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a președintelui Consiliului Național al Revoluției, 
șeful statului Volta Superioară, 

căpitan THOMAS SANKARA
Joi, președintele Consiliului 

National al Revoluției. jefui 
statului Volta Superioark, căpi
tan Thomas Sankara, si persoa
nele oficiale caro U insoțes* 
au sosit in județul Constanta.

Șeful statului Volta Superioară 
a fost intimpinat» pe aeropor
tul „Mihail Kogălniceanu". de 
președintele Comitetului Exe
cutiv ai Consiliului Popular al 
județului Constanta, Nicolae 
Mihalache, de alti reprezentant! 
ai organelor locale de stat.

In cursul dimineții, oaspe
tele a vizitat întreprinderea 
mecanică de utilaje Medgidia, 
unitate care a cunoscut o per
manentă dezvoltare și - moder
nizare.

Cu ocazia vizitei, în curtea 
întreprinderii a fost organizată 
o expoziție sugestivă, prin in
termediul căreia șeful statului 
Volta Superioară a luat cunoș
tință de gama produselor ce se 
realizează aici.

In continuarea vizitei, s-a 
străbătut o frumoasă zonă agri
colă din centrul județului 
Constanta, cultivată în special 
cu mari plantații de vii și li
vezi. în apropiere de Poarta 
Albă, oaspeții s-au îmbarcat ia 
bordul navei ,,MaInaș“ pentru 
o scurtă călătorie, pînă la 
Agigea, pe Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, care oferă ima
ginea uriașului efort construc
tiv, a capacității tehnice crea
toare a poporului nostru. La 
Agigea, solilor poporului voltez 
li s-a prezentat ecluza dinspre 
mare — lucrare hidrotehnică 
complexă, de anvergură.

S-au vizitat apoi, în drum 
spre Neptun, stațiunile litora
lului, aflat in zilele de virf ale 
sezonului estival. Dc-a lungul 
intregului traseu, mii de cetă
țeni aflati pe litoral au salutat 
călduros, cu simpatie și priete
nie pe oaspeții din Volta Su
perioară.

★
In cinstea șefului statului 

Volta Superioară, Thomas San
kara, joi, președintele Comite
tului Executiv al Consiliului 
popular județean Constanta a 
oferit un dineu.

j, Cea de a 23-a ediție a J. O. de vară

LA LOS ANGELES A ÎNCEPUT 
Q29 NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ

LOS ANGELES, 26 (prin te- 
lejț). Cînd citiți acest număr 
de ziar a rămas numai o zi 
pînă la Ceremonia de deschi
dere a celei de a 23-a ediții a 
Jocurilor Olimpice moderne de 
vară, care va avea loc la Los 
Angeles pe stadionul „Memori
al Coliseum", simbătă 28 iulie, 
la ora 16, de fapt duminică 
ora 2 noaptea la București!

Pregătirile deschiderii acestei 
Olimpiade californiene se des
fășoară în liniște, în tofida 
numărătoarei inverse, de oră

In stațiunea Neptun. s-an 
încheiat. Joi după-amiază. con
vorbirile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceausescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. și căpitan Thomae 
Sankara, președintele Consiliu
lui National al Revoluției, șeful 
statului Volta Superioară.

S-a exprimai deplina satis
facție pentru rezultatele dialo
gului romino-voltes la nivel 
înalt, pentru Înțelegerile la 
care s-a ajuns, manifestîndu-se 
convingerea că ele vor repre
zenta o contribuție importantă 
Ia aprofundarea raporturilor de 
prietenie sl cooperare dintre 
cele două țări.

Președintele Consiliului Na
tional al Revoluției, șeful sta
tului Volta Superioară, a adre
sat, în numele său si al dele
gației care l-a insotit. calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
poporului român oricten pen
tru ospitalitatea deosebită ee 
le-a fost rezervată în timpul 
vizitei in România.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială. de 
prietenie si înțelegere reci
procă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socia
liste România, și căpitan 
Thomas Sankara, președintele 
Consiliului Național al Revolu- 
liei, șeful statului Voita Supe
rioară, au semnat, in cadrul 
unei ceremonii care a avut loc 
in stajiunea Neptun, Declarația 
comună privind întărirea prie
teniei și dezvoltarea colaboră
rii dintre Republica Socialistă 
România și Republica Volta 
Superioară și Acordul-pro- 
gram privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării eco
nomice și a schimburilor comer
ciale _ intre Republica Socialistă 
România și Republica Volta 
Superioară.

