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Patru decenii de viață nouă» liberă» prosperă
-A

ACTIVIÎAIfA SPORTIVĂ IN PAS

OAMENI ÎNFRĂȚIȚI ÎN VIAȚĂ, IN MUNCĂ, IN ARENA SPORTULUI
.iL-este tinuti&î’;din ini- 

tăril.' ’ ținuturile Covas- 
natura a fost darni

că in frumuseți. Urcați pe Va
lea Oltului, ori
»ru. ori spre
răpit. Bodoc 
Penteleu si 
vor incinta prive
liști unice, de ne
uitat. Aici. ca 
peste tot în tară, 
la farmecul oeisa- 
iului s-au adău
gat. în anii lu-'

socia- 
prefa- 

impresionan- 
Cine 

închipuit
că

s-au 
în 1

minosi ai 
lismultli.
ceri
te.
fi
tâdatâ.
zări liniștite.
dute in anonimat, 
ca St. Gheorghe. 
Tg. Secuiesc. Ba- 
raolt. Covasna. ori 
mai mica întor- 
sura Buzăului vor 
cîteva decenii, localități cu mari 
cartiere de blocuri moderne, 
înălțate în stil arhitectonic spe
cific, 
întind 
în viata 
făurit 
români 
muncă.

si-ar 
al- 

ase- 
oier-

mondiale de
desfg-

Campionatele 
canotaj pentru juniori, 
surate săptămipa trecută la 
Jdnkdping, în . Suedia, s-au în
cheiat .cu un remarcabil bilanț 
al tinerjlpr noștri ramerj 
vîslași. Evoluîml la înălțime

loan Snep și Dragoș Neagu a- 
parțin Clubului' sportiv- școlar 
Triumf București (unfrtiMW 
Radu ' Nicolae), lăr Tttîiah Să- 
chelăresCu este cothpendfit', “ăl. 
Clubului sportiv școlar Steaua 
(antrenor Adrian . David). Fțu-

(Cmititrt !s ace 2—3)

de zi cu zi — un loc de sea
mă ii ocupă $i sportul.

Sportul’ in covâsne-

•/*w£cw,w
V*tl TONCEANU

V

aiunge. în

W»1

alături de care se 
platforme industriale ? ’ 

oamenilor care au 
aceste prefaceri — 

si maghiari înfrățiți în 
în preocupările lor

In tradiționalele „Festivaluri covăsn entele de cea
licitate le constituie crosurile, fapt demonstrat si de ir 

nilor — iată turul de orizont 
pe care ni-1 propunem. ..Bio
grafia lui este semnificativă — 
ne spunea profesorul Laszlo 
Kerestes, președintele C.J.E.F.S. 
Covasna. Incercînd o mono
grafie a sportului pe perioada 
dinainte de război, n-am reușii 
decît să aflăm de citiva pro
fesori si invătători care incer-

ANIȘOARA BALAN VERONICA NECULA DOINA CIVCANU 
campania celor mai buni sclii- 
fiști din lume, canotorii noștri 
au reușit să urce de trei ori 
pe podiumul de premiere, cu
cerind • medalie de aur in 
preba de 2+1 — loan Snep. 
Drago» Neagu. Iulian Sachela- 
rese» —, una de argint — A- 
Mșonra Bălan (la simplu) și 
«u de bronz — Doina Ciuea- 
■u. Veronie* Neenia fî viste).

Așadar, după 14 ani. o nouă 
medalie de aur in proba de 
2 + L In 197». pe lacul St. Ca
tharines. la Campionatele mon
diale dm Canada. Petre Cea- 
p«r*, Ștefan Tndor. Gtoeorgbe 
Cbrnrghin eacereau primul ti
lls de camp.-oc; ai huli in 
iceasiă cursă. îaaa Snep. Dra
ga* Neagu și Iulian Sarhela- 
reșca. tsrab se prima treaptă 

alm de premiere la 
mmp.cesate moodiale 
<ai-kzsuori de la 
. reLaasează sportul 

ttsâsese la această probă in

moașa lor victorie din Suedia 
ving să confirme tradiția? va-, 
loărea canotajului nostru mas
culin, prezent cu două echipa-, 
je și ’ ' ‘
Jocuri 
geles.
in mod deosebit această nouă 
medalie de aur este orientarea 
specialiștilor F.R.C.Y. (Adrian 
David, Mircea Popa, Ludovic 
FMdvari ș.a.) către o' eficientă 
sporită, in condifii mai puțin 
tradiționale. Canotorii care 
ne-au reprezentat cu cinste la 
C.M. de la Jdnkdping au fost 
pregătiți nu pe Snagov, ci pe 
atit de ocolitul lac Pantelimon. 
Așadar, omul sfințește locul ! 
Incepind de joi. Capitala va 
redeveni gazda importantelor 
întreceri de canotaj: Campio
natele republicane pe ambar- 
cații mici pentru juniori vor

la startul apropiatelor 
Olimpice de la Los An-, 
Dar ceea ce subliniază

Vatile TOFAN

(Co&iixugrg in țmq 2—3)

La C.E. de tenis de masă-juniori

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI
PRINTRE FRUNTAȘII CONTINENTULUI

Am telefonat la Linz ieri in 
zori. dornici să aflăm amă
nunte despre evoluția ti
nerilor noștri iucători de 
tenis de masă în nroba pe e- 
chipe a Campionatelor euro- 

.! pene. La scuza că-1 de- 
răniâm asa de matinal pe li
nul din antrenori, ni s-a răs- 

i nuns că antrenorii nici nu prea 
iau dormit. Au analizat în- 
: delung comportarea sportivi
lor si s-au sfătuit asupra ce
lor Ce urmează în Drobele in- 

; dividuale. Erau împreună 
vjyK’.l Bălan — antrenorul 
băieților. Marius Lăzărescu 
si Cen Xiezong — antrenorii

fetelor, ca si antrenorul eme
rit Farkas Paneth. invitat 
de organizatori. dar care a- 
iută activ la conducerea spor
tivilor noștri, in concurs.

Am înțeles Că tehnicienii 
noștri ..sint unanimi în a a- 
preciâ comportarea in ge
neral bună a cadctilor.. vadele
lor $i juniorilor fin această or
dine). cele două medalii de 
argint puțind fi considerate un 
real succes in apriga concu
rentă de la Linz. Si locul 5 o-

Mircen COSTEA

(Continuare fn oao 2—3)

• liililiiircd conducerii dclcg<i(ici olimpice române
cu membrii Comitetului de Organizare • lin ziarist 
$i a 14 organizatori Ia fiecare concurent • Handbaliștii 
noștri au făcut cunoștința cu sala întrecerilor

LOS ANGELES. 23 (prin te
lex). Săotămîna dinaintea 
startului Jocurilor Olimpice 
este, de fiecare dată, dificilă 
Dentru ziariști. Este peri
oada pregătirilor organiza
torice. administrative. teh
nice si protocolare în care 
fiecare delegație sportivă îsi 
definitivează ..planul de bă
taie" nentru competițiile o- 
limoice. Antrenorii. îndeo
sebi. sini teribil de ocu
pați spectrul medaliilor, al 
clasamentului obținut In fie
care sport, grija pentru asigu

rarea la timpul potrivit a 
formei sportivilor. absolut 
toate făcîndu-i taciturni, greu 
accesibili. De fapt, au si 
dreptate, pentru că a mai ră
mas atit de puțin oină la des
chiderea Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles... Doar 
cinci zile...

Numărul delegațiilor spor
tive intrate oină luni ia 
cele trei sate olimpice a tre
cut de IM. iar cel al sporti
vilor. antrenorilor. specia
liștilor și oficialilor te ■- 
Dropie de 10 900. Animația în

BILANȚ DE PRESTIGIU: 90 DE MEDUII
EL MARILE COMPETIȚII NTEINĂTMIUE-»

De-a lungul ultimelor pa
tru decenii, tirul a înscris pa
gini de aur in istoria sportu
lui românesc. Cu o excepție, 
irițitorii au cucerit meda
lii la fiecare ediție a Jocurilor 
Olimpice de după război. in 
total 10, dintre care 1 de aur. 
realizindu-si acel vis atit 
de frumos al fiecărui mare 
performer al lumii contem
porane La zestrea de trofee 
cistigate la marile compe
tiții’ internaționale (Jocuri 
Olimpice. campionate mon
diale si europene) au contri
buit in mod substantial toate 
probele practicate in țara 
noastră, cele de pistoale si 
pușcă situîndu-se in prim- 
Dlan. fără ca talerele sau 
probele de aer comprimat să 
rămînă foarte mult in urmă. 
Cu un total de M de medalii

A

Comeliu ion. cei -u: b«» țintas român al tuturor timpurilor 
Foto : Dragoș NEAGU

cerimetrul olimpic tinde să 
atingă apogeul. Centrul de 
presă înregistrează zilnic 
3—100 de ziariști. în final, 
numărul ziariștilor din ore- 
sa scrisă si audiovizuală, al 
fotoreporterilor si tehnicie
nilor acreditați va egala, 
se estimează, numărul spor
tivilor care se vor întrece 
în competiții. Așadar. un 
ziarist pentru fiecare concu
rent ! Un furnicar de per
sonal organizatoric de toate 
felurile. cifrat la 60 000. 
dintre care 40 OM si-au ofe
rit serviciile In mod vo
luntar. se intilneste la tot 
nasul In zonele olimoice. Dacă 
la aceștia vom adăuga servi
ciul de ordine (aproximativ 
20 000 de persoane) rezultă că

Awel NEAGU

(Continuare tri pag. s a-al

de *ur. wriat si bronz —
zestre» eu care IriiiUrii an
enntritrait la sporirea suc
ceselor sportului românesc
ia arena internațională si. 
implicit. la creșterea pres
tigiului României socialiste
ia lume —. tirul se situează
la loe de frunte in ierarhia 
disciplinelor de performantă 
practicate Ia cel mai înalt 
nivel in tara noastră - r

Intrarea tirului in arena 
internațională s-a produs' 
spectaculos. in 1952. la O- 
limpîada de la Helsinki, răs- 
turnind multe calcule oreă-

labile : cel mai muncitor si cel 
mai serios dintre pușcașii 
români ai tuturor timpurilor. 
Iosif Sirbu a depășit toate 
astentările iubitorilor de >oort 
din tara noastră si a cucerit la 
baraiui ..muștelor* o bineme
ritată medalie de aur. care 
a deschis m mod strălucit se
ria titlurilor olimpice cis
tigate de trăgătorii români

Drumul creșterii continue 
a performantelor tintasilor

Radu DMOFTE

(Continuare in oaț) 2—3)

HOCHEIȘTII FRUNTAȘI ÎȘI ÎNCEP

ACTIVITATEA COMPETITION ALA
• In perspectivă apropiată - participarea la un turneu in

R. F. Germania ți la ..Trofeul Sovietski Sport”

Ca și in țeilalți ani, selecțio
nata de hochei a țării noastre 
își va ineepe pregătirile încă 
din luna august, printr-un tur
neu pe care-1 va efectua in 
R. F. Germania. După acest 
prim ..contact” cu jocurile (19— 
22 august), reprezentativa țării 
va lua parte la tradiționala 
competiție dotată cu trofeul

