nițu și Niță (promovat de la 
echipa de speranțe), fundașii 
Prepeliță. Ionașcn. Cățoi, M. 
Zamfir (de la F.C. Argeș). Ba
laur. mijlocașii Kallo. Minca, 
Chivcscu, Mihali (fost la Lu
ceafărul). Firăneseu si Eftimie, 
atăcantii Marian Popescu, Leta,

de locul 10, Nici- 
ultimii patru ani.
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0 „VICTORIE" CARE
Pe banca lor, de la marginea 

terenului, antrenorii suferă 
mai mult, poate, decit jucă
torii la orice nereușită a echi
pei,. la o ocazie ratată
chiar la o simplă pasă gre
șită. Ei urmăresc cu emoție 
lupta sportivă din teren, do
rind din tot sufletul ca' forma
ția pe care o antrenează să 
cîștige meciul, să se dovedeas
că mai bună decit Adversara, 
oricare ar fi ea. Dar. iată — 
surprinzător ! — și o excepție 
de la această atitudine fireas
că. Excepția a furnizat-o Mir
cea Gelu, antrenorul divizio
narei „C" Cetatea Turnu Mă
gurele (oricum retrogradată la 
acea oră) care. în partida cu 
Petrolul Videle, susținută LA 
TURNU MĂGURELE, în ulti
ma etapă a campionatului A 
DORIT VICTORIA ECHIPEI... 
ADVERSE șt a făcut totul ca 
ea să se realizeze. El a mers 
pînă acolo incit, la pauză, 
cînd echipa sa conducea cu 
1—0, l-a trimis la vestiare pe 
jucătorul care înscrisese golul 
prin care conducea CETATEA 
TURNU MĂGURELE, pentru a 
slăbi, astfel, în mod deliberat, 
capacitatea de joc a echipei 
sale, promițînd, dealtfel, și

sm îeio pronosport informeaia
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42, tragerea excepțională PRONO- 
EXPRES, ale cărei oferte sînt 
de-acum bine cunoscute. Pentru 
cei care încă nu le-au aflat, re
petăm câ se poț obține autotu
risme de mic litraj „oltcit 
SPECIAL", excursii în R.D. Ger
mană. importante sume de bani. 
Tragerea va începe la ora 16, re

iatele fiind transmise la radio 
: programul I (la ora 20,15). Nu 
tați să vă procurați bilete 1 
• Doar astăzi vă mai puteți de- 

! buletinele pentru concursul 
SOSPORT alcătuit din partide 

vor desfășura mîine, in 
..Cupei de vară". Ultimele 
ecursuri din această com- 
Mtl caracterizat printr-o 

ită. ceea ce cre- 
va Intțmpla și In ca-

sate spo:

Radu 
rante).
nifestat dorința de a iuca sub 
culorile echipei fundașul Lică, 
de la C.S. Tîrgdviste. cu ani 
în urmă la F.C. Olt. actual
mente repartizat la Slatina ca 
profesor de educație fizică, 
mijlocașii Georgescu, de la 
Flacăra Moreni. si Hanghiuc, 
de la Dunărea C.S.U. Galați, 
fundașul central Epure, de la 
Unirea Drăgășani. si extrema 
stingă Ciocîrlan, de la formația 
de speranțe a F.C. Argeș. Nu 
se aflau la pregătire Bumbescu. 
P. Iordache. State si Matei, 
care doresc . să joace în alte 
echipe. Desigur, pînă la 5 au
gust. ultima 
problemele 
rezolva.

După nici

zi 
în

a transferărilor 
litigiu se vor

jumătate de orăo
de lucru, tricourile erau leoarcă 
de transpirație, de Duteai să 
le storci. Exerciții fără minge, 
exerciții cu mingea, alergări 
de-a lungul sau de-a latul, te
renului. „ruperi" în plin fuleu. 
schimbări de direcție, toate se 
succedau în ritmul impus de 
cei doi antrenori. în speranța 
mărturisită ca în campionat 
F.C. Olt să aibă un drum as
cendent si nemărturisită de a 
„ataca" o... cupă europeană. 
„Principalul este să ne afir-

. măm. să jucăm fotbal, un fot
bal spectaculos. Dacă echipa 
cîștigă si practică si un joc 
in care spectacolul nu este ab
sent, suporterii noștri vor fi

■i.*4

cu atît mai mulțumiți. Fante
zia, după cum a dovedit-o și 
Campionatul european din 
Franța, este o componentă de 
bază a jocului modern, atractiv. 
Deviza noastră va fi nu să 
primim un gol mai puțin decit 
adversarul, 
gol mai mult decit 
ne spunea Ion 
el încheia : „In 
gătirilor. toate 
mers bine. Noi 
să meargă bine ■_  ,
nat. Si cred că vor 
pentru că ne bucurăm 
sprijinul tuturor celor care au 
in grijă echipa noastră".

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a aminti de medicul 
echipei, dr. Paul Tomescu. cel 
care de exact patru decenii, 
mai întîi ca jucător la _U“. 
apoi arbitru si. de 26 de ani, 
ca medic nu lipsește din fot
balul nostru. Era deosebit de 
mulțumit : „La orele de antre
nament de pină acum nu am 
avut probleme de sănătate cu 
jucătorii. Ceea ce inseunuă că 
antrenamentele au fost bine 
gradate, că sportivii insisi s-au 
conformat intru totul cerințelor 
eelor doi tehnicieni".