După semnarea documentelor, 
cei doi președinți și-au strins 
miinile îndelung, s-au felicitat 
călduros.

cu oră. Doar la centrul de pre
să forfota a devenit aproape 
deranjantă. Deși „Main Press 
Center" este atit de vast in
cit pe culoare se umblă și cu 
bicicletele, cum fac gazetarii 
niponi, de pildă, ultimele sosiri 
de ziariști au produs o mare 
aglomerație. Aproape 10 000 de 
trimiși ai ziarelor, comentatori 
de radio și televiziune, fotore
porteri și asistenți tehnici ai 
acestora produc o forfotă con
tinuă șl înghesuială la buleti- 
nale de știri si. îndeosebi, la
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PERFORMANTA CREȘTE DIN VIGOAREA TINEREȚII
NEAMȚ

In teren, la Ceahlăul Piatra 
formate de Maria Sivinescu...

Neamțul este unul dintre 
județele care nrezintă în 
coloana rezervată anului 1944 
multe „goluri". _Se poate, 
deci, afirma cu 'deplină a- 
coperire că activitatea spor
tivă de masă si de Derforman- 
ță din județul Neamț a deve- 
nit o realitate distinctă, de
finitorie. a vieții de pe a- 
ceste meleaguri, doar in ul
timele 4 decenii, si cu precă
dere in ultimii 19 ani. In 
această ordine de idei, e 
interesant de remarcat că 
numărul performerilor s-a 
mărit. în aceeași perioadă, 
de Ia 160 la 6845 (!). ceea ce

computere. Electronic Message 
System (E.M.S.), cu 2 000 de 
terminale instalate în 80 de 
posturi olimpice dispersate la 
toate bazele, satele olimpice și 
subcentrele acestora, vor trans
mite instantaneu, printr-un 
sistem de unde luminoase, re
zultate, date documentare, re
corduri, statistici, informări și 
mesaje, dacă va fi nevoie. în-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag 2—3)

Neamț, numai voleibaliste 
Foto : Gelu MARIN

înseamnă o creștere de pes
te 40 de ori, sau că față 
de un singur specialist si 8 
profesori, existenti in 1944. 
astăzi activează in secțiile 
de performantă din Neamț 
40 de antrenori si o parte din

Activitatea sportiv-turistică și de agrement pentru oamenii muncii

INVITAȚIE LA VATRA DORNEI
dialog cu dr. Petru tlOBAM, primarul siajiunK
Om pasionat după sport, în 

adolescentă practicant al atle
tismului, fotbalului și tenisu
lui, primarul stațiunii balneo
climaterice Vatra Dornei, dr. 
Petru Ciobanul se străduiește 
să pună rn valoare o serie de 
inițiative locale destinate să 
facă tot mai plăcută și * mai 
utiâă șederea oamaniâor mun
cii veniți la odihnă sau 
tratament în una dintre cele mai 
pitorești și mai solicitate „oaze 
ale sănătății" din Tara de Sus 
a Moldovei și din patria noas
tră. Un dialog pe această temă 
confirmă eforturile conducerii 
stațiunii in acest domeniu.

— Localitatea dv. tinde să 
capete reputația unei stațiuni 
sportive montane de iarnă, cei 
care fac popas Ia Vatra Dor
nei avînd la dispoziție exce
lente pîrtii de sanie și schi, cu 
telescaun și o trambulină, un 
patinoar natural, spatii de ca
zare în hoteluri moderne. 

cei 299 de profesori in a căror 
responsabilitate intră atit 
cultivarea calităților necesar 
specifice unui tineret sănă
tos si viguros, cit si perfec
ționarea virfurilor talentate 
pentru performantă. Acestor 
acumulări cantitative Ie co
respund o seamă de rea
lizări calitative care reflec
tă un progres clar, profund 
semnificativ. al județului : 
în 1984. există în Neamț o 
secție de nivel olimpic (cano
taj. la ..Ceahlăul"). două de 
nivel international (lunte 
greco-romane si atletism, la 
Piatra Neamț si la Roman), 
iar în „cartea de aur" a 
sportului nemtean este înscri
să medalia de argint a vi- 
cecampîonului european de 
lupte Mihai Cisinis. cea de