„Spvietski Sport". Echipa ro
mână va evolua in cadrul gru
pei de la Riga (mai este incă 
o grupă la Leningrad). alături 
de formațiile Sekel Kiev (cu 
care va juca ia 9 septembrie), 
Dinamo Riga (10 septembrie), 
o echipă de duh din Ceho
slovacia (12 septemliric). fjstal 
Ijevsk (13 septembrie) și ȚSKA 
Moscova (15 tșeptembrie).
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PATRU DECENII DE VIAȚĂ NOUĂ, LIBERĂ, PROSPERĂV u

în tabără

(Urmare din pap. 1)

i acțiunile marii com- 
nationale „Daciada" — 
impulsionat puternic și 
covăsncan — a oar- 

35% din populația iu- 
adică 73 000 de tineri 

oameni de toate 
(în etanele de iar- 

aceasla in- 
tntr-adevăr 

mișcare 
cifră semnifi- 
tineri si virst- 
si femei. oa

se străduiesc să 
ceea ce au mai 

Ne gindim la colec- 
marilor unități in- 

ca IntreDrinderea 
agregate si sub- 

auto I.M.A.S.A..
‘ de a-
si altele de 

Dlatforma din Sf Gheor- 
tntrenrind.Tea meca- 
Fabrica de amidon si 

de_ confecții din Tg 
'Fabrica de Plăci 

din Covasna si 
Oamenilor ie place 
dovadă prezenta

1983 in 
petiții I 
care a 
sportul 
ticipat 
detului. 
Si tinere, 
vîrstele 
nă si de vară), 
seamnă 
73 000 de 
reprezintă 
cativă.
nici 
meni 
dea tării tot 
bun.
tivele 
dustriale 
de mașini, 
ansamble ___
C.P.L.. întreprinderea 
paratai electric 
De 
ghe.
nică 
Fabrica 
Secuiesc, 
aglomerate 
cîte altele, 
sportul : 
lor în festivalurile de tradiție 
de aici — „Fetele covâsnene" 
crosurile „Aleargă pentru 
sănătatea ta“. „Serile >)»- 
ciadei" —. particioarea la tre
cerea normelor 
„Sport si 
de tineri 
muncii) 
nasticii 
De o 
bucură

ceva".
Iubitori de 

o
Sînt 

bărbați 
care

complexului
Sănătate" (.32 000 
de oameni ai 

practicarea gim- 
locul de muncă, 

pooularitate 
de masă

la
mare 
sportul

3

Asociații sportive 
Cluburi școlare 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați :
- maeștri
- categoria I
- categoria a ll-a 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Instructori sportivi 
Centre inițiere copii 
Echipe divizionare (A, B, 
Arbitri

a

turismul în special m cu
noscutele stațiuni balneare : 
Covasna — stațiunea celor 1000 
de izvoare —. Balvanyos. Su
gas Băi Biborteni și altele, 
asa cum la ele acasă se află, 
în ținuturile Covasnei spor
turile de iarnă.

Dar covăsnenii. 
n-o spunem. Se 
si cu sportul lor < 
mantă, care are 
în ultima vreme 
frumoase de dezvoltare, dacă 
e sâ amintim doar 
sală a sporturilor, 
artificial bazinul 
de dimensiuni 
splendidul stadion ; 
etc. In 
blicane 
zentat 
cei 942 de sportivi care oarti-

de ce să 
mîndresc 

de oerfor- 
mai ales 

condiții

moderna 
patinoarul 
de înot 
o'.Imnice. 

al C-S.M. 
campionatele repu- 

iudetul este repre- 
de 43 de echipe : dip

gimnasticafl rețetă gratuită pentru sănătate 
muncă

locul de

_-***★***■*■*** Acasă la E c at e r i n a

I
ln pitorescul peisaj din curbura interioară a 
Carpaților se află o așezare, pe un fir de apă, 
purtînd, și ea și apa, același nume: Zagon. Aici, 
în casa familiei Etelka și Albert Szabo, o încă
pere are înfățișare unică: tot ceea ce se află 
în ea, de la păpuși la... medalii de aur și de 
argint, trofee, fotografii, mulie fotografii vor
besc vizitatorilor, îndeosebi copii, pe care fami
lia Szabo îi primește cu toată ospitalitatea, vor- 
besc, spuneam, despre o stea de primă mărime 
a gimnasticii, a sportului românesc: Ecaterina 
Szabo, marea noastră campioană mondială și 
europeană. Aici s-a născut Kati, aici a făcut 
cunoștință cu gimnastica, însoțind-o pe sora 
ei mai mare la școală — avea doar cițiva ani
șori — și încercînd s-o imite la cercul de gim
nastică initial de o inimoasă învățătoare: Irina 
J Farkaș. Modesta dăsciliță a întrezărit la mica 
I „păpușă" vie calități de sportivă.* Și a încura- 
J jat-o în primii pași... Apoi, de aici, Ecaterina 
Ț Szabo a „zburat*, prin Onești și Detxi, spre po- 
ț diumurile marilor competiții. Covăsnenii nu pre- 

-k tind că ei au propulsat-o în lumea sportului, dar

x’ ir+df ir ★St"+ + » "a ★ ~k rr ★ ★★★★★

90 DE MEDALII LA
(Urmare din pag. 1)

români. deschis de Iosif 
Sîrbu. a fost favorizat de in
trarea în circuit a 
Tunari.
1955. 
modeme 
obiective 
Europa, 
istoriei 
care 
Pină 
campionatelor 
linen t.
ca 
sura 
edilii ale sale 
ra dintre ele înscriindu-se pină 
la 30 de țări din 5 continente). 
Campionatele internaționale 

au devenit; 
dintre cele 
concursuri, 

tir 
ini- 

poligo- 
avut ur- 

majore : 
proba de 
să con- 

mari 
Petrescu 

Lichiardo- 
ocrioada 

aveau să 
de- tro- 

Tot acum 
realizează marele 

Olimpiada din 1960.
i Dumitrescu 

de aur...
: primului ti- 

trăgâtorilor 
a vitezistului 

la Wiesba-

ooli eonului 
în anul 
cele mai 
impozante 

gen 
martor 

mondial, 
fie 

cinci 
vechiului con- 

Si tot aici. în pjtoreas- 
nădure Bănoasa, pe mă- 

derulării celor ?7 de 
(la startul unO-

inaugurat 
unul dintre 

și maj 
de acest 

adevărat 
tirului 

aveau să 
în 1983.

din 
al 
ne 

organizate, 
ediții ale

României 
vremea, unul 

importante 
românească de 

înaltă performantă, 
pe standurile 
Tunari. a 
imediate si 

un singur an. 
viteză avea 

la Antipozi, doi

ale 
cu 
mai

Școala 
de 
tiată 
nului 
mări 
dună 
pistol 
sacre, 
performeri. Stefan 
(aur) si Ghcorghe 
pol (bronz) 
1958—1965 
cucerească 
fee de prestigiu, 
si talerele 
salt : la 
de la Roma. Ion 
cucerește medalia

Anul 1966. anul 
tiu mondial 
români.
Virgil 
den: a deschis o strălucită se
rie de medalii (6 la campiona-

iar in 
pușcașii 
o serie

al
operă 

Atanasiu.

• WWWWWWWWWWW';:
1944 1965 1984 |

206 f
4

317 ti 
6 747 f

5

12
300

17
2
2 

30
3
1

28

la Snagov

53
1

118 
1 769

10
73
27
11

138
24
3 

170 •

4
62 

250 
164
45

304
63
20

323

în competiții, 
normele 

olimpici", 
iubitorilor

5 
de 
Le 

de

si-au 
„cari- 

fac 
sport 

ne 
Sf. ' 
la

cipă 
îndeplinit 
didati 
cinste 2--------
de aici secția de _ hochei 
gheată < 
Gheorghe 
C.S.S. nr. 
tism. de 
C.S.M. si 
alpinism 
de la I.M.A.S.A, si altele. Dacă 
am da exemple de sportivi nu 
i-am putea cuprinde 
si 
nii. 
vistii s 
care prin 
tivă exercițiul 
durile maselor 
niște mineri. 
oase“ pentru 
performantă :
Gabriela
vas.
Bede, 
altit 
lui la noi 
ședințele 
de fapt, dimensiunile 
noastre 
sportivilor 
nădejde 
mai 
tru — 
frătiti 
de partid 
o trăim, 
traiectorii 
struetia 
plina 
viată 
din 
splendidă 
neană.

de la I.M.A.S.A.
si cea de

1. secțiile de ătle- 
lupte libere de la 

C.S.S nr. 1 de 
de la Electro, box

pe toti 
pe u- 

si acti- 
covăsnean 
lor cul- 

fizic in rin- 
si caută, ca 
pietrele preti- 

sportul de 
Zoltan Fekete. 

Calalb. Laszlo Dar- 
Gheorghe Ganaite. Ana 

Nicolae Oltcanu și 
..Dimensiunile sportu- 

— ne spunea nre- 
C.J.E.F.S. — sînt, 

pasiunii 
pentru realizarea 

ea oameni de 
ai patriei. Este cel 

eălduro* ai nd al nos- 
români. maghiari, în-

— de recunoștință fată 
pentru viata ce care 
pentru mînuoatc'e 
deschise de eon- 

soeialistă pentru de- 
afirmare in muncă. in 

in sport". Cuvinte 
inimă. exnrimind o 

realitate covăs-

i-am nedreotăti 
Sînt numeroși 

sportului 
pasiunea

Szabo... * » --- »»*»•

tneearcă sentimentul unei mari satisfacții — cum 
spunea un veteran al miședrii sportive pe acest 
meleaguri. pensionarul Eugen Stma — că „vatra 
aceasta de părnînt românesc din inima țârii 
fost și este capabilă sâ nască talente șl In sport. 
Noi am avut un olimpic Încă în 1928. la Amster
dam, pe Kiss Gheorgy. «Un Ghidfalău, Ia atle
tism, ajuns în semifinală. Ce-am produs după, 
în anii aceștia de mărețe împliniri ? Fain de 
tot !". „Fain de tot" este uh superlativ ardelenesc. 
Și interlocutorul nostru adaugă cu mtndrie fn 
glas: „Sigur, nu ne putem compara, la prima 
vedere, cu alte județe, care au scris pagini dc 
răsunet In sportul nostru. Dar sîntem bucuro- 
că de pe aceste meleaguri au plecat: la handbal 
— Josefina Ugrom-ștefănescu. Elena Jianu, Ga
briel Kicsid, Maria și Edith T8rok și excepțio
nala portâriță Irina Nagy Hector, luptătorul de 
greco-romane Valeriu Bularca, sullțașul ștefan 
Dezideriu. Și am putea continua". Da, covăsnenii 
sînt mîndri de aceștia și-l îndrăgesc șl pentru 
că, atunci cînd au prilejul, ei revin acasă. Unii 
și pentru a căuta noi talente...