I-am lăsat De jucătorii de 
la F.C. Olt pe terenul de la 
Tărlungeni. un teren excelent 
dintr-o 
Săcele. 
gătit în 
aflat la

ci să marcăm un 
acesta", 

Voica. $i tot 
perioada pre- 
lucrurile au 
vrem ca ele 

si în campio- 
merge 

de

comună aflată lingă 
acolo unde s-au pre- 
perioada în care s-au 
munte.

Mircea TUDORAN

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• ASTĂZI. LA CONSTANȚA, 

pe stadionul „1 Mai- (ora 17,30), 
va avea loc partida internațională 
dintre formația locală F.C. Con
stanța și o selecționată a 
olandeze.
• TURNEUL ECHIPEI

MOTIVE LEIPZIG. I_L ____
clubului Rapid București, cunos
cuta formația Lokomotive Leipzig, 
semifinalistă a „Cupei U.E.F.A.", 
ediția 1983—84, întreprinde un 
turneu, de trei jocuri în țara 
noastră, după următorul program: 
marți, 24 iulie, la Slatina, eu F.C. 
Olt, joi 26 iulie, în Capitală (sta
dionul „23 August"), cu Rapid șl 
sîmbătă 28 iulie, la Reșița, cu di
vizionara ,,B“ Gloria.
• FAZA DE ZONA A „CUPEI 

VIITORUL". In perioada 23—29 iu
lie se vor desfășura jocurile fa
zei de zonă a „Cupei Viitorul", 
competiție rezervată echipelor de

Ugu
LOKO-

La invitația

copii (născuți după 1 august 1968), 
selecționate in faza organizată pe 
județe. Amintim cele patru centre 
în care vor avea loc meciurile fa
zei de zonă : BRAȘOV, pentru ju
dețele Sibiu, Bistrița-Năsăud, Co- 
vasna, Harghita, Prahova, Mureș. 
Cluj, Maramureș, Brăila și Bra
șov; BACAU pentru Botoșani, 
Suceava, lași, Neamț, Vaslui, Ga
lați, Vrancea, Constanța, Tulcea, 
Buzău și Bacău ; ALEXANDRIA, 
pentru județele Teleorman, Olt. 
Argeș, Dîmbovița, Ialomița, Dolj, 
Giurgiu, Călărași, Vîlcea și mu
nicipiul București ; TIMIȘOARA 
pentru județele Arad, Caraș-Seve- 
rin, Alba, Hunedoara, Bihor, Să
laj, Satu Mare, Gorj, Mehedinți 
și Timiș.

Mijlocașului central de o- 
dinioară i s-a adăugat, in 
sistemul cu patru fundași, 
un al doilea om în centrul 
defensivei și specializarea a 
dus la apariția unui fundaș 
central de marcaj (stoperul) 
și a unui fundaș central de 
acoperire (,,libero“-ul). Am 
putea spune că, spre deo
sebire de celelalte două 
posturi ale liniei defensive 
(fundașii laterali), cei doi 
apărători centrali au avut 
mai mulți ani de „liniște 
tactică" pentru că în obli
gațiile ce le-au revenit au 
apărut destul de puține mo
dificări structurale. In orice 
caz, am asistat ani în șir la 
misiunea de „jandarm" a 
stoperului, pentru care pri
ma și marea obligație rătnî- 
nea „asfixierea" celui mai 
periculos om din atacul ad
vers : acest „caiet de sar
cini" a produs celebre due
luri între „oamenii de gol" 
și fundașii centrali de mar
caj, care, mai cu seamă în 
marile competiții ale repre
zentativelor sau cluburilor, 
se constituiau în „puncte 
de atracție" speciale. Pele, 
de pildă, a ridicat sau a co- 
borit (mai cu seamă) apă
rătorii care i-au apărut în 
cale ca adversari direcți ; 
de la Schwarzenbeck la Mo- 
rais și de la Bobby Moore 
la Bertini. „Libero“-ul a e- 
voluat după modelul a doi 
jucători prototip (Picchi, 
creatorul rolului, și Becken
bauer, internaționalul vesț- 
german interpretînd „parti
tura" cu accente mai ofen
sive). Amindoi jucătorii din 
centrul apărării au rămas 
preocupați însă în primul 
rînd de rolul lor defensiv.

Constatăm, în ultima vre
me, o modificare a spiritu
lui in care cei doi acționea
ză și care vizează în mod 
evident o contribuție mult 
mai importantă a lor la jo
cul de atac, la ofensivă. 
Dacă însuși plasamentul 
„libero"-ului, de pildă. se 
modificase de la perioada 
Picchi la aceea a lui Be
ckenbauer, rămînînd, totuși, 
cu o tentă defensivă, cele 
mai recente mari dueluri 
din competițiile importante 
(Campionatul Europei și cu
pele continentale) ne-au 
prezentat adeseori fundașii 
centrali participind simultan 
Ia șarjele din preajma ca-

reului advers, 
buturile porții 
mareînd goluri
(cazul cel mai elocvent — 
spaniolul Maccda, autor a . 
două goluri de mare impor
tanță in „turneul francez"). 
„Astăzi, remarca B. Robson, 
selecționerul „echipei An
gliei. nu mai poți deosebi 
atît de clar plasamentul 
fundașului de acoperire 
pentru că el s-a integral 
complet in dinamica liniei 
defensive. Iar numărul șar
jelor celor doi fundași cen
trali aproape s-a dublat 
față de anii trecuți. Am vă
zut, in meciurile din Franța, 
chiar și acțiuni 
concomitent 
centrali 
elementului 
superiorității 
atac". ~ 
preciat mobilitatea și capa
citatea de a opera la fel de 
bine și în „momentul atac" 
al perechilor Domergue — 
Bossis, Busk — M. Olsen, 
Goichoecea — Maceda. Eu
rico — Pereira. Dovadă că 
autorii de tactici încearcă să 
fortifice jocul ofensiv prin 
tot ceea ce se mai poate 
utiliza din energiile nefruc
tificate din liniile dc apă
rare. Da a>ci și acest în
ceput — credem noi — al 
unor restructurări de roluri 
pentru ambii fundași cen
trali.

