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Stadionul — școală a muncii, școală a vieții

„PRINCIPIUL MUNCII INTENSE 
DIN SPORT RĂMÎNE VALABIL 

SI ÎN DOMENIUL ARTEI"

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - 47 DE MEDALII
1

LA COMPETIȚIILE SUPREME
într-un sport al eleganței și al străvechiu

lui cavalerism, cum este scrima, a acorda 
prioritate floretei feminine printre cele patru 
arme care animă această importantă disci
plină olimpică ar putea fi considerată doar 
un simplu act de curtoazie. In fapt, cele 
patru decenii de scrimă românească — sub 
semnul innoitor al puterii populare, al so
cialismului, din care ultimele trei se consti
tuie in adevărata istorie a scrimei noas
tre — au scos în prim-plan floretistele, a- 
firmate pe deplin, prin înaltă valoare și 
prezentă constantă in lupta pentru primele 
locuri ale celor mai mari confruntări in-
ternafionale, campionatele mon
diale (de seniori și tineret) și 
Jocurile Olimpice. Și pentru 
ca nici un dubiu să nu plu
tească asupra unui clasament 
al celor patru arme ca aport 
la afirmarea României socia
liste în lumea sportului, flo
reta feminină a adus și prima 
medalie a scrimei noastre din- 
tr-o întrecere supremă.

1 aprilie 1956, Luxemburg, 
Palatul tirgului internațional, 
unde se tranzacționează. de o- 
bicei, oțelul, produsele siderur
gice și... trandafirii. floreta 
din oțelul cel mai pur al scri
mei de clasă, mugurul marii 
performanțe care se numește 
Maria Taitiș-Vicol, este încu
nunată cu argintul medaliei 
campionatelor mondiale de ti
neret și cu trandafirii sufra
giilor unanime ale specialiști
lor. Avea s-o exprime președin
tele federației luxemburgheze 
de scrimă care i-a decernat o 
cupă : „Considerăm că în acest 
concurs trădătoarea cu sti
lul de luptă cel mai co
rect. mai complet și mai 
elegant a fost Maria Taitiș-Vi
col și dc aceea îi acordăm a-
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Florcta feminină romanească și-a demonstrat de-a lungul ulti- 
lor trei decenii marea valoare internațională. In fotografia de 
fată, două generații intr-o echipă reprezentativă : Ecaterina Stahl, 
Marcela Moldovan, Magdalena Chezan, Ana Pascu și Ileana Jenei 

(de la dreapta la stingă)
cest premiu". Performanța Mă
riei Vicol anunța că IN FLO
RETA FEMININA MONDIALA 
APĂREA O NOUA FORȚĂ: 
ȘCOALA ROMANEASCA. Avea 
s-o dovedească — mult mai cu- 
rind decît se așteptau multi din

școlile cu tradiție, ca france
zii. italienii, ungurii — o altă 
mare surpriză, produsă tot de

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2—3)

DC vorbă CU !*IAR€EL ROȘEA, 
solist al Operei Romane, vicc- 

eampion olimpic la pistol viteză

Nu întîlnești de
seori un om ca 
Marcel Roșea, per
formerul multila
teral. care să-și fi 
împlinit mai multe 
și mai diferite vi
suri intr-o viață 
care însumează 
doar vreo 40 de 
ani. Cu vreo 
15—29 de ani 
in urmă făcea 
chiar senzație fap
tul că el. perfor
mer tinăr, trăgă
tor de valoare, s-a 
putut impune in
tr-un domeniu o- 
pus sportului, cel 
al muzicii ușoare, 
cucerind lauri me
ritați in concursul 
atit de popular al 
„Stelei fără nume", 
în vitrina sa cu 
trofee de mare 
preț strălucea deja 
o medalie olim
pică, de argint, 
obținută in 1968, 
la Jocurile de la 
Ciudad de Mexico, 
și multe alte me
dalii cîștigate la 
competiții diferite.
Puțină lume știe însă că, de 
fapt, aceste două certificate de 
calitate, cel așa-zis „muzical" 
și cel sportiv, veneau să se a- 
dauge altuia, cîștigat de Mar
cel Roșea cu 2 ani mai înainte, 
atunci cînd absolvea, cu califi
cative excelente. Institutul de 
teatru din București...

— Desigur, poate că aceste 
zig-zag-uri prin cele mai dife
rite domenii ar putea părea, 
pentru orice imaginație ceva 
mai vie, un subiect de roman. 
Mi s-a și spus asta de către 
prieteni. Aș vrea insă să sub

wl
Vicecampionul olimpic Marcel Roșea, de pe 
„scena" tirului, pe scena Operei, in „Nunta 

lui Figaro"

liniez acum, din perspectiva ce
lor 40 de ani pe care i-am îm
plinit în octombrie trecut, că 
nu un oarecare talent senzațio
nal caracterizează viața mea, ci 
o uriașă cantitate de muncă, o

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag 2—3)

Campionatele naționale

de velodrom

Momente emoțio
nante pentru dele
gația țării noastre 
in Satul Olimpic : 
se ridică drapelul 
Republicii Socia

liste România

LOS ANOELES, LA ORA PRONOSEKURILOR
I.OS ANGELES, 21 (prin telex). Princi

piul lui Pierre de Coubertin, întemeieto
rul Jocurilor Olimpice moderne, promova 
prioritatea participării la o asemenea ma
nifestare a tineretului sportiv al lumii, 
lucru care s-a și petrecut astfel, cu ex
cepția celor două conflagrații mondiale. 
Curînd după aceea, au fost introduse ha
remurile de participare la diferite spor
turi, astfel că o candidatură olim
pică a devenit validă în funcție 
numai de îndeplinirea unor performanțe 
limită în cele trei dimensiuni olimpice

transmise de la romani : „CITIUS, AL- 
TIUS, FORTXUS". în deceniile noastre 
importanța participării a rămas nealterată, 
dar s-a pus problema ierarhizării olim
pice. în pofida opoziției C.I.O. (Comitetul 
Internațional Olimpic), ca și a clasamen
telor neoficiale pe națiuni, idee respinsă 
de asemenea de C.I.O., dar căutată de toți 
cei care se interesează de performanța 
sportivă.

Aici, la Los Angeles, nimeni nu ascunde 
importanța clasificării pe primele locuri, 
așa cum s-a făcut de altfel și la edițiile

trecute, indiferent de .conjunctura în care 
s-au aflat Jocurile Olimpice, îndeosebi 
cele de vară.

„Go for the Gold" („Bate-te pentru 
aur" !), iată lozinca înscrisă pe mari afișe 
în culori, reprezentînd pe sportivii ame
ricani candidați la medalii de aur, adevă
rate postere costind minimum 5 dolari 
bucata. Revista americană „Sport illustra
ted", apărută in număr festiv, triplu față de 
aparițiile normale, dedicat Jocurilor Olim-

Aurel NEAGU

(Continuare In pag. 2—3)

In întrecerile olimpice de handbal masculin

MECIUL ROMÂNIA - IUGOSLAVIA
VA FI ADEVĂRATA FINALĂ!

•Programate în sălile Fuller
ton și Forum (finala), întrece
rile turneului olimpic de hand
bal masculin reunesc urmă
toarele formații :

Iugoslavia, România, Islanda, 
Elveția. Japonia și Algeria 
(grupa A) ;

Suedia. Coreea de Sud. Da
nemarca, Spania, R.F. Germa
nia și S.U.A. (grupa B).

Dintre participante. România

se prezintă cu cel mai impre
sionant palmares : 4 titluri
mondiale (1961. 1964, 1970 și 
1974) și o medalie de bronz la 
C.M. (1967). o medalie de ar
gint (1976) și două medalii de 
bronz (1972 și 1980) la J.O. A- 
lături de ea se află Suedia —

Hristache NAUM
Antrenament in aer liber al handbaliștilor noștri la Dos Angeles, 
în grupul surprins în fotografie, Durău, Dumitru. Oprea, Bedivan 
și Covaciu lucrează sub supravegherea antrenorilor Nedef și 
Voina Telefoto : A.P.-AGERPRES(Continuare în pag 2—3)

GH. LĂUTARU (Diiums) - 
CAMPION Șl RECORDMAN 
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Gheorghe STEFÂNESCU

(Continuare în pag. 2—3)



Preoătiri pentru C. E. juniori de natație IN FATA UNOR IMPO
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
VOLEIBALIȘTII

INTENSE DIN SPORTPRINCIPIUL MUNCII
(Urmare din pag. 1)

UN MĂNUNCHI DE SPERANȚE
Soare din plin, un bazin in 

aer liber de toată frumusețea 
aoă limoede. î.'.'.’„l./.— Oî
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iunieare 
a fost nrezent 