Rado 1IMOFTE

(Continuare In pag- 2—3)

— Ne bucură că la Vatra 
Dornei au fost statornicite, de
venind tradiționale, citeva com
petiții sportive specifice se
zonului alb — Festivalurile 
sportive ale pionierilor și șco
larilor, ale sindicatelor, ambele 
la nivel republican, dar și al
tele organizate pe plan jude
țean. Acest lucru a fost posibil 
datorită sprijinului primit din 
partea organelor de partid si 
de stat, care ne-au ajutat să 
îmbogățim continuu zestrea de 
amenajări sportive in stațiune. 
Dorim, insă, să mergem mai 
departe, încă in acest an să 
facem din Vatra Dornei o sta
țiune sportivă, turistică si de 
agrement indiferent de ano
timp. Peste ceea ce s-a ame
najat — un stadion, terenuri 
de volei, handbal, tenis, spații

Ti beri u STĂM A

(Continuare in pag. 2—3)

înaintea întrecerilor olimpice de caiac-canoc și canotaj

DEOCAMDATĂ, „CALM PLAT1'
PE LAKE

La Jocurile Olimpice de 
la Los Angeles întrecerile de 
canotaj si de caiac-canoe 
se vor desfășura oe Lake Ca- 
sitas. o pistă nautică dificilă 
cuprinsă între canioane. cu 
vînt tot timpul din dreapta 
staționar doar dimineața în
tre orele 7,30 si 10.30. Așa
dar. numai trei ore de calm 
plat de relativ ..calm plat", 
în care zeci de echipaje vîslesc 
puternic într-o cursă ce nu 
a început încă : e ceea ce nu
mim acomodarea cu unda 
lacului.

Ivan Paizaichin si Toma Si- 
mionov campionii noștri o- 
limpici si mondiali vor fi 
..cumpărat" de mult lacul 
— curentii si ascunzișurile a- 
pei. Acum. Ivan Patzaichin, 
decanul de virată — si de 
medalii — al canoiștilor pre-

CASITAS...
zenti la J.O. de la Los Ange
les. încearcă probabil să des
copere puterea ..noului val", 
percuția lui în finis, ela
nul si dîrzenia celor- mai tineri 
cu 10—15 ani decît el. E ul
tima lui mare 
ultima apariție 
frumoasa scenă

bătălie. e 
oe mereu 
împodobită

cu ghirlande de balize e 
ultima medalie pe care și-o 
dorește cu ardoare : a 28-a la 
J.O. si C.M. din niiduitoarea 
lui carieră sportivă !

Barca lui Costică Olaru
este. desigur. urmărită cu 
interes pe Lake Casitas. Tî- 
nărul tulcean. crescut pe 
malul lacului Somova, este
de două ori medaliat, anul tre
cut Ia C.M. de la Tampere :

Vasile TOFAN

(Continuare in vag 2—3)

Campionatele naționale pe velodrom

CURSELE MERITAU FILMATE
V. Mitracha (Dinamo), campion ia urmărire individuală

Cel de al doilea titlu de cam
pion national în alergările 
cicliste pe ovalul de be
ton a fost acordat — surpriză 
plăcută — tînărului V. Mitra
che (Dinamo), care a reu
șit sâ-si impună superiori
tatea la urmărire indivi
duală 4 000 m. în fata unor
adversari mult mai experi
mentați. întrecerea s-a a-
nuntat a fi deosebit de trîn- 
să încă din serii. unde 
marea majoritate a com
petitorilor au realizat timpi
mult superiori 
nul trecut. în

celor de a- 
cursele pre

zintă egalarea re
cordului tării pe 
distanta de 4 000 
m. V. Mitrache 
(20 de ani), aflat 
în cel de al doi
lea an de senio- 
rat. a cerut ei 
i s-a aprobat să 
concureze în se
rii fără parte
ner. întrucît se 
simțea pregătit să 
amelioreze recor
dul lui Romas- 
canu (4:59.0 —
1983) Si. intr-

liminare Gh. Lăutaru. a- 
vîndu-1 drept partener op 
VI. Constantinescu (tînâr do
tat. ambițios), s-a văzut o- 
bligat să forțeze alura si 
astfel a cistig.it duelul cu 
un timp (4:59.0). care :epre-

adevăr Mitrache a făcut o cursă 
excelentă, dar recordul... râ- 
mîne în picioare. Timp rea-