Modernizarea neîncetată a 
jocului cu care echipele 
noastre — selecționate sau 
de club — trebuie să țină 
pasul privește, prin urmare, 
și perfecționarea jocului 
fundașilor centrali. în multe 
partide grele, perechile pre
zentate de fotbalul nostru 
(Iorgulescu — Ștefănescu, 
Nicolae — I. Marin, Tili- 
hoi — Ștefănescu, Andone 
— Ștefănescu ele.) s-au ri
dicat Ia înălțimea adversa
rilor, au trecut cu succes 
examenele dificile la care 
au fost supuse. La orizont 
sînt alte și alte importante 
întreceri pe care viața tre
pidantă a fotbalului inter
național le programează cu 
atîta intensitate. Calificările 
pentru campionatul mondial, 
cupele continentale, întrece
rea balcanică intercluburi 
vor chema în arenă și alți 
jucători ai acestor posturi.

Eftimie IONESCU

N-A ȚINUT MULT
mici recompense jucătorilor, 
dacă... pierd. In felul acesta, 
printre echipele retrogradate 
s-or fi numărat Dunărea Zim- 
nicea și nu Petrolul Videle. 
Din ce motive, nu e greu de 
ghicit.

Analizînd. cum se spune, pe 
toate fețele, în două ședințe, 
acest caz, Comisia de discipli
nă a apreciat că există toate 
dovezile că Cetatea Turnu 
Măgurele nu și-a apărat șan
sele In acest meci, așa cum au 
declarat doi dintre jucătorii ei 
și cum au relatat șl arbitrii 
jocului.

In consecință, rezultatul de 
pe teren — 3—1 pentru Petro
lul Videle — a fost ANULAT, 
iar cele două echipe au fost 
depunctate cu cîte 4 (Cetatea 
Turnu Măgurele) și 2 puncte 
(Petrolul Videle, care retrogra
dează, astfel, în campionatul 
județean, în locul Dunării 
Zlmnicea, oare era a doua 
..necunoscută" a acestei ecua
ții fotbalistice).

Evident, și Mircea Gelu va 
fi judecat (șl așteptăm o ju
decată exemplară !) de către 
Colegiul central al antrenori
lor.

lack BERARtU

amenințînd 
din față, 

decisive

declanșatc 
de apărătorii 

in dorința creării 
a 

in 
a-

surpriză și 
numerice 

Comentatorii au

DACA E CONCURS, CONCURS SA FIE!
La sfîrșitul lunii trecute, Co

legiul central al arbitrilor a- 
nunța un concurs pentru ocu
parea locurilor vacante din lo
tul divizionar „A". Se preciza 
că „se pot prezenta candidați 
din toată țara, care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de regula
ment". Care erau aceste condi
ții ? Stagiu în lotul „1 
ani ; nici o notă sub 8 
suspendare. S-au înscris 60 de 
candidați, - - -
dosarul prea tîrziu. Au 
admiși 12. 12 oameni pentru 10 
locuri 
dintre 
vean 
metri 
remul 
minat . 
care ține COLEGIUL 
central de arbitri este de 68 
secunde, unii dintre membrii 
colegiului uitînd prea ușor cit 
se chinuiau (pe vremea cînd 
erau arbitri) să alerge distanța 
respectivă în 75 de secunde 
(dacă o alergau !). Cine a ră
mas în cursa pentru lotul „A"? 
în ordine alfabetică : V. Ale
xandru (București), P. Cadar 
(Brașov), Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), C. Gheorghe (Suceava),

,B“ de trei 
nici o

alți trei depunînd 
fost

! La proba fizică, unul 
ei, fostul fundaș craio- 

C. Bîtlan, a alergat 400 
în 73 de secunde (75 ba- 
F.I.F.A.), dar a fost eli- 
pentru că... norma la 

nostru

C. Gheorghiță (Brăila), G. Io- 
nescu (București), G. Maca vei 
(Deva), L. Măerean (Brașov), 
A. Porumboiu (Vaslui), Șt. Ro- 
tărescu (Iași), V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin). Se înscriu 
toți aceștia în condițiile prevă
zute de regulament ? — ne-au 
întrebat telefonic cîțiva dintre 
arbitrii care nu au fost admiși 
in concursul de la începutul 
acestei luni. Ne-am interesat 
la colegiul central al arbitrilor. 
Știam că unii dintre ei (C. 
Gheorghe, C. Gheorghiță, G. Ma- 
eavei, A. Porumboiu, Șt. Rotă- 
rescu) NU AVEAU ÎNDEPLI
NIT STAGIUL DE ............
Ni s-a răspuns că, 
brie trecut, biroul 
aprobat opt arbitri 
perspectivă, printre 
amintiți, la care nu 
luat în considerație stagiul ce
rut de regulament. Atunci, ne 
întrebăm, de ce s-au mai pre
cizat „condițiile prevăzute de 
regulament", de ce s-a mai 
numit concurs dacă s-a mers 
pe derogări ? ! 
mai t___ 1——
rile
60 
locuri (există și alți tineri ar-

talentați, Ghergheli, 
, Nicolescu, Ciucu, 
Angheloiu, Gogoașe,

Să-
Pa n-

OI-

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT

A HOTELULUI
Complexul hotelier „București", din

TREI ANI. 
în decem- 

federal a 
în lotul de 
care și cei 

s-a mai

-__ aZ-'. " ! Oare nu era
semnificativ pentru „valo- 
care vin" un concurs cu 
de candidați pentru 10