î

MARILE COMPETIȚII
te mondiale. 13 la campionate 
europene) cu care pistolul 
viteză s-a transformat în pro- 
bă-f anion a tirului româ
nesc. Principalele momente 
de referință sînt ..eoisodul Ma
drid 1975“. cînd echipa Româ
niei a devenit campioană mon
dială 
dial (2370 p. 
pină în 1981).
cînd Corneliu Ion 
campion al Europei eu 598 p, 
cgalînd recordul mondial, si 
cel din 1980. de la Moscova, 
cînd același trăgător excep
tional a devenit campion 
olimpie.

Ultimii ani au consacrat 
o nouă probă în care sportivii 
români îsi denun o seri
oasă candidatură la supre
mația pe plan international, 
pistolul, standard. La două 
ediții ale campionatelor eu
ropene. cele din 1981. de 
la Titograd, si din .1983. de la 
București, specialistele noas
tre au cucerit 4 titluri, două 

de argint si două de 
la senioare si la iu- 
E lesne, deci, de înte- 

din 
la 
la 

I și 
o 

dată au demonstrat marile dis
ponibilități ale tintasilor care 
le-au 
continuare noi

în momentul 
considerabilă 
neri sportivi 
performanță, 
reediteze 
numeric 
silor din

cu un nou record mon- 
rămas ca atare 
momentul 1977. 

a devenit

medalii 
bronz, 
nioare.
Ies. că 
partea ___ ___
pistol viteză, a fetelor de 
pistol standard ca de altfel 
de la alte probe. care nu

si in continuare, 
trăgătorilor de

practicat. așteptăm în 
si noi succese, 

de fată, o masă 
de 
tintesc 
urmărind 
săsi 

realizările 
tirul i

foarte ti- 
marea 

L. să 
depășească 

i înainta- 
nostru si

130 DE MUȘCHETAR! MEREU

Tabăra de vacanță de la Sna
gov a început cu o primă se
rie de elevi furioși la prima 
vedere. Prin livada cu pruni 
și cireși, care duce spre lac, 
mușchetari de tot felul — cam
pioni, ori viitori campioni la 
scrimă — iși încrucișau flore
tele din te miri ce. Era plăcut 
să evoluezi pe „planșele" ră
coroase de iarbă, dar mai plă
cut era după programul de 
pregătire specifică, cînd toată 
tabăra — copiii din centrele de 
scrimă din București. Ploiești, 
Craiova. Oradea, Slobozia, Con
stanța, Iași și Satu Mare — 
mergea la plajă, la plimbare 
cu vaporașul, ori la întrece
rile de fotbal, volei, baschet 
și atletism organizate în fie
care zi.

Frumos era si seara, cînd 
soarele cobora dincolo de „tur
nul de sosire", ciad începea 
programul cultural-artistic — 
montajul literar „Mulțumim 
din inimă partidului", concursul 
de muzică ușoară 
cu ochi frumoși", 
meroase concursuri 
Organizatorii erau, 
antrenorii, dascăli .,____
mulți dintre ei foști scrimeri 
de performanță : Mihai Țiu, 
Dan Podeanu. Traian Constan
tinescu, Eugen Turcu (direc-

PE PLANȘELE RACOROAS
torul taberei). Ana 
Mateșan ș.a. • 
Cum e in tabără 
la Snagov? • Mai 
mult decît plăcut ! 
Sport, joacă, ex
cursii de tot fe- 

seara — cum ați 
șezători la care par- 

toată lumea (Daniel 
cl. a Vl-a, 

finalist 
de

CaflheȚde vaca+t
Iul, iar 
văzut — 
ticipă 
Constantinescu, cl. a 
C.S.S. nr. 1 Ploiești, 
la concursul republican

zei sp 
de le

Asadi 
cheta ri 
cului S 
de vac 
mult t 
Din pr 
Cost eseu 
a fost 
rul“ tab 
revopsit 
chetă de

„Tara mea 
alte nu

de creație 
se înțelege, 

de sport,

floretă juniori, premiant in fie
care an școlar) • Cum e în 
tabără la Snagov ? • Alergă
tură de dimineața oină seara. 
La sala de meșe, la panourile 
solare pentru apa caldă de la 
dușuri, la terenurile de sport 
care mereu se cer a fi mar
cate (Ion Constantin, setul ha-

căsuțele, 
renurile < 
cei care, 
înfrumuse 
primitoare 
Florea Sil 
teanu (t 
Anghel (I 
Mircea T

Concursurile republicane de lupte

LA FINALELE „CADEȚILOR"
PESTE 600 DE
întreceri de bun nivel 

tehnic. participare numeroa
să si o organizare remarcabilă 
la cele două finale ale „cade- 
tilor" luptători nrezenti la 
concursurile 
fisurate 
lui. Iată 
zultatele

luptători nrezenti 
republicane des- 

la Lugoj si 
eiteva relatări 
tehnice :

★
(prin telefon)

Vas- 
si re

LUGOJ 
calitate, au avut loc finalele 
de lupte greco-romane. compe
tiție- la care au participat 312 
tineri sportivi din 21 de ju
dețe si din municipiul Bucu
rești. Majoritatea întreceri
lor din cadrul celor 13 ca
tegorii 
leiuit i 
brațe.
arătînd 
pective 
siune si 
gătirea 
ne“ în __ ,___  ________

După cele 3 zile de concurs, 
pe primul loc s-au situat la 
cat. 38 kg : C. Purearu (Pia-

In lo-

Majoritatea 
din cadrul 

de greutate au pri- 
dispute dîrze. echili- 
evolutiile luptătorilor 
că în secțiile res- 
se lucrează cu oa- 

pricepere pentru pre- 
..schimbului de mîi- 

i această disciplină.

Medalii cucerite in perioada 1944—1984
Aur Argint Bronz

JOCURI OLIMPICE 4 3 3
CAMPIONATE MONDIALE 3 8 3
CAMPIONATE EUROPENE 17 27 22

TOTAL 24 38 28

performerilor 
poartă cu 

tricolore pe 
ale 

teren 
în întrecerile 

cadrul 
naționale 

de eonii 
descifrează 

precise oe

oe cele ale 
care acum 
tricourile 
rile poligoane
Găsindu-si un 
ros de afirmare 
organizate 
competiții 
da“. mii 
lescenti 
țintirii _ . _
ligoane de la Focșani.

în

CONCURENȚI!
tra Neamț), cat. 40 kg : C. 
Ozarchievici (Rădăuți). cat. 
42 kg : I. Catană (Tr. Seve
rin). cat. 45 kg : I. Muresan 
(Bistrița). Cat. 13 : N. Ne-
grisan (Constanta). cat. 51
kg : L. Diaconu (Pitești) cat. 
55 kg : C. Tudosc (Pitești),
cat. 59 kg : I. Barbu (Craiova),
cat. 63 kg : FI. Marca (Ora
dea).. cat. 68 kg : A. Buliga 
(Lugoj), cat. 73 kg : D. Stol- 
cescu (Constanta) cat 73 kg : 
N. Croitoru (Pitești), cat. +78 
kg : A. Altemir (Pitești). Cla
sament pe județe : 1. Argeș 30 
P. 2. Suceava 26. 3. București 
26. 4. Timiș 23,5. 5. Doli 21.6. 6. 
Bihor 20. Clasament ne clu
buri : 1. C.S.S. Rădăuți 26 p. 2. 
C.S.S. Lugoj 22. 3. C.S.S. Vii
torul Pitești 21. 4. C.S.S.
iova 17. 5. C.S.S. Constanta 15.
6 C.S.S. Oradea 14-

C. OLARțJ. coresn

succes 
ma- 

lumii. 
gene-

marii 
„Dacia- 

Si ado- 
tainele 

noile no- 
Alba

HIV IS M
Desfășurat in fața unei nume

roase asistențe „Premiul de Con- 
solare“ a dat loc la o dispută 
strînsă, terminată cu victoria lui 
Titu, care, intr-un puternic final, 
l-a învins pe Trudin (sufocat, a- 
cesta a galopat pe potou, pier- 
zînd și locul al doilea In favoa
rea lui Respect, jenat — la rîn- 
dul lui — pe parcurs de lotul 
mare de cai care îșl disputau 
tntîietatea). Cealaltă cursă a zilei 
de semifond a revenit lui Sardo
nic, recentul medaliat cu bronz 
al derbyului 84, condus fără re
plică de M. Ștefănescu, nedînd 
nici o speranță adversarilor. Tot 
din această formație a mai învins 
șl Secret, beneficiarul unul start 
tansat luat de A. Ștefănescu. Tot 
cîte două victorii au obținut for-

serii de 
petrece i 
mare în 
joacă, sp 
în alți 
este că 
tabără di

PRIN
(U<

cupat dt 
meritorii 
vîrsta 
putină 
în corn 
teneriloi 
trageiw 
fărăjJ: 
schimba 
Tiugan
rului 
pe drui
ga chi 
părere^ 
al 5-4B 
echipar
6i penti 
la senii
comport
16 din
lin Toi 
AlexaniVASLUI (prin telefon). în

trecerile de „libere" ale lup
tătorilor cădeți au reunit 296 
de sportivi din 37 de iudete si 
din_ municipiul București, re- 
liefînd — în general — fap
tul că si la acest stil există, la 
nivelul cadet ilar. elemente 
cu calități pentru performantă

Pe primul loc. la cat. 38 
kg : C. loan (Vulcan — Glina 
București), cat. 40 kg : D. Vlad 
(Buzău), cat. 42 kg : Gh. Ale
xandru (Buzău). cat. 45 kg : 
G. Dănilă (Timiș) cat. 48 kg : 
I. Nistru (Tg. Jiu) cat. 51 kg : 
Gh. Grigorescu (Iasi), cat. 55 
kg : A. Popescu (Brașov), cat. 
59 kg : Gh. Jîpa (Buzău) cat. 
63 kg : St. Scarlat (Buzău), 
cat. 68 kg : R. Sopănțcanu (Pe- 

73 kg : A. Baciu 
cat. 78 kg : 

(Constanta), cat. 
Kotcles (Oradea), 

pe cluburi : 1.

— fiim 
a „eurc 
Tiugan 
Virgil 
vînd
cu nou
supra 
Cehosli 
să dea 
tentiali 
care ti 
nisului

Cea 
tare f 
cadetili 
primim 
deschis 
Călin 
ani. 
Gheors 
cat fc 
din cel 
meciul 
tremur 
că re 
vitate 
ioc i 
miza 1 
El ma 
si. cu

Oradea, 
si com- 
specia- 

mult ca 
Stefan

Arad 
atent 

îndrumați de 
calificați. Mai

Iosif Sîrbu,
Ion Dumitrescu. Ion 

Marcel Rosea, Virgil 
Ana Ciobanu, Cor- 

Ion, sportivi care au 
gloria tirului româ- 

pot găsi urmași ne mă-

Iulia. Joita. 
Rădăuți. Iași, 
oetenț 
listi 
orieînd. 
Petrescu.
Tripșa, 
Aianasiu.
neliu 
făcut 
nesc. 
sură.

trila). cat.
(Tîrgoviște).
V. Cunita
+78 kg : A.
Clasament __  ____ _ .
C.S.M. Buzău 35 p 2. C.S. O- 
nești 18. 3. CJS.S. 2 Constan
ta 16.