și-au ceconfir- 
la finalele 

oodiumul C.E 
în care obo- 

i a deDla- 
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Ln finele unuia dintre ultimele antrenamente ale înotătorilor... 
Foto : I. BĂNICĂ

kilograme.

teribil. Dină 
de europeni

zece 
le da 
pera 
start
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Pentru cele ci- 
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LOS ANGELES, LA ORA PRONOSTICURILOR...
(Urmare din pag. 1)

pice, se și grăbește să dea un 
pronostic privind cîștigarea 
medaliilor, în care — așa cum 
bănuiți. desigur — Statele U- 
nite se află pe primul loc... 
S-au dat chiar și cifre... fer
me : 84 de medalii de aur. 49 
de argint și 59 de bronz. Re
vista e de părere că pe locul 
al doilea se va afla... România, 
iar pe al treilea R.P. Chineză. 
De altfel, a și fost anunțat un 
premiu în valoare de 
dolari pentru ziaristul 
indica numărul exact 
daliilor pentru prima 
clasată la această ediție a Jo
curilor Olimpice de vară. Ră
mîne de văzut în ce măsură se 
va îndeplini pronosticul repu
tatei reviste de sport. Ceea ce 
cunoaștem sigur este numai 
faptul că delegația României 
prezentă la Los Angeles pen
tru cea de a 23-a Olimpiadă de 
vară, creditată cu un loc pe 
podium în antecalculele specia
liștilor, dă dovadă de maturi
tate. de modestie, nu antici
pează. ci doar promite că va 
concura cu toate forțele sale la 
cele 12 sporturi în care este în
scrisă. Și dacă va reuși să con
firme pronosticurile. întreaga 
delegație română de aici." ca 
și cei de acasă se vor bucura 
din toată inima.

Adevărul este că sportivii 
noștri se pregătesc cu sîr- 
guință și seriozitate aici, la Los 
Angeles, pe terenurile și în să
lile ce li s-au pus la dispoziție. 
Ca și colegii din alte țări, noi, 
ziariștii români, ne-am obișnuit 
cu cerbicia gazdelor și. departe 
de a ne angaja în pronosticuri 
care, ca orice... pronosticuri, au 
o mare doză de relaf'vitate. aș
teptăm să treacă cele cinci zile 
care ne mai despart de startul

2 999 de 
care va 
al me- 
națiune

Olimpiadei, dornici să-i vedem 
pe sportivii noștri evoluînd și 
conf irmînd așteptările noastre - 
și ale multor străini care le 
sînt suporteri sinceri. De altfel, 
între timp, numărul sportivilor 
sosiți în satele olimpice crește 
de la o oră la alta, punînd 
sub semnul întrebării orice în
cercare de prevedere a șanse
lor. pentru că sînt multi și 
nici unul dintre ei nu este de 
neglijat. Vor fi cu siguranță 
întreceri deosebit de strînse, ca 
în orice mare întrecere sporti
vă și. sperăm, deosebit de spec
taculoase.

Gimnastica va fi una dintre 
disciplinele care vor deschide 
întrecerile și vor distribui pri
mele medalii de aur. Toate zia
rele care apar în marile orașe 
ale S.U.A. * 
intensă în 
americane, 
americană 
este prezentată ca potențială 
cîștigătoare a titlului la indi
vidual compus. Firește, nimic 
nu este imposibil, dar. din um
bra modestiei lor, fetele noastre 
își doresc cit mai multe me
dalii de aur...

Luni seara a intrat în Satul 
olimpic de la University of 
South California și Nadia Co- 
măneci, invitată a Comitetului 
de Organizare a acestei Olim
piade. Un motiv în plus ca 
gimnastele noastre să concureze 
cu multă ambiție și exactitate. 
Constatăm cu satisfacție că 
faima pe care Nadia a cuce
rit-o acum 8 ani. la Montreal, 
a rămas neștirbită. Si sîntem 
convinși că așa va rămîne 
și ani în istoria gimnasticii 
mânești și mondiale, tot 
cum aici, la Hollywood, pe 
levardul eu același nume, 
pavaj sînt Incrustate numele 
celebrităților cinematografiei a- 
mericane din ultimul secol.

fac o propagandă 
favoarea gimnasticii 
De înțeles, gimnasta

Mary Lou Retton

ani 
ro- 
așa 
bu- 
pe

• Loturile reprezentative de 
volei se află in pregătire în ve
derea participării la diferite com
petiții internaționale după cum 
urmează: juniorii, născuțl în 1969 
și mai tineri, sub îndrumarea an
trenorilor M. Rauh și I. Buhățel, 
se pregătesc la Toplița pînă în 
ziua de 10 august, iar fetele, sub 
conducerea antrenorilor T. Stani- 
mirescu, Victoria Banciu și M. 
Niculescu. sînt în pregătire la 
Pitești și Cimpulung Muscel, am
bele loturi avind ca obiectiv du
blele întîlnlri amicale cu junio
rii bulgari, la București șî la 
Ruse, de la sfirșitul lunii august 
și începutul lunii septembrie; ju
nioarele, născute în 1967 și mai 
tinere, se pregătesc Ia Rm. Vil-

cea, pînă la 13 august, sub su
pravegherea antrenorilor L. Sor- 
bală și Margareta Voeilă, In ve
derea participării la Turneul 
„Prietenia", care va avea loc a- 
nul acesta în R.P. Mongolă, la 
Ulan Bator între 19 șl 26 august; 
la Timișoara, jucători născuțl în 
anul 1964 și mai. tineri se pregă
tesc în vederea Jocurilor Balcani
ce de la Gradacic (Iugoslavia) din 
perioada 8—12 august. Din lotul 
fetelor, antrenat de N. Humă și 
V. Moșescu, fae parte printre 
altele: Daniela Drăghici, Daniela 
Coșoveanu, Eugenia Cotescu, Mi- 
rela Popoviciu. Tatiana Popa. Na
talia Dulică, Elena Negulescu, 
Mirela Pavel, Ottilia Szenkovicz, 
iar din lotul băieților, sub con-

ducerea fostu^B 
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Constantin, r.iM 
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namo Zalău, H 
namo. C.S.U. H 
mia Rm. VilcM 
tatea Sibiu. H

9 Reamintifl 
transferări. pM 
nele. a înccpB 
va încheia IaH

9 In perioB 
septembrie siB 
de control stB 
lei pentru juB 
rii din DivizB 
juniori, după 
august — Con 
— Bacău: 30 
31 august — 
septembrie — 
tembrie — 
tembrie — C 
brie — Bucur 
tanțierli se v 
ceri ale norr 
București, ast 
Divizia „A"; 
vizia ,.B“; 2 
nioril.

Roșea a dat mereu altora din 
experiența sa, așa cum în urmă 
cu 13 ani l-a învățat pe cel 
care avea să devină campionul 
olimpic de la Moscova, Come
liu Ion, cum se reglezează co
rect pistolul și a „luat" mereu 
de la alții, într-un efort con
tinuu de autoperfecționare.

— M-am considerat mereu o 
parte din colectivul in care am 
activat fie și pentru o perioadă 
scurtă, considerind 
mai prin tovarășii 
că, mă pot realiza 
feefiona. Am studiat 
maeștri ai muzicii noastre că
rora aș vrea să le mulțumesc 
acum pentru că mi-au îndrumat 
mereu drumul prin arta muzi
cală : Mihai Arnăutu, Octav E- 
nigărescu, soprana Costescu- 
Duca, Cuchi Cojocaru-Lambra- 
che. Am luat de la oameni me
reu, dar numai cu gindul de a 
le da înapoi tot ceea ce am 
luat, mai bine făcut, împreună 
cu ceva din mine, din ființa 
mea, din sensibiltiatea mea.

Vicecampionul olimpic Mar
cel Roșea este actualmente so
list al Operei Române, un bas 
apreciat care se poate lăuda 
bunăoară cu un Figaro de ex
cepție sau cu rolul lui Mihai 
Viteazul din „Noaptea cea mai 
lungă" a lui Doru Popovici, 
unanim remarcat de critică la 
vremea potrivită și cu premiul 
I la ultima ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea Româ
niei" ; iar pe această bază, cu 
evoluții în perspectivă și peste 
hotare, în această toamnă. Ceea 
ce ar putea echivala, în plan 
artistic, cu o adevărată meda
lie olimpică...

extraordinară dorință de a face 
mereu ceva mai bun fi mai 
nou, ceva de calitate. Pentru 
mine și pentru societatea noas
tră, in oare am gătit numai 
drumuri detchite, pentru oa
meni...

Este reală afirmația lui Mar
cel Roșea. Colegii săi de sport, 
un Ion Trip sa, un Virgil Ata- 
nasiu, un Comeliu Ion, ca să 
dăm doar trei „nume" ale isto
riei tirului românesc, își a- 
mintesc cu toții că Marcel a 
fost una dintre cele mai „ne- 
astimpărate" minți din tirul 
nostru, găsind întotdeauna e- 
xerciții noi de pregătire, gîn- 
dindu-se în permanență la o 
inovație tehnică adusă pistolu
lui sau poziției de tragere.