„BUCUREȘTI
___ r_____ ______ __ Calea 

Victoriei 63—81, vă oferă in cadrul bazei de 
agrement condiții pentru destindere :

• piscine : acoperită și descoperită — 
recent modernizată

tică
sală de gimnastică ; cursuri de gimnas- 
aerobică 
saune 
cabinete de masaj și ultraviolete.

perioada de vacantă sînt organizateIn r____
cursuri speciale intensive pentru inițiere in

înot, cu durata de 2 săptămini (175 lei pen
tru 12 lecții a 1 și 1/2 ore).

Se pot închiria : costume de baie, echipa
ment pentru sala de gimnastică, prosoape, 
căști, papuci de baie.

Program : ' ' ' .
miercuri, joi, vineri și sîmbătă 7,00 — 21,00: 
duminică 8,00 — 14,00.

Informații suplimentare 
15.58.50/2946.

_____________

luni 12,30 — 21,03 ; marți.

bitri 
lăjan, 
tea, , _
teanu și alții care se înscriau 
în aceeași categorie fără trei 
ani stagiu) ? ! Sau, dacă Cole
giul central de arbitri VOIA 
SA PROMOVEZE FĂRĂ CON
CURS ANUMIȚI ARBITRI, a- 
tunci puteau fi trecuți direct 
în lotul „A" cei mai buni „ca
valeri ai fluierului” dintre cei 
aproape 30 de arbitri care ur
maseră (cu scoatere din pro" 
ducție !) cursul intensiv de 
acum doi ani. Nu s-ar mai fi 
ajuns, astfel, la o variantă de 
concurs fără acoperire regula
mentară, din moment ce un 
criteriu de bază a fost cel al... 
derogărilor (să reținem, spre 
exemplificare, că fuseseră ini
țial admiși cu derogări de note 
sub 8 doi arbitri, V. Alexan
dru și L. Măerean, infirmați 
apoi de organul superior bi
roului federal). Referindu-ne 
la „criteriul notelor", am spune 
că el are un anumit viciu de 
fond. în concurs sînt primiți 
cei care au primit din partea 
observatorilor note de la 8 in 
sus numai în calitate de arbitri 
de centru. Ceea ce înseamnă 
că poți greși in voie la linie, 
poți da și un meci peste cap. 
printr-o semnalizare gre ■ 
(sau mai multe !), că ești 
mit în concurs '. Cum au ; 
primiți și în ultimul co. 
unii care au arbitrat ,.c • 
șeii" la linie. C. Ghe- rz 
vind -chiar și o notă dc â. f 
dată optică de evaluare 
dem că pentru a ■> 
pentru a pune cap* 
vismului care

prmdpuMMca

ia telefon

MfusBB M. jONNESCU



SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE
BUDAPESTA, 20 (Agerpres).

In runda a 8-a a turneului in- 
■ ternațional de, sah de la Tâ- 

poica. maestra româncă Euge
nia Ghindă a eîștigat la Haus- 
ner (Austria). Bazai a pierdut 
la Jicmaa. Măriei a învins-0 
pe S. Salai. în timp ce parti
dele Albaleț — Stadler si Ke- 
resturi — Starck s-au încheiat 
remiză. In clasament conduce 
Madl (Ungaria) cu 7 o. urmată 
de Eugenia Ghindă (România) 
și Măriei (Iugoslavia) — cite 
6 p. Petrovici si Stadler (Iu

goslavia) cite 5,5 o. Mafia Al- 
bulet (România) — 5 d etc.

VARȘOVIA. 26 (Agerpres). 
In runda a 4-a a turneului 
internațional feminin de sah 
de la Nalenchowe. Margareta 
Pcrevoznic a învins-o pe Li- 
sovska. Liu Siulan a cîștigat 
la Maziarska. 
a pierdut 
Nagordska 
în partida 
clasament 
(U.R.S.S.) 
(Polonia) cu cite 3.5 puncte.

BEIJING. 20 (Agerpres). In 
cel de-al treilea mșci al tur
neului ne care-1 întreprinde în 
R.P. Chineză, echina feminină 
de baschet a României a în- 
tilnit selecționata orașului Bei
jing. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 82—68 (40—31) îh fa
voarea gazdelor.

In brirhele două jocuri dis
putate. baschetbalistele românce 
obținuseră victorii : 80—63 cu - 
selecționata provinciei Ileliong- 
jiang și 76—69 (34—34) cu for
mația provinciei Liaohing.

DIMITROVGRAD. tn sala de 
sport a acestui oraș bulgar are 
loc un turneu internațional de 
baschet pentru juniori. Iată ci
teva rezultate : România — 
Bulgaria „B“ 77—71. U.R.S.S. — 
Ungaria 88—43. R.F. 
nia — Cehoslovacia 
Bulgaria „A" — Italia 
Iugoslavia — România 
Bulgaria — Ungaria 
U.R.S.S. — Italia 99—82. Iugo
slavia — R.F. Germania 
94—76. Cehoslovacia — Româ
nia 82—62.