M. FLOREiâ. coresp.

Cursa

TITU A ClȘTIGAT „
mațille T. Marinescu și M. Du
mitru, prima victorioasă cu Iu- 
lia, în hltul doi al „Premiului 
Istria" (aceasta a realizat un nou 
record al carierei, 1:25,9/km G, 
Suditu avînd merite în noua sa 
performanță) și cu Rovin, condus 
în frumoasă cursă de așteptare 
de R. Arsene. Cea de a doua for
mație a învins cu Sudor, în pri
mul hit al „Premiului Istria", și 
cu Anemona, victorioasă în cursa 
rezervată amatorilor, M. Popes
cu făcînd dovada unor frumoase 
calități tactice. Cursele rezervate 
doi anilor au revenit Iul Surîs șl 
Laveta, cu care G. Solcan ne-a 
confirmat valorile realizate In ul
timele sale evoluții. Ultima cursă 
a zilei a revenit lui Negostina, 
beneficiara galopurilor luate pe

PREMIUL DE CONSOLARE-
potou de Silica și Percutor, ambii 
angajați intr-un duel prelungit 
pentru victorie.

REZULTATE TEHNICE: Cursa I:
1. Laveta (Solcan) 1:48,1, 2. O- 
ranița, 3. Rișa. Cota: cîșt. 2,80, 
ord. triplă 79 Cursa a Il-a: 1. 
Surîs (Crăciun) 1:41,5, 2. Rimeț. 
Cota: cîșt. 24, ev. 40. Cursa a
III- a: 1. Rovin (R. Arsene) 1:31,6,
2. Osvald, 3. Focșa. Cota: cîșt. 6, 
ev. 50, ord. triplă 1822. Cursa a
IV- a: 1. Anemona (M. Popescu) 
1:30,4. 2. Radna, 3. Tufoasa. Cota: 
cîșt 4, ev. 58, ord. triplă 214. 
Cursa a V-.a: 1. Sudor (Chls) 
1:29,6, 2. Gogol. Cota: cîșt. 2, ev. 
16. Cursa a Vl-a: 1. Sardonic (M. 
Ștefănescu) 1:28,8, 2. Krauss. 3. 
Toporaș. Coța: cîșt. 2, ev. 27, ord. 
triplă 5814, triplu II—IV—VI 976.

1:26,1, 
cîșt. 2 
Cursa 
1:25,9, ■ 
cîșt. 4 
Cursa 
fănesci 
sena, 
triplă 
Cursa 
che) 1 
cîșt. 2

Al 
tării 
COP 
de i 
resj 
tru



Divizionarele ,,A“ la startul pregătirilor

Puncte de vedere

OFENSIVA EISTIOA TEREN
• Modiiicari de struclurâ • Densitate sporită la mijloc, iu
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jucă-
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loc de
Ca și 

generală
e să fie

să- 
cît 
pi-

(Nicșa.
la

conchide 
a impri- 
personală 

pe

Manei nu 
națională, 

ziceți

la întrebarea 
fost posibil 
numără nu 

fotbaliști tre- 
loturi națio-

în 
mai 
Stănculescu !“

De 
evi- 

Kinga 
Lohr).

parcursul 
..s-a vă- 

în finală, 
două me- 

evdluînd

și-a părăsit locul 
centralizate

startul tntre-
DTO-

FATĂ DE PUBLICUL SĂU

ca-
lot amină

CORVINUL ARE DATORII MARI
F71UȘ- 

lui ia- 
'.e zile 

nsă cu 
gătite. 
ristian 

.A.S.S., 
șantie- 

ov. S-a 
s mo
ri toate

jat te-
Pr intre 

lor, au 
mereu 

i aflat 
Ion Ol- 
istantin 
renuri), 
trician),

I
ciuda pitorescului său 

poate toimai de aceea). 
Cincișul a dispărut de pe har
ta fotbalistică. Distanta mică 
de oraș și atracția agrementu
lui l-au cam „hunedorizat" și 
Corvinul, in căutare de liniște 
absolută, 
clasic în reunirile 
intdr-sezoane, în favoarea Ha
țegului. S-a stabilit aici, după 
o săptămînă de antrenamente 
de reacomodare acasă, inclu- 
zînd și vizita n edicală. spai
ma gurmanzilor, în care docto
rul Petru Vinolea a și depis
tat trei supraponderali 
Bogdan, Ioniță) care, acum, 
Hațeg, fac grațioase slalomuri 
printre „mese". Lingă antreno
rii Nelu Ntinweiller si Spiri.lon 
Niculescu, au urcat la Hațeg 
următorii jucătcri:. Ioniță, Ale
xa, Rus (Aurul Brad) 
tari; Nicșa, Vlad, 
Gălan. Bogdan, Nan, 
(Aurul Brad), Ștef 
Deva), Chirocct, Stroia — 
dași: Petcu, Oncu, Burlan, 
dac — mijlocași; Văetuș, 
noveanu — înaintași.
cum se vede, fundași „cu 
rul“. lipsesc, in schimb, înain
tașii și chiar mijlocașii. O par
te dintre ei sînt la CîmpulUng 
Moldovenesc, la lotul national: 
Gabor, Mateuț, alături de Klein. 
Alții nu s-au prezentat, pur și 
simplu: Cojocarii si Gh. Radu. 
La indisciplină mai „punctea
ză" si Stredie. care 's-a alătu
rat lotului cu mare întîrziere. 
neîndrăznind să apară direct 
la Hațeg, dînd doar tîrcoale 
pe la stadionul din Hunedoara 
pentru a lua ..pulsul" conduce
rii clubului. în ce o privește, 
„conducerea" este intransigentă. 
Ing. Gelu Simoc, ne spune;

prea 
pro- 

în 
nou- 
fapt, 
Pri-

por-
Dubinciuc. 

Prigore 
(Minerul 

fun- 
Bar- 
Tîr- 

După 
ca-

„Cu excepția Iui L. Moldovan, 
care s-a reîntors la Dinamo, 
fiind împrumutat un an, nu 
primește nimeni dezlegare. 
Corvinul nu mai dăruiește, nici 
nur ia altora jucători. Avem un 
centru de copii și juniori 
bine consolidat si nrea 
ductiv pentru a ne uita 
curtea vecinilor. Chiar și 
tătiie din lot nu sînt, de 
noutăți, căci Rus, Ștef și
gore au fost juniorii noștri, pe 
care i-am lansat in județ, pen
tru rodaj. Ceilalți 
Nan, Chirocet și Stroia. 
promovați de Ia 
S-ar putea ca Stroia, 
are decit 16 ani, să fie 
velație a sezonului care 
propie. Este un fundaș 
trai de marcaj tehnic și 
în înțelesul bun al cuvîntului. 
îi mai trebuie puțină forță, 
dar asta se capătă. Nu proble
mele de efectiv ne frâmîntă pe 
noi. ci modalitatea de a ridica 
nivelul jocului în noul campio
nat. La acest capitol. Corvinul 
are datorii mari față de publi
cul său, care și-a făcut, in ce-1 
privește, datoria, fiind ultimul 
laureat al „Trofeului Petschov- 
schi”. Marele combinat side
rurgic hunedorean sărbătorește 
în curînd 100 de ani de la în
ființare. Am dori ca această 
cifră jubiliară să-i sensibilize
ze și pe fotbaliști”.

Există un sirg tn cele trei 
ore și jumătate de pregătiri 
zilnice ale Corvinului. Parcă 
in căutarea timpului pierdut 
In afara lui Vlad. reținut la 
efort, din cauza unei fisuri 
pricinuite de călcătura involun
tară a unui coleg, toată lumea 
scoate... aburi. Să fie aceasta 
schimbarea de mentalitate as-

anonimi, 
sînt 

„speranțe”, 
care nu 

o re- 
se a- 

cen- 
„rău“.

teptată? Căci 
noastră, „Cum a 
ca o echipă care 
mai puțin de 11 
euți prin diverse 
nale (Ioniță. Alexa, Klein. Ga
bor, Mateuț, Bogdan, Văetuș, 
Petcu, Tîrnoveanu, Dubinciuc 
Cojocaru) să se claseze pe lo
cul 12 în campionat?", jucăto
rul I. Petcu ne-a răspuns la
pidar: „A fost o problemă de 
mentalitate”. Ne-a tradus-o, 
mai pe larg, „secundul" Spiri
don Niculescu: „In turul cam
pionatului treeat, pregătirea fi
zică și tactică a fost deficita
ră. Jucătorii erau năzuroși, in- 
crezuti. se mulțumeau cu pu
țin. Pe un asemenea fundal, 
actele de indisciplină au râu
rit și ele. Am fi putut vorbi 
despre toate acestea la tim
pul trecut, din moment ce 
campionul indisciplinei, Văetuș, 
a devenit un jucător model, 
care face astăzi antrenamente 
suplimentare. Din păcate, 
zul ..evadaților” din 
verdictul”.

„Total se reduce, 
Nelu Nunweiller. la 
ma a idee fermă și 
de joe echipei noastre, 
care a darese mobilizată ți dă
ruită in acest campionat care 
se apropie. Căci de talente nu 
ducem lipsi. Exemplul lui Ga- 
bar poale să sintetizeze toată 
problema Curs mulai. Are teh
nica iui Piti Varga «i prote
jează bine mingea. nepntind 
fi pus jos deeit prin fault. 
Este. insă, eaprieias. Trebuie să 
știi cum să-1 iei. cum sâ-i var- 
besti. în returul trecut ne pu
sesem de acord. A jucat bine, 
dînd și * gaturi. Pornim de ta

NTAȘII CONTINENTULUI

Doar doi ani a a trecut de la 
ultimul campionat mondial pină 
la startul următoarei competiții 
de anvergură, Euro ’84, și iată 
că to acest relativ scurt interval 
ceva-ceva noutăți s-au produs ; 
atit to planul sistemului de joc, 
cadrul larg de organizare a ata
cului și a apărării, cit și sub as
pectul dinamicii, cu toate ele
mentele ei de detaliu, privind 
mișcarea variată, complexă, a 
componențllor unei echipe, în 
funcție de cele două momente 
fundamentale.

In fapt, nevoia atacului de a 
reface din terenul pierdut to is
toricul lui duel cu apărarea a 
determinat modificările de care 
vorbeam. Chiar mai înainte de 
Mundialul din Spania, cînd 
1—4—4—2 cuprinsese o arie largă 
pe continentele fotbalului, tehni
cienii de avangardă ai sportului 
cu balonul rotund au sesizat o 
inadvertență de fond — 4 fundași 
pentru doar 2 înaintași — și au 
tras o concluzie: „Din acest mo
ment in care în jocul majorității 
echipelor apar pregnant două 
virfuri, va trebui să le opunem 
nu 4 fundași ca pină acum, ci 
numai trei; va fi cu unul mai 
mult decit înaintașii și acest ju
cător in plus, de regulă liberoul, 
va asigura superioritatea nu
merică”.