— In teatru iau in muzică 
progresul nu este atit de evi
dent ca in sport si mai ales în 
tir, unde valoarea se măsoară 
clar, in puncte. Ai făcut ceva 
bun, ai ciștigat un punct. Eu, 
bunăoară, am știut că am a- 
tins un anume nivel valoric a- 
tunci cînd am realizat, printre 
primii in lume, o manșă de 300. 
de puncte. Sigur, acum o manșă 
maximă nu spune mai nimic, 
dar acum 15 ani era altceva. 
Am extins principiul investiției 
de muncă valorificată prin 
puncte din sport in celelalte 
domenii in care activam conco
mitent. Chiar dacă uneori, in 
muzică, studiile intense nu s-au 
materializat rapid prin rezulta
te, am fost convins că, pină la 
urmă, trebuie să cîștig totuși 
citeva... puncte.

Și n-a fost unicul principiu 
„împrumutat" de Marcel Roșea 
din marea performanță. Cole
gialitatea sa, spiritul de cola
borare cu tovarășii de muncă, 
fie că a fost vorba_ despre sport 
sau despre muzică, s-au făcut 
permanent vădite. Marcel
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antrenorii (primul, 

e si un arbitru bine- 
plan international) 
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ca Cristian 
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l anunța 
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campioană mondială în 1954 și 
1958. R.F. Germania 
lie de aur la
Iugoslavia — 
pică în 1972.

în grupă, 
noastră — alcătuită
Munteanu. Alex. Buligan, Ad. 
Simion, M. Bedivan, D. Ber
bece, I. Boroș, Gh. Covaciu, G. 
Dogărescu, M. Dumitru, C. Du
rau, Alex. Folker, V. Oprea, V. 
Stingă, N. Vasilca și M. Voinea 
(antrenorii care au pregătit lo
tul ; N. Nedef, R. Voina și C. 
Penu ; primii doi conduc 
chipa în competiție) — va sus
ține următoarele întîlniri : 
Algeria Ia 31 iulie, ora 20 
noi. 1 august, ora 6). cu 
landa la 2 august, ora 20 (3 
gust, ora 6), cu Elveția la 4 
gpst, ora 20 (5 august, ora 6), 
cu Japonia la 6 august, ora
18.30 (7 august, ora 4,30) și cu 
Iugoslavia la 8 august, ora
12.30 (8 august, ora 22,30). La 
terminarea partidelor din gru
pe, în ordinea clasamentului, 
echipele se califică pentru fi
nale : locul I — pentru „fi
nala mare", locul II — pentru 
„finala mică", locul III — pen
tru finala locurilor 5—6 ș.a.m.d. 
Partidele pentru desemnarea 
medaliatelor sînt programate Ia 
11 august. în ordinea : 1—2 la 
ora 14 (11 august, ora 24) și 
3—4 la ora 15,30 (12 august, 
ora 1,30). între arbitrii care 
vor oficia la acest turneu o-

meda-
C.M. din 1978 și 
campioană olim-

reprezentativa
din N.

e-

cu
(la 
Is- 
au- 
au-

că nu
de mun
ți per- 

mereu cu
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pe Valea Do 
tierele Moroa 
tulul, timp de 
fășunat — în 
15 000 de spe. 
din campione 
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Trebuie apr 
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iova, care a 
etape să se iJ 
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evidențiat, dii 
tltivă a echij 
teștl, în specii 
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greșul remarc 
formula „E“. 
,,B8“ pilotate 
țeni.
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și „cavalerii 
din țara noastră, 

Marin Marin și Ștefan Șerban. 
Iată și palmaresul 

tativei României în 
cu formațiile pe 
tîlni în grupă :

limpic se află 
fluierului"

care

reprezen- 
meciurile 
le va m-

Cu 
Cu 
Cu
Cu 
Cu

i
10 
27

6

Algeria : 
Islanda : 
Elveția : 
Japonia : 
Iugoslavia: 44

1
8

24
6

15

0
1
1
0
5

0
1
2
0

24

26- 18 
198-160 
538-387 
182- 90 
733-790

Nu numai din palmares, ci și 
din tradiția întîlnirilor, din tor
ța exprimată de cele două se
lecționate în ultimul an reiese 
clar că finala actualei ediții a 
J.O. se va disputa, de fapt, în 
ultimul med din grupa A, cel 
dintre România și Iugoslavia. 
Tradiția este de partea „pla- 
vilor". Ei ne-au stopat drumul 
spre „finala mare" în 1972, la 
Miinchen. și în 1980, la Mosco
va... Actualitatea îi promovea
ză ca favoriți pe handbaliștii 
noștri. Ei au avut un an mult 
mai bun dedt formația lui E- 
lezeovici et comp, (au cîștigat 
Super Cupa Mondială, Campio
natul Balcanic și „Trofeul Car- 
pați". reușind în 1984 să obțină 
12 victorii din 12 meduri) și, 
în plus, în singura întîlnire di
rectă din ultimul an — finala 
Campionatului Balcanic, de
cembrie 1983, Ankara — au 
reușit o victorie mai dară de
cît o arată scorul final (24—22), 
deși „plavii" prezentau cea mai 
bună echipă. în timp ce dintre 
„tricolori" lipsea Vasile Stingă.

ANUNȚ
Participant!! Ia cursurile de calificare, antrenori din anii I 

ți II, care nu s-au prezentat Ia lecțiile pregătitoare din luna 
martie 1884, pot participa la cursul special organizat in pe
rioada S—ÎS septembrie 1S84 Ia I.K.F.S. ți la sesiunea de exa
mene pentru restanțleri fixată intre K septembrie — X oc
tombrie 1884.

o tînără scrimeră din România, 
în același an, 1956.

30 noiembrie 1956. Melbourne, 
sala primăriei din St. Kilda, 
sub semnul celor cinci cercuri 
olimpice. Serii preliminare, 
semifinale, toate victorioase și 
Olga Orban-Szabo (18 ani) se 
califică în finala olimpică. Și 
după un baraj dramatic pen
tru medalia de aur. cu engle
zoaica Sheen, pe care în fa
zele anterioare o învinsese de 
trei ori. Olga urcă pe treapta 
de argint a podiumului, obți- 
nînd prima medalie olimpică a 
scrimei românești, despre care 
celebrul scrimer francez Chris
tian d’Oriola afirmă : „Olga 
Orban este adevărata campioa
nă olimpică, dar arbitrii și — 
in mai mică măsură — tinere
țea nu i-au acordat decît me
dalia de argint". Dar Olga 
Szabo avea să dovedească ul
terior. în aproape două dece
nii pe planșele internaționale, 
că a fost una din cele mai 
mari floretiste ale lumii și că 
împreună cu celelalte „florete 
de aur" ale României — Ma
ria Vicol, Ana Ene-Pascu, I- 
leana Gyulai-Jenei și Ecaterina 
Iencic-Stahl — a urcat stindar
dul tricolor pe cele mai înalte 
catarge. La Buenos Aires, în 
1962. cînd Olga a devenit cam
pioană a lumii și la Havana 
1969, cînd echipa României a 
obținut titlul mondial, la Gând, 
în 1963. cînd Ana Ene-Pascu a 
devenit campioană mondială a 
„cadetelor", sau la „mondialele" 
de la Budapesta 1975, unde E- 
caterina Stahl s-a dovedit cea 
mai bună din lume, la Paris. 
Montreal, Ankara, Miinchen, 
Torino și în multe alte centre 
ale scrimei internaționale, unde 
floretistele românce s-au impus 
în probele individuale și pe 
echipe ale campionatelor mon
diale și ale Jocurilor Olimpice, 
sau sub culorile echipelor cam
pioane ale țării în „Cupa Eu
ropei", această armă a îmbo
gățit mereu. în aceste decenii 
de mari succese, pe toate pla
nurile, ale României socialiste,

palmaresul j 
românesc.

Este drepi 
nină conduc 
clasamentul 
nu uităm ci 
au contribui 
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date.

La acest 
dai plin de 
pălit deloc 
anilor, Se a 
mari aj^-i 
Csipler. "w.t 
drei Vilce: 
care au ani 
in țară și 
românești < 
tare.