Viorica lonescu 
Irina Levitina.la

a obtinut victoria 
cu Sosnowska. In 
conduc Levitina 

și Eva Nagordska

Germa-
88—70, 

105—90.
97—53,
88—83,

Turul Franței se apropie de final

PESTE NOUĂ ORE IN SA...
A 40-a aniversare a' Zilei Renașterii Polonia

SPORTUL POLONEZ LA ÎNALTE
...în etapa de ieri

VIIXEFRANCHE EN BEAU
JOLAIS. Etapa de vineri. a 
21-a, de la Crams Montana la 
Villefraoche en Beaujolais, an- 
tepenultima a acestui al 71-lea 
Tur ciclist al Franței, lungă 
de 320 km, a prilejuit victo
ria belgianului Franck Hoste 
(al treilea succes la aceasta e- 
diție). Plutonul de 124 cicliști 
a rulat intr-un ritm de „pro
cesiune", după cum transmite 
agenția France Presse, ceea ce 
a determinat masive întârzieri 
de la programul stabilii inițial 
și presupus a fi realizat, iar 
cele citeva tentative de a scoa
te din amorțeală cursa au fost 
repede anihilate de grupul 
masiv. Așa se face că la ca
pătul etapei. La Villefranche en 
Beaujolais, in partea de cen- 
tru-est a Franței, finișul și l-a

de ,.a- 
mai 
ciș- 

boni-

dispulat un grup, m-aslv 
lergători. Mai atent și 
decis, belgianul’ Hoste' a 
tigat în 9.28:00 (timp cu 
ficație 9.27:38).

In urma etapei de ieri, si
tuația in clasamentul general 
a rămas neschimbată, purtă
torul tricoului galben fiind, in 
continuare. La»rent Fignon.

Competiția feminină a pro
gramat etapa a 16-a (Ambe- 
riilx en Bugey — ViDefraiiche 
sur Saone. 57 km), cistigată 
la sprint de olandeza Sonaie 
Meyer, în 1.23M (cu bonifica
ție 1.22:47), care a realizat o 
medie orară de 41.168 km. Cta- 
samentul general : 1. Marianne 
Martin (S.U.A.) 26.35:00. 2.
Helene Hage (Olanda) 26 38:17. 
3. Debra Schunwav (S.U.A.) 
26.46:36 etc.

iN AȘTEPTAREA STARTULUI ÎNTRECERILOR OLIMPICE7

(Urmare din pag. 1/

Angeles, in care aii sosit pini 
acum jumătate din delegațiile 
celor 135 — 149 de țări inserase, 
viața a început să pulseze tot 
mai din plin, 
presă se 
pină joi 2000 de ziariști. Febra 
olitnpică încă nu se simte, dar 
se va simți in curind. Nid 
presa locală nu a început ai se 
ocupe de Jocurile Olimpice ce 
vor începe airi peste citeva 
zile. „Los Angeles Times*, de 
pildă, nu oferă încă noutăți 
olimpice. Ca de obicei, așteaptă 
evenimentul, centru a-1 trata 
la zi.

In acest timp, pregătirile celor 
127 de sportivi români prezenți 
aici și la Santa Barbara (cano
tajul) continuă Au început an
trenamentele oficiale după pro
gramul fixat pentru fiecare 
delegație, prin rotație, de cele

In centrul de 
acreditaseră numai

TELFX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Meci de verificare 

la Ciudad de Mexico, Spania — 
Aquilas (masculin) 90—85. Epifa- 
nio a înscris 20 de puncte • Joo 
amical, al treilea, la Belgrad, în
tre formațiile feminine ale Iugo
slaviei șl Bulgariei: 80—66 (36—33).

cla 28—29, R.D.G. „A" — Polonia 
24—29, Bulgaria — Cuba 27—23.

CICLISM • Turul Colorado, e- 
tapa a 6-a (crlterium pe 100 km, 
la Aspen) a fost cîștigată de’neo
zeelandezul Jack Swart cronome
trat în 2.12:13 (a primit o bonifi
cație de 30 s) timp înregistrat și 
(le alți nouă rutieri. Americanul 
.Alexi Grewal ișl menținș tricoul 
galben cu timpul total de 12.58:51. 
Este urmat la 1:26 de Doug Sha- 

; /plro. și la 1:49 de Andrew Hamps- 
- ton. fu. întrecerea feminină etapa 
a ,.Ș-a (60 Ițm) a revenit ameri
cancei Peggy Maass în 1.37:02, 
clasamentul general fiind însă 
neschimbat, îh partea lui supe
rioară.

SCRIMA • Proba masculină de 
floretă pe echipe, în concursul de 
la Budapesta, a fost cîștigată de 
selecționata Uniunii Sovietice care 
a învins, în finală, cu 9—5 for
mația Ungariei. Pe locul trei s-a 
clasat reprezentativa Poloniei.