Nu ne-am propus, to prezentele 
rtoduri, o disecate la amănunt a 
mutațiilor survenite prin trece
rea de la un sistem la altul, o 
logică simplă ne determină însă 
să observăm că, prin urcarea u- 
nuia din fundași (lateral sau cen
tral) spre zona imediat următoa
re. s-a întărit mijlocul echipei.

S-a ajuns astfel (la Început 
mai mult datorită dinamicii decit 
așezării inițiale) la 1—3 5 -2. mai 
pregnant to interpretarea echipe
lor Danemarcei și Portugaliei, vi
zibil insă uneori și ta jocul re

reciat ca 
ama de 
xperiența 

români, 
ale nar- 

Cu o 
bufeă si 
leH* a_i 
Crrctian 

lă a fo
tă încă... 
lut cîști- 
este de 

locul 
astă 

chiar 
întreceri 

lorea s-a 
cîștigat 

cate. Câ- 
initial 

12 din 14 
revelație 

r Cristian 
elevii lui 
ta Țiea- 
comodeze 
toriilc a- 
chipe ale 

gariei Dar 
ură a po- 

nostri. 
ntasii te- 
pean.

comnor- 
ă cea a 
cerit sala, 

scenă 
micuțul 

nici 13 
trenorulul 
îl a iu- 
>tigînd 11 
Doar tn 
finală i-a 
ia. semn 

combatl- 
latea In 
rcate de 
:i de aur. 
la cădeți 
va mai

vorbi despre el. Romulus
Revisz (antrenor Geta Pi
tică. antrenor initial Nico
lae Angelescu) l-a secundat
bine pe Creangă, mai ales la 
dublu, unde cadetii noștri au 
cîștigat 6 din 8 partide, dînd 
speranțe Dentm această pro
bă din programul .europene
lor". El are 14 ani si — 
se spune — cudIuI român 
fost cel mai tînăr.

Comportarea cadetelor 
primit calificativul bine, 
ansamblu. A ieșit în 
dentă de această dată 
Lohr (antrenor Ioan 
care a jucat foarte bine DC tot 
parcursul, cîștigînd toate par 
tidele De care le-a dispu
tat. Otilia Bădescu a impre
sionat. de asemenea. De sDe 
cialistii Drezenti. orin îocul 
său adesea sclipitor, dar a 
fost inegală, cu căderi inad- 
misibile. 
seturilor.
zut“ 
cînd 
citiri _ ________
cu mult sub ceea ce Doate ea 
în mod normal. $i aici 
dublul a dat randament, 
cîștigînd 7 din cele 8 țjarti-

Drin 
scliDitor. 
cu 

chiar De 
Aceasta 

mai clar 
a Dierdut 

hotărîtoare

tu (Popa) 
ditu. Cota : 
triplă 435. 

ia (^ditu) 
r’ •;
triplă 13». 
:t (A. ște- 
tița. 3. Ar
ii. 17, 
rII—IX 211. 
■tina (Eaa- 
iu. Cota: 
12.

ord.

MOSCU

: a înee- 
ii STATE 
care timp 
l fost co- 
ulul nos-

de jucate, deci cu speranțe în 
nroba respectivă. în sfîrșit. 
cit a folosit paleta ei. Anca 
Cheller (antrenor Visile Du
mitrescu) a jucat bine. după 
care nu a mai putut fi folosită, 

rămîne o jucătoare de 
echipei, 

s-a dat 
preliminare 

individuale, 
concomitent.

Ea 
bază a

Ieri 
cerilor 
bele 
ioacă 
mineata Dină seara 
cele 
din 
greu 
rentflor. ___ _____ _____
tifle acestei competiții.

clasamentele probe: pe e- 
chipe: JUNIORI — 1. WLSA — 
campioană europeană, 2. iugosla
via. 3- Suedia, 4. Anglia, S. Ro
mânia. 6. Cehoslovacia, 7. Unga
ria, «. Franța. 9. Italia, 1*. H.F. 
Germania; JUNIOARE: 1. Unga
ria — campioană europeană. 3 
UJLS.S.. 3. Cehoslovacia, 4 B-F. 
Germania, 5. Suedia. 8. Franța. T. 
Iugoslavia. t. Poknia. ». Anglia. 
1«. Olanda: CĂDEȚI: L Crtoilo- 
vacia — campioană eirraprin), 2. 
România. 1 Franța *. Belgia, 5. 
Suedia, s R_F. Cte—TLan ia I. O- 

8. Ungaria. ». U R.SS M. 
Anglia: CADFTE: L Ungaria — 
campioană europeană. 2. România, 
3. Iugoslavia. 4. rrlMMlow x îi s. 
Olanda. 6. Belgia. 7. r- n c s g. 
R.F. Germania, j. Frania. lă 
Suedia.

in 
care 

de 
tirziu. 

trei zile de cor 
program. Un mar 
pentru virsta ca 

impus de co

DUPĂ C.M. DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

avea loc aici pe lacul Panteli- 
mon, iar în toamnă tot pe a- 
ceastă pistă de apă se vor des
fășura și întrecerile balcanice.

Cum se știe, canotoarele 
noastre au dominat in ultimii 
ani proba de simplu, 
fost Sanda Toma, de 
medaliată cu aur la 
la Bled (1979), J.O. de 
cova (1980) și C.M. de 
chen (1981). Un an mai tirziu, 
Ia C.M. de la Lucerna cuce
rea medalia de argint în aceas
tă probă Valeria Racilă, aflată 
acum la Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles. Prefațînd. par
că, aceste mari întreceri tînă- 
ra Anîșoara Bălan a ținut să 
confirme că schimbul de mîine 
este prezent ne podiumul de 
premiere la această ultimă e- 
diție a C.M.: medalie de argint 
în finala de simplu. Tradiția, 
deci, continuă în această pro
bă care ne-a adus atîtea satis
facții... Tradiție în sport, dar 
și în familie: Anișoara Bălan, 
de la Dinamo București (an
trenor Ion Dospinescu), este 
sora mai mică a Doinei Bălan, 

Lake 
8+1 
J.O.

Intii a 
trei ori 

C.M. de 
la Moș
ia Miin-

Doina Ciucanu, de la Ceahlăul 
Piatra Neamț (selecționată de 
prof. Garoafa Cantemir) și 
Veronica Necula, de la C.S.Ș. 2 
Constanța (antrenor Virgil Ște- 
fănescu) — au ocupat locul ni 
în proba de 2 visle, după o 
cursă în care au fost tot tim
pul în plutonul fruntaș, adică 
alături de puternicele echipaje 
ale Uniunii Sovietice și R. D. 
Germane. Foarte tinerele noas
tre canotoare au lăsat în nrmă 
dublouri din țări cu tradiție în 
acest sport — echipajele Olan
dei, Belgiei (țară ^are, 
viitor, 
notaj), 
sfîrșit.
moașă, 
ceasta 
nesc va fi reprezentat cu cin
ste.

anul 
va găzdui C.M. de ca- 
Italiei. Au lăsat, în 

în urmă o impresie fru- 
o speranță că și la a- 

probă canotajul româ-

ADMINISTRAȚIA DE

acum la antrenament pe 
Cassitas, în echipajul de 
care ne va reprezenta la 
de la Los Angeles.

Două fete din provincie

• Astăzi este ultima zi cînd vă 
mai puteți procura bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES de inli
ne 25 iulie.. Cîștigătorii pot primi 
importante sume de bani, precum 
șl autoturisme de mic litraj 
OLTCIT SPECIAL, în valoare de 
66.750 lei. Facem pe această cale 
precizarea că toți cîștigătorii au
toturismelor de acest tip, obținute 
la tragerile obișnuite, precum și 
la concursurile PRONOSPORT,

MANEA. UN ADEVARAT
LIDER DE ECHIPĂ..

MMe, 
de pregătire. jucătorii 

executaseră «x 
in soli 
de 1orță 
viteză s» 
zic antre- 

spus. ci
tată, culcat.

Ia aceea firi
zi . _
Rapidului 
program tare. 
Sase exercita 
fn regim de 
rezistentă, cum 
norii. Altfel 
tentii pe 
genuflexiuni, trecerea trun
chiului peste 
rituri eu 
mai sus, 
cioacelor, 
jucător 
ții. C.~ 
si s-a i 
Manea* 
docto-ul 
elamind : 
Manea. 
trinii‘ 
de ani 
ehipei, 
1 a Rapidului, 
total 
dabil 
bilind 
cord, 
insă 
exista 
Seriozitatea acestui 
de echipă. Angajarea lui 
totală intr-un program dur, 
căruia cu greu ii fac fată 
ți unii mult mai tineri. Ni
colae Manea s-a dovedit un 
adevărat căpitan de e- 
chipă. Dacă el, vedeta, 
trage, cum trage, atunci ni
meni nu se mai poate es
chiva, 
poate ____
autodepățirea. Exemplul lui

picior, 
genunchii 
ridicarea 

____ flatări.. Fiecare 
'.r era fișat. La sfir- 
cind s-a făcut totalul 

citit ..bilanțul lui 
l-am auzit pe 
Dârei Popa ex- 

^"ormidabil !“ 
visul diutre „bă- 

echipei. la cei 30 
ci săi, căpitanul e- 
personalitatea ssr.

_ " * ’ realizase un 
’ intr-aderir formi- 
la genuflexiuni sta- 

un veritabil
Nu ne 

cifrele, ei
dincolo

re- 
interesau 
ceea ce 
de ele. 

lider

Atunci, nimeni nu 
decit sd încerce

STAT

Manea, ju
cătorul nr. 
1 al Rapidu
lui. tre
buie să re
prezinte o
temă de medititie 
tru foarte multi alți 
tori talentati.

„Dacă 
juca ! 
nu-mi 
Victor 
mărturisea antrenorul 
eipal al Rapidului

prin- 
____ _  ___ _____  după 
unui din antrenamente, in 
care extrema stingă a 
feroviarilor se aflase tot in 
frunte. „Nebunia” (su
perbă) a lui Manea din 
aceste zile aspre i-a prins 

pe Ion Ion, Stefan Popa, 
Mânu ți Rada, i-a contami
nat ți pe cei tineri. Ion Ion, 
tehnician rafinat, a în
țeles ți el că fără o pre
gătire fizică deosebită nu 
poate reuți saltul pe care 
l-a tot promis. „în. fond, 
cu ce îi este superior Gi
resse lui „Ozonel” al nos
tru întreba un rapi- 
dist. Răspunsul stă in „ra
nița” lui Ion Ion.

Exemplul lui Manea poa
te fi un răspuns pentru 
multi 
lent.
mit 
Ceea 
dit-o 
— «u-i suficient !