In 1983. 
această pr 
grad, florei 
ganu a rei 
selor româi 
de tineret, 
dem noi — 
prestigioasa 
scrimei no 
presărate 
lentului, 
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Iovan. Carabageac.
nu. Ancuța. Palca. viorica, 
Ologu, Iancu, Adrian Popa (din 
echipa de speranțe) C. Ghcor- 
ghe (16 ani. fundaș : „un 
băiat foarte talentat" — ne 
spune Ion Oblemenco) si Cos- 
tachi (21 ani. un mijlocaș care 
a jucat la Danubiana Bucu
rești si s-a remarcat Ia
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retras, 
i ne- 

oate- 
astă- 

una 
• sta- 

cu 
pas

A- 
cu 

Prc- 
Lazăr, 

Verigea- 
Ciofică,

pa C — 1. N. Grigoraș (I.A.P.) 
2:16,06: 2. C. Motoc (PoU-I.N.M.T. 
București) 2:28,37; 3. M. Izvernar 
(Met. Bocșa) 2:31,88; grupa A2 — 
1. C. Zărnescu (I.A.P.) 2: ta, 66; 2. 
V. Nicoară (I.A.P.) 2:19,95; 3. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 2:21,11; 
grupa A — 1. V. obrejan (LA.P.) 
2:31,01; 2. G Preoteasa (I.D.M.S. 
Buc.) 2:33,26; 3. P. Cojocaru (Oltcit] 
2:35,76; grupa N — 1. ~ ~
2:43,12; 2. C. Bușulescu 
A. Savu 2:49,14 (toți de 
grupa începători — 1.
(Oltcit) 2:49,33;
(C.S.M.R.) 2:53,84; 3. N. Țuțuianu 
(Minerul Moldova Nouă) 2:55,26; 
grupa B8, formula E — 1. E. Peteanu 
2:21,37; 2. T. Gedeon 2:23,87 ; 3. C. 
Gherghel 2:29,97 (toți de la C.S.M. 
Reșița): echipe: 1. I.A.P. Dacia 
Pitești 3 pct., 2—3. Oltcit și 
C.S.M.R cite 6 pct. CAMPIONA
TUL REPUBLICAN DE VITEZA 
PE CIRCUIT, ETAPA A IH-a: 
grupa C — 1. N. Grigoraș, 2. C. 
Motoc, 3. E. Biernatek (Politehni
ca Timișoara); grupa A2 — 1. W. 
Hirschvogel, 2. Ș. Iancovici 
(I.A.P.), 3. V. Nicoară (I.A.P.); 
grupa B8 — 1. E. Peteanu, 2. 
C. Gherghel, 3. W. Kulpinsky 
(I.T.A. Lotus Oradea); grupa A — 
1. P. Cojocaru, 2. N. Zaberca (Me
talul Bocșa), 3. C.
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1. C. Bușu- 

3. I. Birt 
i Începători 

Nistorescu 
(I.A.T.S.A. 
Oltcit și 
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Doru Dinu GLAVAN

CAMPIONATELE DE VELODROM
(Urmare din pag. 1)

sează pe pistă ca un bolid. 
Ia 200 m este cronometrat cu
16.8 s. iar apoi 29,3 — la 400 m,
41.9 — la 600 m. 
m — timp final 
record national.

La
mos 
vremea 
că din ziua 
lodrom nu 
o adiere de 
ratura a 
în 
ales 
beneficiat 
pregătire 
de un i 
ceva 
convinși 
putea 1 
să. 
taru 
pion 
che 
Mărginean 
4. 
1:11.4. 
1:12,9.

55,1 — la 800 
1:08,9 — nou

acestui fru- 
contribuit și 
de prielni- 

Pe ve- 
simtit nici 
iar temoc- 
acceptabilă.

obținerea 
rezultat a 

deosebit 
alergării, 
s-a 

vînt.
fost .. ___

condițiile acestea si mai 
dacă Lăutaru ar fi 

; de o perioadă de 
mai îndelungată, 

material de concurs 
mai modern sintem 
I că performanta lui 
fi încă si mai valoroa- 

Rezultate :
(Dinamo) 
national.
(Dinamo) 

(Steaua)
I. Schneider (Dinamo) 

5. O. Mitran (Steaua) 
întrecerile continuă.

1. Gh. LăQ- 
1:03,9 — cam-

2. V. Mitra- 
1:09,0, 3. M. 

1:10,1,

lui Iovan. S-a Dutut ob
serva că toti jucătorii au o 
bună pregătire fizică. în
eeea ce privește execuțiile teh
nice, 
dorit : 
mant 
starea 
timpul 
la începerea 
..Ne-am propus 
tehnico-tactic 
să-1 
mai ____

în arest 
Vilcea 
mul 
meciuri de verificare. 1 
29 si 31 iulie, echipa 
DarticiDa la un tr.’ncu 
Slatina, organizat de F. 
Olt. la care vor lua Darte 
două echipe din 
mană. Clubul vilcean va or
ganiza „Cupa F!:brrării“. De 
asemenea. _ sint perfectate 
duble 
ges si

Ce 
noul 
întrebarea 
rilor si 
câtor:. Răspunsurile : 
blemenco : „Vrem,
eu totii. ea echipa să aibă o 
comportare peste nivelul ce
lei din ediția trecută. Si ne 
pregătim ea atare" D. Anes- 
cu : „Dorim ea numărul su
porterilor să crească si să 
fie alături de noi de la 
primele meciuri. O doleanță 
care, desigur, ne oblică la 
evoluții superioare”. Cincă : 
„Cred că. o dată eu revenirea 
lai Gingu, jocul echipei va fi 
mai eficient. Este mare lu
cru să alin formație un om 
de gol.
Carabageac : 
am jucat cam 
ofensivă, motiv 
n-am reușit să 
descoperite apărările 
Vreau si joc mai 
pentru a fi din nou 
lectionat intr-unui din 
tarile reprezentative. Si 
cred că vom ocupa un loc 
bun decît în 
trecut".

Astăzi poate viîcenii vor 
decuna din ziar declara
țiile fotbaliștilor lor. Pen
tru a le reciti la sfîrsitul 
campionatului...

Pompiliu VI NULA

acestea 
fapt

dacă ținem seama de 
terenului. ca si de 

care a mai rămas pină 
campionatului, 

ca aspectul 
al oregăiirii 
acasă". ne-a 

Oblemenco.
scod Chimia Rm. 

a inclus în progra
de Dregâtiri o suită de 

între 
va 
la 
C. 
si 

R. D- Ger-echipe
Clubul
„Cupa 

sint 
tntilniri cu F. C 

Petrolul Ploiești, 
isi dorește Chimia 
campionat ’ 

adresată 
unora dintre

în 
iată 

antren o- 
tu- 

I. O- 
fireste.

...Un „un-doi" cu Nicolae 
Dobrin. „oase" de sezon. cu 
bătaie lungă. Dentru că fos
tul international nitestean 
actualul antrenor al Arge
șului. rămîne mereu un in
terlocutor interesant oentru 
reporter. Dobrin nu vrea să 
discute nrea mult despre 
perioada pregătirilor. știe 
că „ea este foarte grea", nu 
ascunde că i-a dat bătăi 
de cap. cînd era îucător. 
dar că „e foarte importantă". 
Pe Dobrin îl preocupă jo
cul. atacul mai bine zis. 
nentru el fotbalul înseamnă 
in primul rînd atac.

— Un fotbal defensiv este 
un fotbal bătrin. Cine nu a- 
tacă. cine nu riscă in ofensivă, 
nu se poate numi tinăr. Iar 
fotbalul este un ioc tinăr.

— Cum crezi că este fot
balul nostru la ora ac
tuală ?

— încearcă să întinerească. 
El are o generație foarte ta
lentată. care trebuie să si 
arate tinără. Si nu poți ară
ta tinăr decit prin joc. 
Altfel, degeaba se schimbă 
generațiile, dacă nu încerci 
să schimbi ceva din ati
tudinea fată de ioc.

— Dacă ar fi să faci o pa
ralelă intre „generația Gua
dalajara". din care a tă
cut parte si Dobrin. si „ge
nerația Euro *M“. ce ai 
spune ?

— Cele două generații nu se 
pot compara. Fiecare a a- 
vut personalitatea ei. persona
litățile ei. rezultatele ei. Cred 
totuși eă actuala generație • 
păstrat ceva din jocul lui „nea 
Angelo”. pasa înapoi, cal
marea sau. mai exact spus, 
acea încercare de calmare 
a jocului, temporizarea cum 
s-a numit.

— S-a spus că această ma
nieră e un efect al fricii în 
joc...

— A fost si asta, dar a fost 
si ceva realism La Gua
dalajara s-a încercat tem
porizarea intr-un joc cu 
campioana mondială pe a- 
tunci. Anglia. si cu un 
uriaș numit Brazilia. Cind 
a fost vorba de un ad
versar eu care știam că nc 
puteam bate. ne-am bă
tut. si am învins Cehoslovacia 
cu 2—1. Acum, in Franța, 
cred că trebuia riscat mult 
mai mult. Erau adversari 
„de-ai noștri", ne puteam 
bate cu ei. Si puteam în
vinge.