HANDBAL 0 Ziua a doua ’ a 
turneului masculin din R.D. Ger
mană:'Rostock: Ungaria — R.D.G. 
„B“ 26—18, U.R.S.S. — Cehoslo
vacia 17—16 (7—13) ; Magdeburg : 
R.D.G. „A“ — Bulgaria 29—16,
Polonia — Cuba 34—27. Ziua a 
treia : R.D.G. ,,B“ — Cehoslova—

TENIS • La Sao Paulo au avut 
loc partidele din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei federației" — 
pentru echipe feminine, de tine
ret : Cehoslovacia — Grecia 3—0, 
S.U.A. — Elveția 2—1, R.F. Ger
mania — Suedia 2—1, Iugoslavia 
— Israel 3—0, Australia — Belgia 
3—0, Bulgaria — U.R.S.S. 2—1, 
Italia — Austria 2—1, Franța — 
Danemarca 3—0 • Rezultate din 
grupele semifinale ale „Cupei Ga
lea" : Bayonne : Grecia — Franța
3— 2 !, Argentina — Anglia 5—0, 
Playa de Aro : Spania — Austria
4— 1, Italia Olanda 3—2 ; Ma- 
rianske Lazrie : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 3—2, Australia — Dane
marca 3—0 • In turneul de la 
Baastad, în primul tur : Virginia 
Ruzlcl — Fukark'ova (Cehoslova
cia) 7—5, 6—4.

mal multe ori la lozurile de 
concurs. Gimnastele noastre se 
pregătesc pentru en mare dud 
cu echipa Statelor Unite, pen
tru medaliile de aur. Micuțe si 
ca virstă și ca înălțime. de 
parcă sint „pui de o zi* pe 
lingă alte sportive și sportivi 
din delegația română, ele știu 
că atenția noastră, a tuturor, 
se îndreaptă eu speranță spre 
ele Lucrează deci foarte terios. 
metodic și cu sirguință. sub 
conducerea antrenori tor. Vineri, 
pe aleile Satului olimpic ve
neau de la pregătire halterofi
lii și plecau handbaliștii. 
Halterofilii iși doresc prima 
lor medalie olimpică. în 
timp ce handbaliștii prunul lor 
aur olimpic. Maricica Puică se 
întorcea de pe pistele de aler
gare. Cursa de 3000 de metri 
cu americanca Mary Decker va 
fi una dintre vedetele reuniunii 
atletice la această Olimpiadă. 
Corneliu Ion. care a venit aici 
la 14 iulie, înaintea delegației, 
pentru a ridica drapelul nostru 
tricolor la inaugurarea Satului 
olimpic U.S.C., nu visează dc- 
cit repetarea titlului olimpic 
de la Moscova, iar Petra Kuki. 
in fruntea echipei de scrimă, 
se pregătește și el pentru în
cununarea olimpică. Dorințe 
justificate, însă cu toții știm 
că nimic nu va fi ușor.

Așteptăm cu nerăbdare star
tul întrecerilor oiimpice. pen
tru a consemng . cu satisfacție 
succese deosebite, pe care acum 
le intuim și, prin urmare, Ieși 
dorim.
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COTE ALE PERFORMANTEI
Poporul prieten polonez aniversează miine patru 

nit de la Eliberarea patriei de sub jugul fascist — 
Renașterii Poloniei. La 2Z" iulie 1944, de pe prima 
de pămint smulsă cotropitorilor fasciști, Comitetul de Eli
berare tfalianală, făurit de forțele democratice ale țării, 
in frunte cu comuniștii, a adresat întregului popor Mani
festul solemn prin care, pentru prima oară, era proclamată 
instaurarea puterii populare in această țară.

fn cei 40 de ani care au trecut de atunci, harnicul popor 
polonez, însuflețit de idealurile renașterii țării și făuririi 
noti orânduiri sociale, a dobîndit mari înfăptuiri in toate 
domeniile de activitate, incomparabile cu tot ceea ce s-a 
realizat In trecut. în acest bilanț deosebit sint cuprinse și 
nenumăratele succese ale mișcării sportive, ale cărei re
zultate, in privința dezvoltării sale de masă și pe planul 
marii performante, - ■ ■ ■ -

i 
dece- 
Ziua 

palmă

sint intr-o continuă creștere.

Polonia a avut 
de mare reputație 
inte de Eliberare, 
fost, intre alții, 
rul de fond JanusZ Kuso- 
cinski (campion olimpic la 
10 000 m în 1932), sprintera 
Stanislaws Walasziewicz 
(medaliată cu aur la 100 m 
la J.O. din 1932) sau arun- 
cătoarea de disc Helena 
Konapaeka (ciștigătoare la 
Olimpiada din 1928). dar 
numărul performerilor de 
marcă a devenit incompara
bil mai mare. în acești ul
timi 46 de ani. Și aproape 
că n-a fost disciplină spor
tivă In care campionii po
lonezi să nu se fi afirmat 
puternic, 
victorii 
Jocurile 
pionaîele 
pene, la 
te competiții internaționale 
de anvergură.

Dacă ar fi să alegem. Ia 
întimplare. un anumit mo
ment al unuia din sportu
rile Poloniei ne-am putea 
opri. de pildă, asupra bo
xului. iar momentul ar fi 
cel al Jocurilor Olimpice 
de la Tokio. Dintre cei 10 
pugiliști polonezi care au 
urcat pe ringul de la Ko- 
rakuen, trei au devenit 
campioni : Grudzien la 
„semiușoară" Kulej 
„ușoară" și Kasprzyk 
.semimijlocie". unul a 
finalist (Olech la .muscă"), 
iar trei au primit medalii 
de bronz: Grzesiak la „mij
locie mică". Walasek la 
„mijlocie* și Pietrzykowski 
la .semigrea". Adică șapte 
din cei 16 boxeri au 
medalîați

Succese 
obținut și 
ar fi să 
la ..Cupa 
1974. din 
și la cea din 1982. 
Spania, reprezentativa polo
neză s-a clasat a treia a- 
vem cele mai bune dovezi

sportivi 
și îna- 
cum au 

alergăio-

să nu C obținut 
prestigioase la 

Olimpice, la cam- 
mcndiale si euro- 

atltea și atitea al-

cat. 
la 
la 

fost

fost
la Tokio ! 
remarcabile 
fotbaliștii, 
amintim doar că 
mondială" din 

R F. Germania, 
din

au 
Dacă

RECORDURI MONDIALI EXCEPȚIONALE IA ATLETISM
104,80 m la suliță și 2,07 m la inălțime (femei) !