Mircea M. IONESCU

jucători 
care s-au 
numai cu 

ce astăzi — a 
din plin ?>

de ta- 
multu- 

talzntul. 
dove- 

JEuro ’84“

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mai primesc și diferența in obiec
te din magazinele comerțului de 
stat, ptaă la 70.000 lei.
• ta această săptămînă se mal 

află în vînzare biletele pentru 
tragerea obișnuită LOTO de vineri 
27 iulie și cele pentru tragerea 
excepțională LOTO de duminică 
20 iulie.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 18 IULIE : Cat 
1 : 2 variante 25% a eîte un auto-

turism Oltcit plus diferența în 
obiecte pînă la 70.000 lei ; cat. 2 : 
1 variantă 100% a 45.563 lei șl 3 
variante25%a 11.391 lei; cat. 3: 18,25 
a 4.369 lei; cat. 4 : 65,75 a 1.213 lei ; 
cat. 5 : 181,75 a 439 lei ; cat. 6 : 
6.182,75 a 40 lei ; cat. 7 : 166,75 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.043,75 a 40 lei. 
Report categoria 1 : 73.162 lei.
Autoturismele Oltcit de la cate
goria 1 ap fost obținute de : Le- 
fereanu Iulia din Oradea și Nae 
Silvia din Ploiești.

prezentativelor Franței și Spaniei. 
Așa, de exemplu, o parte am 
prețul- pus, în ultimii ani, de tui- 
balul portughez pe densitatea de 
la mijlocul echipei o cunoaștem 
din evoluția formației fanion, 
Benfica Lisabona, pe care o vă
zusem in confruntarea eu Uni
versitatea Craiova. Acum însă, 
pelind ia 5 mijlocași (aleși, 
Euro ’84. dintre ------
Frasco. ChaLana, 
man tino, Gomes), 
nando Cabrita a 
supralicitează, pe 
importanța compartimentului che
ie care, prin număr și calitate, 
asigură necesarul echilibru in joc 
ajutlnd defensiva și ofensiva, in 
funcție, firește, și de replica ad
versarului.

Intorcindu-ne la ideea de ia 
care am plecat, potrivit căreia 
descongestionarea ariergărzir s-a 
făcut in sprijinul ofensivei, la 
Euro ’84 a frapat modul de des
fășurare a forțelor în situația 
posesiei mingii. Atunci. în acele 
dese momente, un Larsen, un 
Jordao (mai ales el), un Lacombe 
sau un Santillana au încetat de 
a mal fi virfuri de atac izolate 
în treimea din fața porții adver
se. Ei au simțit, din plin, valoro
sul aport al coechipierilor de la 
mijloc (cu precădere, al lui Ar- 
nessen. Laudrup și Lerby, al lui 
Chalana, Carlos Manuel și Frasco, 
al lui Țigana, Giresse, Platini, al 
lui Gordillo, Gallego și Victor), 
creînd, împreună, un fotbal flu
ent, coerent, plăcut la privire, 
bogat în faze de poartă.

îndeosebi ele, aceste protago
niste ale turneului final, anima
te de un spirit ofensiv generos, 
au făcut ca producția de goluri 
a lui Euro ’84 (41, în 15 meciuri) 
să fie net superioară recoltei (24 
de goluri. în 14 jocuri) de la 
precedentul campionat al bătri- 
nului continent...

...Sînt cifre care aproape că 
vorbesc de la sine: despre mer
sul înainte al fotbalului, despre 
necesitatea ca și forul nosti-u de 
specialitate, prin Colegiul central 
al antrenorilor, să se orienteze și 
să acționeze în aceeași direcție: 
a muncii temeinice, responsabile, 
purtată în pas cu realitățile din 
arena internațională. Viața nu stă 
pe loc. Orice timp irosit poate 
duce la sporirea decalajului e- 
xistent, la ora actuală, în mate
rie de concepție de joc și de in
struire. Euro ’84 l-a reliefat o 
dată în plus. Acest decalaj poate 
fi redus și apoi anihilat începînd 
chiar din acest campionat. Căci 
fără un campionat realmente for
tificat (repetăm, pentru a eîta 
oară?, acest adevăr) — în primul 
rind prin contribuția tuturor teh
nicienilor primului eșalon — nu 
se poate vorbi de o reprezentare 
internațională la un nivel constant 
remarcabil.

a- 
. . la 

Carlos Manuel, 
Paciiecbo, Dia- 
antrenorul Fer- 
demonstrat că 
bună dreptate,

• ASTAZI, F. C. OLT — LOKO
MOTIVE LEIPZIG. Astăzi, cu în
cepere de la ora 18, va avea loc 
pe stadionul din Slatina, meciul 
amical dintre F. C. Olt și Loko
motive Leipzig.
• MÎINE, pe stadionul Munici

pal din Tirgoviște, la ora 17,30, 
divizionara B locală va întilni, 
într-o atractivă partidă amicală, 
echipa bueureșteanâ Steaua.
• TURNEU INTERNATIONAL 

LA CONSTANȚA. în zilele de 26, 
28 și 30 iulie va avea loc la Con
stanța un turneu internațional, la 
care vor participa echipele Ha
arlem și Excelsior din prima ligă 
a campionatului olandez. Sportul 
studențesc și echipa organizatoa
re, F.C. Constanta.
• „CUPA DROBETA 2000“. In 

perioada 27—29 iulie, pe stadio
nul Municipal din Drobeta Tr. 
Severin, se vor desfășura jocurile 
ediției a 9-a a „Cupei Drobeta 
2000”. Vor participa divizionarele 
„A“ Universitatea Craiova și Chi
mia Rm. Vilcea, formația locală 
C.S.M. Drobeta și echipa . F.C. 
Maidampec din Iugoslavia.
• FINALA CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN AL CLUBURILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE, ta perioa
da 16—19 iulie a avut loc la Bis- 
trița-Năsăud finala campionatului 
republican al cluburilor sportive 
școlare. Ciștigătoare, echipa c.S.ș. 
Tg. Mureș (antrenor A. Kaniaro). 
care a învins in finală cu 3—0 
(2—0) formația C.S.Ș. Bacău (an
trenor Nicolae Florea). Pe locuri
le următoare s-au clasat, în or
dine: C.S.Ș. Banatul Timișoara, 
C.S.Ș. Galați. C.S.Ș. Caracal, 
C.S.Ș. Electroaparataj București. 
C.S.Ș. Reghin și C.S.Ș. Bihorul 
Oradea
• „CUPA PIONIERUL", compe

tiție care s-a desfășurat la Va
slui între 20 și 22 iulie, a reve
nit selecționatei Județului Vilcea, 
care a întrecut în finală cu sco
rul de 6—0 (3—0) selecționata ju
dețului Galați, ta finala mică: 
județul Cluj — Județul Prahova 
1—0 (1—0). Iată clasamentul fina’: 
1. Vilcea. 2 Galați, 3. Cluj. I. 
Prahova 5. Mehedinți, 6. Călărași. 
7. Botoșani, 8. Sibiu. (M. Florea 
— coresp.).



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
BUDAPESTA, 23 (Agerpres). 

în turneul internațional femi
nin de șah de la Tapolca, după 
11 runde, în clasament condu- 
<-- Iidiko Madl (Ungaria) cu 
9 p, urmată de Stadler (Iu
goslavia) — 7,5 p, Eugenia 
Ghindă (România) și Petrovici • 
(Iugoslavia),- cite 7 p, și o 
partidă întreruptă fiecare, Mă
riei (Iugoslavia), Starck (RDG) 
— 6,5 p (1), ’ Maria Albuleț 
(România) — 6,5 o etc. în run
da a 11-ta, . Albuleț a remizat ■ 
cu Berglitz, egalitatea fiind 
consemnată'.și- în partida Jic- 
man-Madl. Stadler a ciștigat lă 
S." Szalai. iar Zamt a pierdut la -

Keresturi. Ghinda a întrerupt 
în poziție complicată cu Ilo
na Szalai.

BRATISLAVA, 23 (Agcipres). 
In semifinalele turneului inter
național de tenis pentru juni
oare de la Bratislava, tînăra 
jucătoare româncă Ileana Tro- 
can a învins-o cu 4—6. 7—5,
6—3 pe americanca • Watterman, 
iar Nora Rajcikova (Cehoslova-' 
cia> a eliminat-o cu 6—7, 7—5; 
6—2 pe Coechipiera sa Odosde- • 
Iova. La masculin, finala se 

. va~ disputa între cehoslovacii 
Pater Ktfrda și Martin Strelba.

bal. ,»PrieLcnia“. rezervat,. echi
pelor de,: juniori, s-ap înregis
trat următoarele rezivltaW: „ Po
lonia — România 1—0 (0—3); 
Ungaria —• Cliba 1—î 
URSS — Cehoslovacia 
(4—0); Bulgaria. 
mană 2—1 (1—0).

(o^o);.
4—0 

R. D. Ger- i

CEHOSLOVACIA

A CIȘTIGAT

„CUPA
FEDERAȚIEI"

LA TENIS
sfirsit 
femi- 
dotată 
Pentru

ȘAO PAULO. A luat' 
competiția internațională 
nină de tenis pe echipe 
cu „Cupa Federației", 
a treia oară, reprezentativa
Cehoslovaciei a obținut victoria 
(a mai ciștig^t in 1975 și 1933). 
In finală, Cehoslovacia a dis
pus de Australia Cu 2—1 (He
lena Sukova — Ann Minter
5— 7. 5—7. Sukova. Hana Man-
dlikova — Wendy Turnbull, 
Elisabeth Sayers 6—2, 6—2,
Mandlikova- — Șayers 6—1,
6— 0). în semifinale: Cehoslova
cia — Iugoslavia 3—0 și Aus
tralia — S.U.A. 2—1.

LE TOUQUET. în finala cam
pionatului european pentru e- 
chipe de cădeți, dotat cu »,Cu
pa Borotra". Italia a realizat o 
surpriză întrecînd Suedia, 
principala favorită, cu un scor 
net: 4—1!

BAASTAD. Proba masculină a 
dublurilor a revenit perechii 
Jan Gunarsson (Suedia). Mi
chael Mortensen (Danemarca), 
care a întrecut cu 6—0, 6—0 pe 
Juan Avenando (Spania), Fer
nando Roese (Brazilia).

• Publicăm rezultatele fina
le din cadrul grupelor de ca
lificare ale ..Cupei Galea": Ma- 
rianske Lazne: 1—2. Cehoslo
vacia — Australia 4—1; 3—1.
U.R.S.S. — Danemarca 4—1
Playa de Oro: 1—2 Spania - 
Italia 4—1;~3—4. Austria — O- 
landa 5—0; Bayonne: 1—2. Ar
gentina — Grecia 4—1, 3—4. 
Franța — Anglia 5—0; Kemp
ten: 1—2. S.U.A - R.F. Ger
mania 4—1; 3—4. Mexic — Iu
goslavia 5—0

1;

BEIJING, 23 '(Age.rpreS)»o-'E- 
chipa ‘feminină db: Baschet■’ a 
României -și-ă- ineheiat tur-neul 
-în R. P: ' Chineză jueind- la 
Beijing cu formația Hebei>Par
tida ’ s-a • încheiat "'Cui scorul-xie 

■66—56 ' (33**28> ■ '.in'-- favoarea
baschetbalistelor tbniânae.