— Ce a lipsit să învingem ?
— Am spus, riscul in atac ! 

Si. in special, doi jucători 
iuti, care să surprindă ad
versarii. Na avem tacă un 
om sau mai exact oameni de 
gol cu personalitate. L-am vă
zut eu totii pe Platini... Multi

au zis că Țigana a fost 
mai bun. dar hai să fim rea
liști 1 Platini a marcat 9 
goluri. recordul campiona
telor europene si cu asta 
nu ai voie să zici nimic. 
Eu sini un marc admira
tor al jucătorilor tehnici, 
insă niciodată n-ain iubit 
doar fenta, driblingul, dacă 
ele nu s-au încheiat eu go
luri. Intre Maradona si Pla
tini. il prefer de două ori 
pe Platini. înscrie în fie
care meci. Asta contează.

— Am reținut că nu avem 
încă un om de gol cu perso
nalitate... Ce-i de făcut

— Asta e o problemă a 
fiecărui antrenor. De la cei 
de la copii pină Ia Mircca Lu
cescu. Fiecare dintre noi 
trebuie să reabiliteze jocul 
ofensiv. Sigur. trebuie să 
ai si material. Dar. de multe 
ori. după paravanul aces
tui „material sărac" se, as
cunde comoditatea. Și an
trenorii, si jucătorii au insă 
datorii mult mai mari. A- 
cum. in prima divizie au mai 
urcat la timonă antrenori cu 
pronunțat spirit ofensiv. 
Cornel Dinu, care. deși 
mijlocaș a fost mereu a- 
deptul luptei totale pentru 
victorie. Frățilă. fost gol- 
geter. Constantin, fost gol- 
geter. E si ăsta un mo
tiv in plus să așteptăm mai 
mult de Ia jocul ofensiv în 
campionatul nostru. Dar pen
tru asta trebuie să ata
căm !

Mircea M. IONESCU
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i ne-am 
dimineață, 

au 
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iocul- 
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repri-
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Țintim locul 
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eu 

mai 
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• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE LA CONSTANȚA. In organi
zarea Iul F.C. Constanța, milne 
Începe in localitate, pe stadionul 
„1 Mai“. un turneu internațional 
la care vor participa echipele o- 
landeze Excelsior șl Harlem, di
vizionara „A“ Sportul studențesc 
șl formația locală F.C. Constanța. 
Iată programul complet: MTINE: 
F.C. Constanța — Harlem și Spor
tul studențesc — Excelsior. SIM- 
BATA 28 IULIE: F.C. Constanța 
— Excelsior șl Sportul studen
țesc — Harlem. LUNI 30 IULIE: 
F.C. Constanța — Olanda (juniori) 
șl F.C. Constanța — Sportul stu
dențesc.
• MlINE, IN CAPITALA, RA

PID — LOKOMOTIVE LEIPZIG. 
In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, e- 
chipa Lokomotive Leipzig evo
luează mîine în Capitală întîlnind 
pe Rapid București. Partida va 
avea Ioc pe stadionul „23 August" 
cu începere de Ia ora 18.
• LA SLATINA, în fața a 

10 000 de spectatori, F. C. Olt a în- 
tîlnit într-o partidă amicală pe 
Lokomotive Leipzig, La capătul 
unui joc echilibrat, gazdele au în
vins la limită cu 1—0 (0—0) prin 
golul lui Eftimie din min. 75, care 
a transformat o lovitură de pe
deapsă. (C. Bughea — coresp.)
• CUPLAJ ATRACTIV pe sta

dionul „Caraimanul" din Bușteni. 
In primul meci, F.C. Argeș a dis
pus cu 4—1 (1—1) de formația lo
cală Caraimanul. Au marcat : 
Jurcă (min. 10), Ignat (min. 58 — 
din 11 m și 73) și Iovănescu (min.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi va avea loo 
incepînd de la ora 17,15, în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42. Numerele cîștigătoare vor fi 
radiodifuzate la ora 19 pe pro
gramul II și la ora 23 pe pro
gramul I fiind repetate și joi 
dimineața, la ora 3,55.

• Continuă seria de ciștiguri de 
mari valori la LOZ IN PLIC. E- 
misiunile speciale limitate, la 
prețul de 10 lei lozul, vă pot oferi 
surprize dintre cele mai plăcute, 
atît prin cîștîgurile în bani, cit

și prin cele în autoturisme. La 
ordinea zilei este îndeosebi, tra
diționalul LOZ AL VACANȚEI, pe 
care îl puteți găsi pretutindeni ! 
Autoturisme mai puteți obține și 
la lozurile de 6 lei 1

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 IULIE

Cat. 1 (12 rezultate): 7 variante 
25% a 5.813 lei; Cat. a 2-a (11 re
zultate) : 14 variante 100% a 617 
lei și 340 variante 25% a 154 lei; 
Cat. a 3-a (10 rezultate) : 234 va
riante 100% a 83 lei și 3.956 va
riante 25% a 21 lei.

89) pentru F. C. Argeș, respectiv 
Standu (min. 37 — din 11 m). In 
cea de-a doua partidă, Sportul 
studențesc a ctștlgat cu 2—0 (0—0) 
tn fața echipei Dunărea C.S.U. 
Galați. Autorii golurilor : Mircea 
Sandu (min. 56) șl Munteanu II 
(min. 72). (M. Zbarcea — coresp.)

Schuo-ate comentată.
FOTBALUL NOSTRU ARE NEVOIE 

ÎN PRIMUL RÎND 
DE ORDINE SI DISCIPLINĂ!

7

Deunăzi din Iași, ne-a sosit 
o scrisoare de la un cititor al 
ziarului nostru, C. Apetrei. O 
scrisoare cuprinzînd cîteva pă
reri interesante față de unele 
probleme actuale ale fotbalu
lui nostru.

După ce subliniază succesul 
notabil al echipei naționale de 
a fi prezentă la ,,Euro ’84", 
după ce regretă și jocul „trico
lorilor" din partida cu repre
zentativa Spaniei, cititorul nos
tru cîntărește cu luciditate și 
echilibru comportarea genera
lă a fotbaliștilor noștri la tur
neul final din Franța, expri- 
mînd speranța că „experiența 
Euro ’84 îl va ajuta pe Mircea 
Lucescu și ai *lui elevi în cam
pania preliminariilor C.M.“, al 
căror start se va da în toam
nă. „Sigur se pot spune multe 
despre ce ar trebui făcut, este 
de părere C.A., dar, înainte de 
toate, cred că activitatea in
ternă competițională la toate 
cele trei eșaloane trebuie se
rios îmbunătățită. Pompînd 
mereu de jos în sus elemente 
tinere, de perspectivă, se vor 
îmbunătăți și parametrii de 
calitate ai fotbalului românesc 
și atunci șt echipa națională 
va fi ajutată. în sensul că va

avea la dispoziție mai mulți 
jucători competitivi...".

Vorbind despre competitivi
tate, cititorul nostru se refe
ră la cîțiva factori de 
prim ordin care pot favoriza 
creșterea calității fotbalului ro
mânesc. între aceștia... „ORDI
NEA ȘI DISCIPLINA care tre
buie întronate la toate eșaloa
nele. Iată, se spune, pe bună 
dreptate, că Divizia „C" are 
menirea de a crește jucători 
pentru Divizia „B" și chiar 
mai sus. Se omite însă faptul 
că în acest eșalon activează și 
unii jucători lipsiți de o pre
gătire corespunzătoare, rudi
mentari, la apusul carierei spor
tive, care folosesc mijloace 
nepermise în lupta cu adver
sarii direcți. Unii au de-a drep
tul porniri huliganice, de te 
și întrebi cum de mai pot fi 
suportați pe gazon ? Pot fi a- 
ceștia un model sportiv pentru 
tînăra generație ? Mai grav 
este faptul că în loc să se 
taie cu bisturiul răul de la 
rădăcină, respectivii SÎNT JU
DECAȚI DE FORUL DE SPE
CIALITATE CU JUMATĂTI DE 
MĂSURĂ, INACCEPTABIL DE 
BLÎNDE Pină cînd recidiviștii 
în materie, huliganii, acest ba
last nedorit al fotbalului nos

tru, vor mai fi tolerați ? Nu 
se impune, oare, o și mai 
mare intransigență față de toți 
aceia care încetinesc progresul 
fotbalului românesc

Absolut îndreptățită critica 
cititorului C. Apetrei, un sem
nal acum, cînd se pregătește 
un nou sezon competițlonal. 
Spunem îndreptățită, deoarece 
nici nu trebuie să facem un 
efort prea mare ca să ne adu
cem aminte de niște exemple 
tipic-negative. Reproducem cî
teva cazuri apărute la rubrica 
„De la comisia de disciplină": 
„N. Dumitru, portarul echipei 
Unirea Urziceni, a fost suspen
dat pe timp de doi ani pentru 
atitudine huliganică față de 
arbitri..."; „Croitorii, de la Vi
itorul Mecanica Vaslui și Flo- 
rea, FEPA-Bîrlad, după ce au 
beneficiat de o reducere a 
pedepsei la jumătate, în urma 
unei suspendări de un an de 
zile, n-au apucat să joace 
decît două etape, deoarece 
și-au dat iar în petic, lovin- 
du-se grav, reciproc, ceea ce 
s-a soldat din nou cu o sus
pendare de un an...". Ca să 
nu mai înșirăm alte și alte 
nume de recidiviști (Stoian — 
Dunărea Venus Zimnicea, O- 
paiț și Bandac — ambii de la 
Constructorul Iași, Volaru — 
Unirea Tomnatic etc., etc.), cu 
cîte 5, 8 și chiar 8 etape de 
suspendare, Volaru avînd pe 
fișa sa personală sancțiuni în- 
sumînd peste 20 de etape !