BERLIN. In cadrul concursu
lui internațional atletic „Ziua 
olimpică", desfășurat in capi
tala R.D. Germane, au fost în
registrate vineri două excep
ționale recorduri- mondiale : 
Uwe Hohn (R.D.G.) a aruncat

sulița la 104,80 m (vj. 9! 
Petranoff — S.U.A. 1983), 
Ludmila Andonova (Bill) 
a sărit 2,07 m la inălțime 
2,05 m Tamara Bikova 
U.R.S.S. 1984).

, iar 
paria)

(VJ.

• CEA MAI BUNA SCHIOARA de fond la Los Angeles. Kitty Godfree (pe atunci gători, intrecind cu 5—4 (după executarea $
*44^. m.wmn TîlTnlZcnai riotina 4-raoi morfolii nlim- lOVitUrilOT df? 1-3 U TH) O SCllipâ CUTl Leii"

tru-Vestul Franței. Istvan Hegyi a fost a- 
preciat drept cel mal bun jucător al com- 
petiției. • CONGRESUL UNIUNII INTER- 
NAȚIONALE DE HOCHEI pe gheață. întru- 
nit recent în Austria, a stabilit programul g 
-marilor competiții ale anului 1986. Meciurile 
din campionatul mondial ale grupei ,.A“ vor 
avea loc în Austria (probabil, la Viena), 
cele ale grupei „B“ în Olanda și din grupa 
„C“ în Spania. „Mondialele- de juniori. 
grupa ,A“, se vor desfășura în Canada. • 
A ÎNCETAT DIN VIATA spadasinul Hans 
Jacobsen (37 de ani), unul dintre cei mai 
valoroși scrimeri ai Suediei. El a fost cam- 
pion mondial de tineret în 1965. la Rotter- 
dam, și de mai multe ori medaliat la cam- 
pionate mondiale și la J.O. Jacobsen aban- 
donase activitatea competlțională după J.O.
de la Moscova. în activitatea sa sportivă el < 
a concurat și la pentatlon flocul trei cu 
echipa tării sale la J.O. din 1968. dar aceas- 
ta a fost, mai apoi, descalificată pentru un 
caz de dopaj !) ® ÎN ECHIPA DE FOTBAL 
vest-germană S.V. Gelsenkirchen 06 din 
liga a doua, evoluează Rolf și Michael 
Hamer. Ei sînt tată (42 ani) și fiu (18 ani)...
• POTRIVIT STATISTICILOR Federației 
Internaționale de Haltere, aproape 1800 de 
performanțe au fost omologate ca recorduri 
mondiale. începînd din anul 1920. Speclallș- 
tii acestui sport pronostlchează că. ptnă la 
sfîrșitul secolului, numărul recordurilor va 
depăși 2000 !

• CEA MAI BUNA SCHIOARA de fond 
din Cehoslovacia, Kvetoslava Jeriova (27 
ahl), a decis să abandoneze activitatea 
competlțională șl să devină antrenoare la 
centrul de sporturi de iarnă „Cervena zvez- 
da) de la Jabloneo nad Nisou. tn activita
tea sa sportivă. Kveta a eîștigat numeroase 
curse din cadrul „Cupei mondiale", compe
tiție în care, în anii 1981—83. s-a clasat în 
final, a treia. Tot a treia a fost și la J.O. 
din 1980 (5 km) șl anul acesta, pe aceeași 
distanță, la întrecerile olimpice de la Sa
rajevo de unde a plecat însă șl cu o me
dalie de argint în urma locului seound la 
ștafetă. • FAIMOASA BICICLETA cu care 
Francesco Moser a realizat în Ianuarie, la 
Ciudad de Mexico, cele două recorduri mon
diale la o oră și cu care a luat parte la 
etapele de contratimp în „Turul Italiei" (pe 
care le-a eîștigat) a fost vîndută la o lici
tație publică organizată de un canal parti
cular de televiziune. O bună parte din suma 
fabuloasă cu care a fost vîndută bicicleta a 
fost vărsată UNICEF, pentru ajutorarea co
piilor săraci. • INTRE ATITEA SI ATITEA 
recorduri mondiale, in fel de fel de dome
nii, lată șl unul de la... motociclism. La 
Ludwigshafen, pe o motocicletă In mers, a 
fost aranjată o piramidă vie alcătuită din... 
29 de oameni ! ..Recordul" precedent, vechi 
de două săptămînl. fusese stabilit la Kas
sel, tot în R.F. Germania, și avea... un om 
mai puțin, adică doar 28... • KITTY GOD
FREE (88 ani), cea mai vtrstnică dintre 
eîștigătoarele probei de simplu la Wlmb'.e- 
don, a fost Invitată să asiste la concursul 
demonstrativ de tenis din cadrul J.O. de