Din Cele șapte meciuri sus
ținute, ■ selecționata rdmână a 

■ ciștigat cinci. în-: două partide '
BUDAPESTA, 23 (Agerpres).

La Salgotarian. în cadiiil _ _____ ____  ____  ___
lurrieului internațional de fot- victoria revenind gazdelor/

PE PISTELE DE ATLETISM
Prezentăm, în continuare, rezul

tatele înregistrate în cadrul uno
ra dintre concursurile de atletism 
de la sfirșitul săptîminil trecute, 
soldate cu câteva rezultate exce
lente :

EVGKNE. In cadrul competiției 
atletice'internaționale. Mike Tully 
și-a. îmbunătățit recordul ameri
can la săritura cu prăjina cu 5.E 
m, după care a Încercat la S.K 
m. La Înălțime, sustralianca Va
nessa Brawn șlcanadianca------
Brill au sărit 1.93 m.

21,52 m: ciocan: Karl-Heinz
Riehm (R.F.G.) 79.20 m; -FEMEI. 
19» mg: Lucyna Kaiek (Polonia) 
12.0;. MO .mg: Marlies Harnes 
(R.F.G.) ■ 57.28 m: lungime: Sa
bine Everts (R.F.G.) 6,77 m; suli
ță: Ingrid Thyssen (R.F.G;) -66.13 
m. - ; .

Debbie

MOSCOVA. Alergătorul 
Budko (1C ani) a obținut . 
— record european de juniori la 
400 mg. Alte rezultate: femei : 
400 m: Maria Pinighina <9,85; 1600 
m: Zamira Zaițeva 4:00,30; 400 mg: 
Ekaterina Fesenko-Groun 54,34, E- 

; greutate: <lena Filipișina 54,56; 
Nunu Abașidze 20,77.

••‘14

însemnat
spor de calitate t au 
Trt'reglstȚăț’ ’in"' jocul 
lor voleibaliștii ca- 

. 'nadlem/1 1Ă—’ această 
oră candidați chiar pentatlon modern

■ ldb pe pomu- - (1948) șl judo (ld5i)i- 
■tiltiUl olifnpte.rB^pent,, ^Federația. - 0er base„,;

sejecțipoatft.,, olimpi.-- bail.t,*(spoțț ’ derppnj 
. ,că. a Canadei -ă " în-' _ stratiy, la * aceasta
■ "'tilnW repfeZBiitktlva ectTție'-'- a ‘ J'.o.) ' a"'VariccuVeri

: - f6st-vcbnstitoită- ■ abia - zebltfh'dă 
tot(AjiAo, Canuda No-

“Ața ua .zeeiaMă 4—2:’-.,

fotbal
(100.7). și. înot (1908) 
iar Cele -‘mai noi'- 
box și ' handbal 
(1946), volei (19*47), 
pentatlon

-.J'.R.S.S-.. pe -eare a:a 
:lnțreeut-o de .. trei,

. ori< .de fiecare dată»
,cu același scor.:.3—2.,
Aceșteg .au xd^ț/pn- 
riiele victorii ''Căna^-

■ dîene- din palmare
sul- întâlnirilor din-

ji tțe cele două- __ .. ....... —..  .......... ,
mâții. , Chi’rj.ejă va fi -pusă

g Comitetul olim- în circulație o- serie 
pic ecuadorian a de' tiitibre- de - șaĂe 
anunțat, lâ Quito, căvalori infățtșind at- 
delegația pe care -o letismiil (săritura ,în 
va- trimite La , :J.O.

..numără lț sportivi;

• Delegația olim
pică a principatului 
Monaco cuprinde 
dp.p "sportivi înscriși 
ia ;înot, . judo, scri- 

' h¥ă-, ^’ir șt ^îr- cu ’ar- 
- Cili*;, '-i'- < ■-■ V-

Jacuri f de
(U.ței pe .iarbă, .- la.
Variccu^erî \ Noya 

’■— S’.U.A.
Canada- 'în anul 1976 »

• - u<* -‘i—deș£i^dern qficiaie a . > Federația jtali-
i'a «-Să' a“a «« XPtbai a se/

pniha zi ae emisia ;ectionat iiimătorii 
ne pentru timbra- - juc'âfcri - !n_ -

. olimpice. în. diferite ojitanifră <39«or* țărj..,.Astfel».-.,în R,Pr .P” tr.La.-”uln.teLa. ac 
:.. ,v Ch.fn^ă va T

9 comitetul oliin- In ^circulație-.4 o»*' ' •

• au:; iu- ana k°u»a* a ser. 
. iecționăt -următorii

O leg 
♦9,27 s

SACRAMENTO. Un 
concurs preolimpic în 
calitate calif orniană. 
190 m: Calvin Smith 
+4,00 m/s); 400 mg: Traneî Haw- 
kins < 
8,56 
Ray 
Lee 
rry vignerun țrraiiȚiaj in,
disc: John Powel 64.48 m; suliță: 
Tom Jadwin 83,20 m; 4X100 m : 
S.U.A. 38,5: FEMEI. 100 m: Dianne 
WlUiams 11,24; 800 m: Ellie Van 
Hulst (Olanda) 2:06,27; 2000 m : 
Ruth Wysocki 5:42.9; 400 mg: Judi 
Brown 55,8: lungime: Beverley
Kinch (M. Britanie) 6,73 m: greu
tate: Gael Martin (Australia) 
19,33 m.

important 
această lo- 
BARBATI, 
9.94 (vînt

49,39: lungime: Carl Lewis 
m (vînt +8,82 m/s triplu:
Kimble 16,78 m; înălțime: 

Balkin 2,21 m; prăjină: Thle- 
Vigneron (Franța) 5,75 m:

MUNCHEN. BARBAȚI, 100 m: 
Verner Bastians (R.F.G.) 10,37;
1000 m: Hans-Peter Ferner (R.F.G.) 
2:17,83; înălțime: Carlo Thraen- 
hardt (R.F.G.) 2,26 m; prăjină: 
Joe Dial (S.U.A.) și Wladyslaw 
Kozakiewicz (Polonia) 5,50 m; su
liță : Klaus Tafelmaier (R.F.G.) 
86.62 m; FEMEI, 100 m: Heidi 
Gaugel (R.F.G.) 11,24: 400 m: Ute 
ThȘpMn (R.F.Q.) 50,87; — “'
Roswitha Gerdes (R.F.G.) 2:01,79; 
înălțime: Ulrike Meyfarth (R.F.G.) 
1,04 m.

800 m:

STUTTGART. BĂRBAȚI: 110
mg: Jurgen Schoch (R.F.G.) 13.87: 
400 mg: Peter Scholz (R.F.G.) 
40.45; înălțime: Dariusz Zielke 
(Polonia) 2,26 m: lungime: Jur
gen W6rner (R.F.G.) 7,99 m; pră
jină: Giinther Lohre (R.F.G.) 5,50 - 
m; greutate: August Wolf (S.U.A.)

EXCEPȚII ALE UNOR REZULTATE DE EXCEPȚIE I
Un record este 

nrin el însuși ceva 
de excepție si. to
tuși, 
stirid 
XÎStâ 
duri 
un fel de 
a 
Două 
au i 
trate 
cută

3 atleți, 2 judoka». 
un halterofil, 3 luptă
tori- un trăgător și 
o călăreață J

• Nici n-au

Gsl.O. BĂRBAȚI; 2M m; Albert 
Robinson (S.U.A.) 26.7»;' 400 rn :
Mark Rowe (S.U.A.) 4« 52‘: MO m: 
BHIv (M. Bcit.) -1:M«. Stanley 
Redwine (S.U.A.) 1:44 87; o mila: 
David Moorcroft (M. Briț.) î:50.95: 
5000 m: Alberto Cova (Italia) 
13:11,24, Tim Hutchings (M. Brit.) 
13:29,24: MO mg: Clifus Clark 
(S.U.A;) 13.7S: 400 mg: Dove Pa
trick (S.U.A.) 46.95. Tony Rambo 
(S.U.A.) 49,19;, 3000 m Ob.; Bo-, 
guslaw Mamlnski (Polonia) 8:13,43, 
Colin Reitz (M. Brit.) 8:13.7»;. 
înălțime: Jerome Carter (S.U.A.) 
2,30 m, Jacek Wszola (Polonia) 
2.27 m: FEMEI. 890 m: Claudette 
Groendal (S.U.A.) 1:59.96. Chri» 
Gregorek (S.U.A.) 2:00.08 : 3900 m: 
Ingrid Kristiansen (Norvegia) 
t:39,56. Cathie Twomey (S.U.A.) 
8:4« 55.

• Nici n-au în
ceput Jocurile și or
ganizatorii au ți 
luat măsuri pentru 
festiritate® de in
cludere a lor. In 
acest sens, L.A.O.Q.C. 
(comisia de organi
zare a competiției o- 
llmpice) a . coman
dat, unei firme ja-

. poneze, 3000 de ra
chete luminoase, ca
re vor fi lansate pe 
cerul Los Angelesu- 
lui în seara zilei de 
12 august, cu prile
jul ceremoniei de 
închidere ă celei de a 
XXIII-a ediții a J.O.
• Intre federațiile 

Internaționale ale 
căror sporturi figu
rează pe programul 
olimpic cele mal 
vechi sînt acelea de 
gimnastică (înființa
tă în 101), canotaj 
(1092) ciclism (1900),

înălțime), hâltprele,. 
gimnastica, natația 
(sărituri dfe la traTn- • 
bulină), tirul 
leiulj< .•>
• Turneul 

național de 
care la si 1 
(masculin) de la
London (statul ca
nadian Ontario) a
prilejuit rezultatele: 
Canada — Australia 
93—82, Jugoslavia ’ — 
Italia 103—83. Dali-
pagici a marbat -31 > 

. punpte. In . continua-; # 
re, Saint Catha
rines: "Canada — IU- ici, ii 
gdslavia 00-^84, Aus- arcul, 
tralia — Italia 97—80. 
tn urma acestor 
succese, Canada' a 
cî$tigat competiția.
• 'Meciuri amicale 

de handbal mascu
lin • la Basel, Elve
ția — R.F. Germa
nia 13—15 (7—9).
Reamintim că echi
pa 
parte 
Srupă 
tativa 
Lund,

și vo-
inter- 

verifi- 
basebet

Elveției face 
din aceeași 
cu reprezen- 
Româniel; la 
Suedia —

:la ■•-. Los’. Angeles:. 
Țjncredi,-Zenga ș>-. 