Cu cîțiva ani în urmă s-a 
cerut întocmirea unor liste cu 
cei care n-au ce căuta pe 
terenul de fotbal. Poate că a 
venit timpul să ne debarasa 
de recidiviști și huligan:, l ' 
căror acte, în viața civilă. ?--- 
numi infracțiuni ca incMenU 
penală !

Stelion TRANDAflRESC'J



SPORTIVI ROMANI
FRAGA. în capitala Ceho

slovaciei s-a desfășurat un con
curs atletic de juniori denu
mit „Capitalele țărilor socialis
te”. Tinerele atlete românce au 
avut o comportare remarcabilă, 
obținînd cinci victorii : 100 m : 
Elena Conslaniinescu 12,12. 400 
m : Daniela Gămălie 53,82, 
1 500 m : Lenuța Rață 4:12,24, 
100 mg : Daniela Bizbac 14,10 
4X100 m : București (COnstan- 
tinescu. Gămălie. Păun. Rădu- 
canu) 47,32. Pe locul doi s-a 
clasat Carmen Sîrbu cu 6,06 m 
la lungime. în urma acestor re
zultate clasamentul pe echipe 
al competiției feminine a fost 
următorul : 1. București 49 p, 
2. Traga 37 p. 3. Varșovia 34 p 
etc.

La înălțime băieții. Mihai 
Bradacs a realizat 2.03 m — 
locul doi.

BUDAPESTA, 23 (Agerpres). 
Cu două runde înainte de în
cheierea turneului internațional 
feminin de șah de la Tapolca, 
in clasament conduce Ildiko 
Madl (Ungaria) cu 10,5 p. ur
mată de Măriei, Petrovici și 
Stadler (toate trei din Iugo-

PESTE HOTARE
slavia) — cu cîte 9 p. Euge • 
nia Ghindă (România) — 8 p 
(1). Marla Albuleț (România) — 
8 p, Starck (R.D.G.) — 7,5 p 
(1), Ligia Jicman (România) — 
7,5 p etc. în runda a 13-a Jic
man a cîștigat la Keresturi, 
Albuleț a învins-o pe S. Szalai, 
Măriei pe Hausner. Berglitz a 
pierdut la Madl. Stadler a ob
ținut victoria în partida cu 
Ghindă, iar I. Szalai și Petro- 
vici au convenit asupra remi
zei.

PARIS. Cea de-a a 18-a edi
ție a turneului internațional fe
minin de șah de la Bagneux 
(Franța) s-a încheiat cu vic
toria Elisabetei Polihroniade- 
Rusu, cu 6 p din 8 posibile.
• Selecționata noastră de 

juniori ia parte, 
săptămînâ. la 
tenia" la polo. _ < 
care se desfășoară, 
calitatea Kirjali. 
garia. Din echipa
de Al. Bădiță si 
sreseu fac parte,
ții. M. Zaharia.
Grancerof. Dima. Chiru. 
lanov Fruth.

noastră 
în această 

..Turneul Frie- 
competitie 
. în lo- 
din Bul- 

antrenată 
E. Geor- 
între al- 

Geantă,
Ba-

„GRANIȚE1 DE VIS DEPĂȘITE
DE PROGRESIE UIMITOR AL PERFORMANTELOR

în atletism se vorbește 
despre sumedenie de ..gra
nite" ale performantelor. 
Fiecare dintre ele au fost, 
la timpul lor. aproape de ne
imaginat. dar ulterior, una cite 
una. au devenit simple amin
tiri. bogatelizîndu-se. pur si 
simplu...

Să luăm, ca exemplu, a- 
runcarea suliței. în 1928, 
cînd suedezul Erik Lundqvist 
realiza primul rezultat din
colo de 70 de metri (71.01 m). 
..visătorii" 
considerat 
ximă a 
ne performanta de 
tri. Mai mult, nu se poate ! 
Ău trecut anii si într-o zi de 
august a anuluj 1953. la Pasa
dena. americanul Bud Held 
a obtinut 80.41 m. Atunci, alti 
..visători" au adus 
cutie 90 de metri, 
chiar că 
imposibil ! 
noțiunea

atletismului 
ca graniță 

posibilităților 
80

mai 
Dar. 

aceasta

în 
Ei. 

mult 
In 
de

• • •

au 
ma- 

uma- 
me-

dis- 
acum, 
părea 
sport, 

. .im-

posibil" a disoărut si iată 
că la 2 septembrie 1961. la 
Oslo, norvegianul Terje Pe
dersen arunca sulița la 91.72 
m. 100 metri ? Nu. categoric 
nu !... Dar, din aproape în a- 
proape... Lusis a aruncat 91.98 
m. apoi Kinnunen 92,70 m. din 
nou Lusis — 93.80 m. apoi 
Wolfermann 94.08 m. Nemeth 
94,58 m. Paragi 96,72 m si Pe- 
tranoff 99,72 m, asta anul tre
cut, la 15 mai, la Westwood... 
Deci. la poarta celor 100 
de metri !

Cînd 
Cine 
de 
n-avea 
listil 
dare și cu depjină încredere. 
Si de vineri. 20 iulie, iat-o pe 
fișierul cu evoluția recor
dului lumii..L

La Berlin, 
runcat 104.80 m. cu 
metri mai mult decît 
lui lui Petranoff !
34 de corectări aduse 
lui mondial al acestei 
be. de la cei 62,32 m ai suede
zului Erik Lemming. în 
această creștere este 
mai mare si. desigur.
mai impresionantă. în 
dacă ne gîndim bine. Hohn 
aruncat sulița 
la alta, de-a 
de fotbal !

Uwe Hohn 
iulie 1962. _______
Are 198 cm Si 110 kg. Este stu
dent la Institutul de Edu
cație Fizică din Leipzig și 
antrenat de Hartmut Wolter. 
Iată-i evoluția rezultatelor : 

41,92 m. 1976 — 54,33 
1978 — 72,76 
1980 — 85,52 
1982 — 91,34 
a concurat.

european de ju- 
1981 (85.56 m) și

donov, a concurat în 1981 
București.
unde s-a

va vani ? 
va realiza o 
aruncare ?...

habar. dar 
o așteptau cu

Unde ? 
astfel 

Nimeni 
specia- 
nerăb-

Uwe Holin a a- 
peste 5 
recordu- 

Din cele 
recordu- 

nro-
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de lupte. Victor Do- 
n-uu nici un fel de 

pe mult mal ușorul 
Scena s-a petrecut pe

„urlașli" echipei noastre 
lipschl șt Andrei Vasile, 
dificultate ca să-l ridice 
lor coleg Nlcolae Zamfir,
o alee din Satul olimpic de la Los Angeles

• La această

• Orașul Los Angeles 
împrejurimile sale 

ocupă o zonă depresio- 
nară, străbătută de flu
viul Los Angeles și de 
alte rîuri care-și varsă 
apele în ,,Bahia de Los 
Fumos» (Golful fumuri
lor), în Oceanul Pacific. 
Golful și ținutul au 
fost descoperite în se
colul al XVII-lea de 
navigatorul spaniol Gas
par de Portola, care 
conducea o expediție 
pe coasta de vest a 
continentului nord-a- 
merican. Orașul a fost 
fondat abia în anul 1781 
de un grup de 44 colo
niști spanioli. Ținutul a 
fost colonie spaniolă pî- 
nă în sec. XVIH, cînd 
a fost anexat de Mexic 
(1823), Iar din 1846 a de
venit teritoriu al S.U.A. 
In prezent, Los Angeles 
este al doilea oraș ca 
mărime al S.U.A. și cel 
mal măre de pe coasta 
de vest (peste 3 090 009 
locuitori, orașul pro- 
prlu-zis; circa 8 000 909 
locuitori, orașul și "îm- 
prăjurimile sale).

a 
xxm-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, a cărei 
inaugurare va avea loc 
simbătă, figurează pe 
programul întrecerilor 
un număr record de 
probe: 221, cu 18 mal 
multe decît la ediția 
precedentă.

cele• Una dintre 
mai mici delegații par
ticipante la Jocuri este 
cea a Birmanlei, com
pusă din trei persoane: 
un boxer (Zaw Latt), 
antrenorul său (Khin 
Win) și un oficial (Itcol 
Aung Ntein).
• Trei atleți alcătu

iesc delegația djibutia-

nă, toți trei alergători: 
Ahmed Salah (5000 m și 
maraton), Robleh Dja- 
ma și Abdillahl Char- 
make (ambii lâ 10 000 
m și maraton).