la Los Angeles. Kitty Godfree (pe atunci 
se numea McKane) deține trei medalii olim
pice (aur, argint și bronz) de la întrecerile 
de tenis din 1920 (Antwerpen) și 1924 (Pa
ris). La data aceea, tenisul figura în mod 
oficial în programul olimpic. • DAR A- 
PROPO DE TENIS și de Wimbledon. Junio
rul Luke Jensen (eliminat anul acesta în 
sferturile de finală) a constituit o adevărată 
atracție pentru faptul că servește și joacă

aproape la fel de bine cu mina dreaptă șl 
cu stingă. In funcție de vînt, de soare, de 
adversar, el folosește o mină sau alta. Și 
servește ca din... tun. S-a calculat (asta a- 
cum doi ani !) că mingea servită de el, cu 
mina dreaptă, are o viteză de 188 km, iar 
cu stingă de 183 km. Dar, de atunci, se a- 
preciază că forța loviturilor sale a mai cres
cut puțin. • SAPTAMÎNILE TRECUTE s-a 
desfășurat în Franța. Ia La Rochelle. o 
competiție de fotbal denumită „Euro-foot“. 
Au luat parte mai multe formații din Un
garia. Spania și Franța, alcătuite din zia
riști. Confrații noștri unguri au ieșit învin- Rcmeo VILARAv-u.. <1,11 .; Uo i1 1 cl LI XCȘ1L 111 vni“ IXL III tu ■ f

pen- 
etc. 

a fost 
schio- 

care

în aicest sens. Voleibaliștii 
au fost campioni olimpici 
în 1976, serimerii au obți- ■>» 
nut zeci și zeci de victorii, 
luptătorii și halterofilii de 
asemenea, ca și canotorii, 
caiaciștii și canoiștii. 
tatloniștii și cicliștii 
Un succes însemnat

' și cel înregistrat de 
Tul Victor Fontana,
a devenit campion olimpic 
la săriturile de la trambuli
nă (70 m) 
iarnă din 
poro. Dar 
succese și 
mai răsunătoare le-au i 
gisțrat atleții. Irena 
szenstcin-Szewinska, de 
xemplu. a fost multiplă re- 

-cordmană europeană și 
mondială, a fost campioa
nă a Europei și medaliată 
cu aur la J.O. din 
(200 m — 22,8). 1976 
m — 49,29) și 1964 (4X100 
m — 43,6) Josef Schmidt 
a dominat cu autoritate în
trecerile săritorilor de tri
plu. reușind primul 
mondial de peste 17 
victorii olimpice la 
(16,81 m) și Tokio 
m). Alți mari campioni ai 
atletismului polonez au 
fost fondiștii Zdyslaw 
Krziskowiak, Jcrzy Chro- 
mik și Bronislaw Mali
nowski, săritorii cu prăjina 
Tadeusz Slusarski și VVla- 
dislaw Kozakiewicz, sări
torul in înălțime Jacck 
Wszola, aruncătorul de disc 
Edmund Piatkowski. suli- 
țașul Janus Sidlo, săritoa
rele în
Kreszinska 
Sarna etc.

Puternica 
a sportului

la Jocurile 
1972. de la 
cele mai î 
poate că

lungime 
Si

j de 
Sap- 

multe 
cele 

înre- 
Kir- 

e-

1968 
(400

record 
m și 
Roma 
(16,85

Elzbieta 
Miroslava

bază 
polonez 

care al 7-lea cetățean 
membru activ al-unui 
sau asociații sportive) 
o garanție a apariției 
noi performeri, precum 
a obținerii viitoarelor 
cese.

de masă
(fie- 
este 
club 
este 

de 
i Și
suc-

I CONCURSUL-- INTERNAȚIONAL
DE CĂLĂRIE

( t pag. 1)

borit un singur obstacol. Cel 
mai bine s-au comportat însă

.. Marian
Kozieki d Kowalczyk, cam
pionul olimpic de la Moscova, 
ocupanți ai primelor două 
locuri, in această ordine. Din
tre concurenții noștri, prima 
s-a c. „si: lean a David, in 
final, pe locul L

REZULTATE TEHNICE : 1.
M. Kezieki (PolMia) cu Moța, 
6 p — 36J ; 2. J. Kowalczyk 
(Polonia) cu Gruzsa, Op f- 
39,8 ; X R. Kremer (R D. Ger
mană) cu luna, 6 p — 39,9 ; 4. 
Ioana David (România) cu 
Mentor, 6 p — ilp ; 5. D. Ve- 
lea (România) cu Jean, 0 p — 
42.6 ; 6. G- Deac (România) 
cu Radiana. 6 p — 44,8 ; 7.
R. Iliot (România) cu Cristal, 
Op — 51.1.

In cea de-a doua probă a 
zilei, „Alegeți paacteie*. dota
tă cu „Premiul C-S.M. Sibiu", 
s-au a! inia! 22 de concurenți.

REZULTATE TEHNICE : 1.
J. Kuwalczyk (Palonia) cu Ar- 
temon 956 p. 2. R. Kremer 
(R.D.G.) cu Felddame 910 p, 
3. FI. Stoica (România) cu Fi
cus 890 p. 4. K. Zbigniew (Po
lonia) cu Satura 790 p, 5. F. 
Siegling (R.D.G ) cu Golf 750 p, 
6 T. MiiLler (R.D.G.) cu Frei- 
geist 700 p. 7. T. Răducanu 
(România) cu Sadic 860 p.
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