Ălaiii-llighetti, Nela.- 
Vi.ercli'oțvo'd., ‘ Bares! 
-'Ferri, ' Băgni, ‘ Sa- 
bătd; '' Serena, ' Viole' 
■** 'Băttistitii, Fânna, 
lozio, Mancini,. Ma- 
ssaroi. I.otul, avîn- 
du-i ca., antrenori pe 
Enzo "Bearzot" și 
Cesare 'Maidîni, s-a 
aflat in cantona
ment la Castelye* ; 
cehi.» Pascoli,-. în 
nordul Italici.
• Sportivii tUțci 

vor participă la ze
ce discipline înscri* 

•se in programul 
Joc-uradr olimpice, 

, de la Los Angeles:, 
atletism, box, vț»j 
lei, înot, tir, tir cu 

lupte, judo, 
haltere și scrimă. 
Cele mai mari 
șanse in cuceririea 
unor medalii olim
pice le au, fără 
îndoială, luptătorii 
de la „libere-, 
printre cei selecțio
nați numărîndu-se 
eunosciiții campioni 
Aslan Seyhanli. I- 
brahim Akgun, Sel
man Kaygusuz, Ok
tay Aktas și Resit 
Karabaceak.

ATMOSFERA OLIMPICA CREȘTE LA
-vino. Unii sportivi români 
veneau de la pregătiri, al
ții se duceau. Antrenamente
le se desfășoară riguros după 
olanul de pregătire întoc
mit. Am întîlnit printre ei 
ne antrenorul echipei naționa
le de handbal a României. Mi- 
colae Nedef. Ca de obicei, • 
calm si optimist si. tot ca de 
obicei, amabil.

— Cite antrenamente ati 
făcut pină acum 7

— In urmă cu o oră an» ve
nit de Ia cel de-al 7-lea antre
nament 
cătorii 
teze la 
odihnei 
pe timpul zilei — 
pus 
me. 
rezolvate.

— V-ati antrenat cumva și 
în sala unde veți juca ?

— Da. am făcut două antre
namente în sala Fullerton. 
Nu este o sală imensă, ne eou- 
vine, Are podeaua foarte 
bună si... în general, se potri
vește eu aceea cu care sini 
obisnuiti sportivii noștri

LOS ANGELES
(Urmare din pag. 1)

de fiecare sportiv prezent în 
întreceri la această ediție 
a Jocurilor Olimpice se voir 
îngriji intre 8 si 19 oamenj. 
cifre în jurul celor inre- 
gistrate la ultimele două-trei 
olimpiade de vară.

O diversitate de culori pas* 
telate — vernil, galben, roz. 
azur, portocaliu, alb și mov 
— se combină ne costumele 
oersonalului-gazdă de toate 
felurile si de toate gradele, 
ca si ne decorurile satelor o- 
limpice. pe aleile universită
ților. dintre care U.S.C. (Uni
versity of South California), efe • 

°r în*
<-u

si sînt bucuros că lu
au reușit 
fusul orar.
de noante

—- Ce probleme mai aveți, 
eventual. în echipă ?

— Și Dumitru si Buligan sini 
iu curs de rezolvare a urmă
rilor accidentelor preceden
te. ti folosesc la antrena
mente și dau rezultate bune. 
Buligan se află în 
de formă.

— La ce formulă 
v-ati gîndit ?

— Cred că 
Durau,
mă incă forma dc 
Așadar, 
folosim formula : 
— M. Voinea.

ascendentă

de echipă

vom
Berbece

incepe cu 
nu confii- 
anul trecui, 
putea să 

Munteanu 
Stingă. Bedi- 

van. Vasilca (pivot). Dumitru. 
Durau.

— Un joc de verificare cu o 
echipă străină ?...

— Es(e în curs dc perfectare 
un meci amical cu echipa Sta
telor Unite, 
sau joi.

I-am urat 
tativa de 
nretioasă 
si am plecat spre centrul 
dresă, pentru a afla 
noutăți pentru cititorii 
rului nostru.

s-ar

să se adap- 
Schimbarea 

— de acasă, 
de aici, ne-a 

la început ceva nroble- 
dar le putem considera

adăpostpștp 
limpică a 
tinde pe 50 de hectare, 
circa- 10 hectare cu imobile și ■ 
cu o stradă principală tradi
țională. „Main Street". ■ vrri 
adevărat bulevard. decorat ■ 
ca pentru carnaval. : -J

In această ambianță a avut 
loc duminică duoă-amiază. iri 
Satul olimpic U.S.C.. într-unâ 
din sălile' de recepție. în- 
tilnirea conducerii delega* 
tiei olimpice a României s( ■ 
a unor , sportivi .români cu 
membrii Comitetului de Or* 
ganizare a celei de-a 23-a edi-f 
ții a Jocurilor Olimnice 
vară. . 
noastre, a răspuns 
sebită 
Comitetului 
Peter V. Ueberroth, 
ședintii si membrii 
lui de Organizare, care 
intretinut cordial cu 
ducerea 
legației 
cut un 
reri în 
rări a 
spiritul 
play-ului

și delegația
României se

pentru miercuri

succes 
a obține 

medalie

în fen
ces mai 
olimpică 

de 
alte 
zia-

plăcere 
de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

chiar asa 
lucrurile, e- 
incă recor- 
excentionale. - 

_' _ excepție - 
excepțiilor ! 

i dintre ele 
fost inregis- 

vinerea tre
ia concursul

international din
capitala R. D.
Germane în ca-
drul tradiționalei
comoetitii .Zi-
lele olimpice1-.

Mai întii a fost 
recordul aruncării 
suliței. Uwe Hohn 
(R. D. 
dUDă o 
cercare 
surat 
reușit 
toarea 
runcare 
ria 
mantă care întrece 
mult de... 5 metri _______
anterior al americanului Tom 
Petranoff (99,72 na din 15 mai 
1983), Hohn, campionul eu
ropean; de la Atena (91,34 na), 
a devenit anul acesta si record
man continental eu 99,32 m.

La puține minute după 
ce cei peste 22 009 de specta
tori. prezent! In tribunele 
stadionului berlinez Ui oo-

Germană), 
crimă în- 

care a mă- 
89,80 m, a 
la urmă- 
104,80 m. Prima a« 
ceste 100 m din isto- 

atletismului. o Derfor- 
cu mai 
recordul

toliseră aplauzele. locul
de săritură în înălțime atle
ta bulgară Ludmila Jcccva- 
Andonov* încerca la 2.06 m. 
record mondial. A trecut 
din prima încercare. asa 
cum mai făcuse, in acest con
curs. la l.t» m. 1.85 m. 1.90 m.’ 
1.93 m.....................*
2.02 m, 
a fost, 
chetei, 
rit t...

tn fotografia de mai sus, 
ce4 doi noi recordmani.

1,96 m. 1.98 m. 2,98 m. 
2,04 m si... 2.07 m. ci* 
de fapt. înălțimea sta
le remăsurarea săritu-

Jocurilor Olimpice d<S 
La invitația delegație» 

cu deo-i 
președintele 
Organizare; 

vicepre-, 
Comitetu- 

s-aii 
țon-icordial

și cu membrii de* 
române. A fost fă-f 

fructuos schimb de nă* 
vederea bunei desfăsu- 

ii ‘ " olimpice

• Echipa Ungariei, aflată în 
turneu in R.F. Germania, a sus
ținut la Oberkirch un meci a- 
mical cu formația franceză Stras
bourg, din prima ligă, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 3—1.
• Campionatul Suediei se află 

în plină desfășurare. în etapa a 
13-a au avut loc două partide, 
ambele încheiate cu același scor: 
2—2. Este vorba de meciurile 
Hammarby '— Brage și Norrkop- 
pîng — Elfsborgi în clasament

Stockholm cu 2Q

p din 12-meciuri,’ urmată de I.F.K. 
Goteborg 16 p (12-j), Hammarby 
16 p (13).
• în „Cupa de vară": Spartak 

Trnava — Austria Klagenfurt 3—1.
• în ipeci amical, rn Cehoslo

vacia: Dukla Duslo — Zaglebie 
Sosnowiec 1—3.
• Clubul Napoli a anunțat fe

derația de fotbal din Argentina că 
internaționalul Maradona va pu
tea juca în meciurile preliminarii 
ale C.M. în reprezentativa Argen
tinei, în perioada 26 mai — 30 
iunie 1985. selecționata argentinia- 
nă va juca cu Peru, Venezuela' și 
Columbia. Pe de altă parte, însă, 
clubul napolitan nu i-a admis lui 
Maradona sâ facă parte 
tul Argentinei care va 
luna viitoare, un turneu 
ropa și Arabia Sau di ta.

din lo- 
efectua. 
In Eu-

AUTOMOBILISM • „Marelț 
premiu- al Angliei- pentru pilo* 
ții de formula I. fa Brands Hatch; 
a fost ciștigat de austriacul Nikl 
Lauda (Marlboro McLaren Tag) 
care a înregistrat o medie orara 
de 298,626 km. A fost urmat de 
englezul Derek Warwick și bra
zilianul Ayrton Senna. După 1» 
probe clasamentul general al com
petiției: 1. Alain Prost (Franța) 
34.5 p, Z. Niki Lauda 33 p, ' 3. 
Elio de Angelis (Italia) ’6.5 p, 4. 
Rene Amoux (Franța) 33.5 p. 5. 
Keke Rosberg (Finlanda) 20 p. 
etc. Clasamentul ..constructorilor-:
1. Marlboro McLaren Tag 67.3 p,
2. Ferrari 34.5 p. 3. Lotus 32,3 p, 
4. Williams Ronda 24 p. 5. Re
nault Elf 23 p cto.

CĂLĂRIE • ..Marele premiu" in

concursul de obstacole de la 
Saumur a revenit francezului Ja
cques Couperie cu 0 p 43.81 8, ur
mat de coechiperul său Pierre 
Belcourt 4 p 47.62 s.

CICLISM • Turul Venezuela!.. 
După desfășurarea a 16 etape pe 
primele locuri ale clasamentului 
General se află: Elio Villamizar 

1.55:31. Fernando Correa 31.57:43, 
Torres 31.57:51 
Doug Shapiro 

,.Turul Colorado* cu 
23.21:53. A fost urmat 
Hampsto'n la 1:25 și 
la 4:23. întrecerea feminini 
avut, în final, următorul 
diurn": 1. Maria Canins (Italia) 
11.32:29. i. Jeannie Longo (Fran
ța) la 3:24, 3. Nina Sobye (Nor
vegia) la 6:23.

HANDBAL • Finalele de clasa
ment în turneul masculin din 
R.D.G.: locurile 1—2. R.D. Ger
mană „A“ — U.R.S.S. 18—17.
(6—8), 3—4. Polonia — Ungaria 
22—21 după prelungiri, 5—6. Bul
garia — R.D.G. ,',B“ 25—22, 7—8. 
Cehoslovacia — Cuba 32—20.

ț AmerJ- 
a ciștigat 
timpul de 
de Andrew 
Jeff Pierce 

a
..po-

SCRIMA • Turneul internațiqr 
aal de la SuOaMtia. spadg. o re
venit Iul Eroi» Kalocsal care l-a 
Învins în finală, cu 10—», pe An
dre Kunemund (R.D.G.). Pentru 

i locul 1: Robert Felisiak (Polonia) 
— Thomas Biller (R.D.G.) io—7. 
La floretă femei în finală. Ște
fanele (Ungaria) — Gdtze (R.D.G.) 
S—», Pentru locul 3: Kovacs (Un
garia) — Gerstenberger (R.D.G.) 
»— 3.

I
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