• Sportivii portughezi 
vor lua parte la nouă 
discipline : atletism,
gimnastică, haltere. înot, 
judo, pentatlon modern, 
scrimă, tir și yachting. 
Printre participant! se 
află recentul recordman 
mondial la 10 000 m, a- 
lergătorul Fernando Ma- 
mede, șl campioana eu
ropeană la maraton, 
Rosa Mota.

• Torța olimpică par
curge acum ultimii ki
lometri ai lungului său 
periplu. Aprinsă la O- 
lympia, conform tradi
ției, la 8 mal ea a por
nit de la New York, pe 
drumul spre Los Ange
les unde, 6îmbătă, la 
ceremonia de deschidere 
a J.O., va fi adusă pe 
„Coliseum Memorial». 
Pe teritoriul S.U.A. tor
ța olimpică a acoperit 
un traseu de circa 14008 
kilometri, traseu care a 
străbătut 33 dintre sta
tele americane, trecînd 
prin 26 de orașe mari.

• Don Tully, tatăl 
recordmanului american 
la săritura eu prăjina 
(Mike Tully a sărit săp- 
tămîna trecută 5,82 m), 
a petrecut o noapte lin
gă o casă de bilete pen
tru ca. la deschidere, 
să fie sigur că poate 
cumpăra cite patru bi
lete la atletism, pentru 
întreaga sa familie, în 
zilele de 6 șl 8 august. 
„Vreau să-mi văd bă
iatul sărind și ciștigind 
medalia de aur !“, a de
clarat Tully-senlor.

• Sportivii din Nige
ria vor lua startul în 
competițiile olimpice de 
atletism, box, haltere, 
lupte și la concursul 
demonstrativ de tenis.
• In plină vară, o 

veste de la Jocurile O- 
llmplce de iarnă. După 
cum se comunică de Ia 
Sarajevo, întrecerile 
„Olimpiadei albe» ’84 au

REGATĂ DE CAIAC-CANOE LA BERLIN
Pe un lac din 
capitalei R. D. 

desfășurat în- 
mari comne- 

Iată
K 1
Helm 

1000 
Su- 

■ 1000

BERLIN, 
apropierea 
Germane s-au 
trecerile unei 
tiții de caiac-canoe. 
cistigătorii : BĂRBAȚI : 
— 1000 m : Riidiger
(R.D.G.). 4:08,84 : K2 ■ 
m : U.R.S.S. (Pusen, 
perata) 3:35,90 : C1 
m : Ivan Klementian (U.R.S.S.)

4:27.28 ; C2 — 1000 m : R. D. 
Germană (Heukrodt. Schuch) 
3:56,23. U.R.S.S. (Kovalciuc, 
Muradosilov) 3:56,92 ; K 4 — 
1000 m : R. D. Germană (Fied
ler. Hempel. Helm. Bliesner) 
3:12,69.

FEMEI : K 4 — 500 m :
U.R.S.S. (Alekseeva. Dudina,
Salomkova. Efremova) 1:41,77.

LAURENT FIGNON UN MARE CICLIST!

fost urmărite de 641 000 
spectatori. Au participat 
1510 sportivi din 49 de 
țări.
• Poșta spaniolă va 

pune în circulație, înce- 
pînd de vineri, o serie 
de patru timbre repre
zentând scene de la Jo
curile antice: „Discobo
lul" lui Miron, o cva- 
drigă, un 6ăritor și doi 
luptători.

I
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1912. 
cea 
cea 

fond, 
a 

de la o poartă 
lungul unui teren

s-a născut la 16 
la Rheisenberg.

1977 — 63,52 m.
1979 — 74,06 m.
1981 — 86,56 m.

1983 — nu
Campion 
niori în ____ __
de seniori în 1982 (91,34 m), 
Hohn are, acum, tot dreptul să 
spere la un alt record si... mai 
lung !

Ludmila Jeceva. soția atle
tului decatlonist Atan.is An-

la 
la Universiadă, 
clasat a treia 

cu un record de 1.94 m la înăl
țime (26 iulie). Mai apoi, la 
Sarajevo, ea a sărit 1.95 m (20 
septembrie). în 1982 cel mai 
bun rezultat a măsurat 
1.94 m. Anul trecut ea a de
venit mamă, pregătirea pen
tru actualul sezon reluînd-o 
abia în luna 
trenamentele 
foarte bine 
(născută la 6 
fia. studentă 
de Cultură 
176 cm. 
complet, 
stadt. în 
recordul 
m si acum.
..explodat", pur si 
la 2.07 m... cit nu reusesc prea 
multi dintre săritorii în înăl
țime !
tr-o zi. 2 metri, dar 
zut niciodată că 
tea urca atit de sus 
noua recordmană 
în acea clipă însă. eîn- 
durile sale urcaseră Ia 
...2,10 m. înălțime oe care a 
Si încercat s-o sară, chiar vi
neri. la Berlin. Acum n-a iz
butit, dar cu un alt 
poate că da !...

Apropo de masiva 
tere a rezultatelor la 
time : iată cît 
fost contribuția 
a pistei sintetice, 
lei de aterizare 
greșul 
la femei, 
ani 
fecă 
tată, 
recordul mondial 
ne 
de 
ei. 
le-a 
rit.

pregătirea 
sezon

i ianuarie. An- 
au mers însă 

si Ludmila 
mai 1960, la So

la Institutul 
Fizică din Sofia. 

59 kg) si-a revenit 
La 9 iunie, la Woerr- 

R.F.G.. ea a dus 
Bulgariei la 1.99 

dintr-o dată. a 
pur si simplu.

dintre
„Am sperat să sar. în- 

cre- 
pu- 

spus 
lumii.

n-am 
as 

!'• a 
a 

însă, 
urcaseră 

pe care

prilej,

cres- 
înăl- 

de mare a 
„flopului". 
a salte- 

etc la oro- 
orobe. atît 

la bărbați. Cu 
cu o „foar- 

de mult uî- 
Balas ridica 

la 1,91 m. 
atunci o înălțime aproape 

necrezut. La talentul 
la posibilitățile pe care 

avut, dacă ar fi să- 
astăzi. cu flop, pe o 

saltea elastică, sîntem con
vinși că performantele sale 
ar fi fost la fel de uimitoare.

acestei 
cît și 

în urmă, 
dublă".
Iolanda

Romeo VILARA

Campionatele europene de tenis de masă — juniori

iN TREI SEMIFINALE
LINZ, 24 (prin telefon). în Sala sporturilor din localitate a in' 

ceput disputarea întrecerilor din 
Campionatelor europene de tenis

La simplu juniori, Vaslle Tiu- 
gan a fost eliminat în turui al 
H-lea (2—1 cu Stokes, Anglia șl 
0—2 cu Braun, Cehoslovacia), iar 
Călin Toma în cel de al IlI-lea 
(2—0 cu Cummings, Scoția și cu 
Bouschet, Luxemburg și 1—2 cu 
Gullberg, Suedia). Vasile Florea 
a cîștigat la Verhulst (Olanda) 
2—1, Badia (Spania) 2—0 și Ros
signol (Franța) 2—1, dar l-a eli
minat Mazuaov (U.R.S.S.), cu 0—2, 
astfel că a rămas în primii 8.

La dublu juniori, Florea, Toma 
— Nielsen, Soudergaard (Dane
marca) 1—2.

La dublu cadete, Anca Cheler, 
Fazlik (Iugoslavia) au învins pe 
Kujungici, Isanovicl (Iugoslavia) 
cu 2—1 și cu 2—0 dublul turc 
Seder, Ilmaz, dar au pierdut cu 
1—2 la Coubat, Leclerc (Franța)

• TELEX • TELEX • TELEX

Surprinși de victoria neaș
teptată, in 1983, a lui Laurent 
Fignon, în Turul Franței, ci
clistul blond, cu ochelari de 
miop șl cu aer de puști ștren
gar, specialiștii sportului cu 
pedale s-au arătat destul de 
circumspecți asupra 
posibilităților in 
continuare ale aces
tuia. Acum insă, du
pă ce, recent, a scă
pat printre degete 
victoria in Turul Italiei (,,n 
Giro» fiind cîștigat în ultima 
etapă, pe ultimii kilometri,, 
de un as al contratimpului, 
recordmanul orei, Moser), dar 
a învins, pentru a doua oară, 
consecutiv, în „Tour de Fran
ce», Fignon este considerat ca 
un mare ciclist ! Se are, de
sigur. în vedere și- faptul că 
el a obținut victoria în cinci 
etape (trei de „contratimp” și 

l două de munte, cu sosire în 
|---------- ------------------------------------

„vîrf) plus încă una pe echi
pe. cu formația Renault la un 
contratimp, ceea ce demon
strează un potențial cu mult 
mal ridicat decît anul trecut 
cînd a cîștigat doar o singură 
etapă.

La încheierea în
trecerii, în care Flg-

Sfor» CAfiriJ nan a înregistrat o
v. medie orară de 34.90®

km, pe un traseu 
---------- - de 4021 km, cîști- 
gătorul „Marii bucle» a decla
rat:---------------~ ____~_ ‘_
dat seama cit am progresat, mai ' • ■ ■ -
dar _____ _ ____  ___
intr-o zi rampion mondial și 
ea să Înving in curse clasice 
trebuie să-mi Îmbunătățesc se
rios viteza !“... tn fond, Lau
rent Fignon, la eel 24 de ani 
al săi, este încă un ciclist tî- 
năr, care are destul timp să 
mal progreseze 1

„In timpul Turului mi-am
ales in etapele de munte, 
pentru * putea ajunge

ATLETISM • Campionatele 
Cehoslovaciei: 400 m: Kratochvl- 
lova 49,47, 800 m: Moravcikova 
2:03,18, 1500 m: Kleinova 4:16,49, 
M 000 m: Melichvarova 34:06,99 — 
record național, 10 km marș: 
Vavracova 48:45,00, 100 mg: ota- 
halova 13,75, lungime: Strejckova 
6,48 m, înălțime: Jobbova 1,90 m, 
greutate: Fibingerova 20,57 m, 
disc: Sllhava 67,62 m. suliță: Bu- 
garova 66,12 m; bărbați: 1500 m: 
Vedra 3:41,76, 800 m: Dubert
1:49,13, 400 m: Tomko 46,09, 400 
mg: Navesnak 50,65 — record de 
juniori, greutate: Macura 20,30, 
disc: Bugar 67,98 m.

CICLISM • Turul VenezueleL 
Etapa a 11-a (99,9 km) a fost 
ciștigată de Ramon Rodrlguez 
2.05:11, Lider se menține, în con
tinuare, Elio Vilamizar 34.01:02.

pentatlon modern • Con
cursul de la Bratislava a revenit 
sportivului sovietic Iagorașvili cu 
5518 p, urmat de coechlperul său 
Borovikov 5312 p și vest-germanul 
Marsollex 5306 p. Pe echipe: 1. 
U.R.S.S. 16067 p, 2. Cehoslovacia 
15813 p 3. Italia 15380 p.

TENIS • Turneul de la Boston 
a fost cîștigat de tînărul jucător 
american Aaron Krickstein (16 
ani) 7—6. 3—6. 6—4 în finală cu 
Jose Luis Clerc «* Turneul de la 
Kitzbuhel
— Feigl (Austria) 7—6, 
monsson — Meyer 6—2. 6—3, War
wick — Orantes 6—1, 6—4 * în
treceri la Washington: Gottfried
— Tarr 6—3. 7—6, Gildemelster —
Dibbs 3—6 7—5, 6—2, Tulasne —
Willenborg 6—2. «—1. Motta — A- 
cuna 6—4. 6—0 «R Hilversun: Blr- 
ner — Pham 6—2. 6—2, Boileau — 
Fareas 6—3, 6—3.

VOLEI • Echipa de tineret a

R.P. Chineze a evoluat în Maroc. 
La Rabat ea a susținut un joc 
cu reprezentativa țării gazdă și a 
obținut victoria cu 3—0 (7. 1» 6) 
• Competiția internațională pen
tru juniori, desfășurată la Varșo
via, s-a încheiat cu victoria selec
ționatei Bulgariei — 8 puncte, ur
mată în clasamentul final de e- 
chlpele Poloniei — 7 puncte și 
Cehoslovaciei 6 puncte. In ultima 
zi a turneului, reprezentativa 
Bulgariei a învins cu 3—0 (15—4, 
15—13, 15—6) echipa Cehoslovaciei, 
iar selecționata Poloniei a dispus 
cu 3—0 (15—2, 15—2, 15—6) de for
mația Ungariei.

cadrul probelor individuale ale 
de masă pentru juniori.
și au rămas în primele 8.

Otilia Bădescu, Kinga Lohr au 
învins cu 2—0 pe Fovuet, Bo- 
lische (Franța) șl cu 2—1 pe Mel
nik, Pavlova (U.R.S.S.) intrînd in 
semifinale, cu Nagy, khan (Un
garia) .

La dublu cădeți, Călin Creangă, 
Romulus Revisz au eliminat cu 
2—0 perechea Perez, Arcoso (Spa
nia) și cu 2—1 pe Kurtner, Bau
man (Elveția). Apoi, eliminînd ou 
2—0 și dublurile Pirlcoglu, Calis 
(Turcia) și Andersson, Petersson 
(Suedia), vor juca in semifinale 
cu Marmouresch, Chila (Franța).

La dublu mixt, Toma, Lohr a 
obținut două victorii, cu 2—1 la 
Franzel, Bohning (R.F.G.) și Svet- 
licinîi, Melnik (U.R.S.S.), dar au 
fost eliminați de Lupulesku, Oj- 
stersek (Iugoslavia), cu 2—0. Alte 
rezultate la mixt: Creangă, Che
ler 2—o cu Kali, Hylman (Tur
cia) și Syed, Hoit (Anglia) și 0—2 
cu Andersson. Hansson (Suedia); 
Florea, Bădescu 2—o cu Medesis, 
Kalogianni (Grecia) și 1—2 cu 
Primorac, Gopici (Iugoslavia); 
Tiugan, Thirion (Belgia) 2—0 cu 
Billington, Hall (Anglia) și 0—2 
cu Hasenburger. Kagseder (Aus
tria) ; Revisz, Billen (Belgia) — 
Tiller. Cotter (Tara Galilor) 0—2.

La simplu, Otilia Bădescu a în
vins cu :—0 pe Thirion (Belgia) 
și Zsemlye (Ungaria) și va juca 
semifinala cu Khan (Ungaria). 
Kinga Lohr a trecut de Fougouet 
(Franța) șl Billen (Belgia) cu 
2—0, dar a elimlnat-o Nolten 
(R.F.G.) cu 2—1. Romulus Revisz 
a cîștigat la Pettersson (Suedia) 
cu 2—1 și a pierdut cu 1—2 in 
fața lui Vardanian (U.R.S.S.).

(Austria): Segărceanu
6—2. Si-

• Campionatul Argentinei 
ajuns la cea de a 17-a etapă (pe
nultima a turului). Pe primele 
locuri în clasament se află for
mații cunoscute: Estudiantes 27 p 
(din 17 j), Argentinos Juniors 24 
p, Ferrocarril Oeste 24 p, Velez 
Sarsfield și River “ 
19 p (16 j) Cîteva 
nion Sânte Fe — 
nlors 0—1 Newll’s 
Argentinos Juniors 
renzo — Atlanta 1—1, 
Velez Sarsfield 1—1,
— Independiente 2—1 (echipa în
vinsă ocupă locul 17 
mâții), Ferrocarril Oeste — 
sario Central 1—0.

e în ultimele campionate 
celor patru ligi profesioniste 
gleze — ediția 1983—84 — s-a

Palte cu cite 
rezultate: U- 
Ciacarita Ju- 
Old Boys — 

0—1 San Lo- 
Cordoba — 
Estudiantes
din 19 for- 

Ro-
ale 
en- 
în-

registrat o scădere de 2,2 la sută 
a spectatorilor față de ediția pre
cedentă. La cele 2028 de partide 
au asistat 18 358 631 
deci, în medie, 9 053 la 
meci. Recordul celor prezenți la 
campionatele celor 4 ligi datează 
din ediția 1948—49, cînd au fost 
înregistrați 41 271 414 spectatori. 
Scăderea numărului de spectatori 
In fiecare an are mai multe ex
plicații, printre oare prețul me
reu mai ridicat al biletelor, con
curența televiziunii, numărul ma
re de șomeri care nu-și pot per
mite să-și plătească taxa de in-

spectatori, 
fiecare

mite să-și plătească taxa de 
trare.
• Karl-Heinz Rummenigge și 

landezul Liam Brady și-au 
ceput antrenamentele Ia noul 
club, Intemazionale Milano

ir- 
în- 
lor

I.P. „'nformotîa».
R. 1, 2, 3, t