Gheorghe STEFANESCU

(Conltnuaie in pag 2—3)

Gh. Lăutaru (Dinamo) in 
alergarea record in proba 
de 1000 m start de pe lec

Foto : G. NEGOESCU

cistig.it
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VECHI IUBITOR DE SPORT, UN PENSIONAR
77

ecent ne-a vizitat la redac- 
I > ție un cititor al ziarului 

nostru. „Vasiie Grigoriev mă 
cheamă — s-a recomandat. Sînt 
pensionar de aproape șase ani și 
un vechi îndrăgostit de sport, de 
natură...". îl ascultăm cu atenție 
pe acest om deosebit de ager și 
vorbăreț și aflăm că ta tinerețe 
a fost profesor de educație fizi
că la Liceul „Minai Eminescu" 
din Sinaia; că acolo a cutreierat 
munții cu elevii săi; elevi care 
mai tîrziu, unii dintre ei, ca Mi
hai Dragomirescu și Cornel Tă
băraș, au ajuns campioni națio
nali la scbi; că de 25 de ani s-a 
stabilit ta Capitală, activtad tot 
în învățămînt și că de ctad a 
ieșit la pensie muncește voluntar 
ta comisia de turism a C.M.E.F.S. 
și meșterște pe acasă tot felul 
de lucruri folositoare drumeției. 
„Nu-mi vine să stau locului, me
reu vreau să fac și eu cite ceva 
folositor sportului, tinerilor care 
iubesc agrementul" — ni se con
fesează V.G. „Știți ceva ? Mai 
bine veniți într-o zi la mine a- 
casă, în bd. Constructorilor, și a- 
colo o să vedeți concret ce am 
făcut și ce «off» am pe suflet...".

Așa am ajuns, într-o după-amia- 
ză, în apartamentul 26 al blocu
lui în care locuiește Vasiie Gri
goriev. Ne-a întîmpinat cu ace
eași exuberanță, avînd la înde- 
mînă totul pentru o discuție „la 
concret". Ne-a arătat, mai tatii, 
un săculeț confecționat dintr-un 
material impermeabil. „L.uați-1 în 
mină, să vedeți ce ușor este !, ne 
îndeamnă. Exact două kilograme 
și 100 de grame". Așa am făcut 
cunoștință cu cel mai ușor cort 
pentru turism; un cort de două 
persoane simplu, ușor de manipu
lat și accesibil pentru toate verste
le (el fiind confecționat dintr-un 
material de „relon-alpin special-). 
Ni se face $1 demonstrația de 
rigoare. Cu ajutorul unei plăcute 
metalice se fixează vergelele din

CU IDEI" Șl MlINI DE AUR
plastic (rețineți, nu din alumi
niu, ca la corturile clasice) și, 
astfel, cortuk la forma unei că
suțe de... laponi. „Ideea* aceas
ta, la vremea sa, a fost breve
tată de O.S.I.M. (Certificat nr. 
82561) prin hotărîrea 4648 din 27 
iulie 1983. Din acest moment a 
început însă șl necazul lui V.G. 
„l.D.M.S.-ul, care ar fi trebuit să 
fie cel mai interesat tn contrac
tarea cortului meu, prin prețul 
lui accesibil tuturor oamenilor 
muncii, tinerilor muncitori, asocia
țiilor și cluburilor sportive, a mo
tivat că are stocuri supranorma- 
tive la „capitolul corturi", ca a- 
tare nu s-a mișcat un deget, cum 
se zice, deși cortul a întrunii su
fragiile vizitatorilor expoziției 
„TIB ’83“, tineretul — știu in 
mod sigur, fiindcă am fost pre
zent la standul unde a fost ex
pus — s-a interesat de „prețul in
formativ" al produsului și cam 
cind U vor găsi pe piață. Asta 
nu-i nimic. Ptnd la urmă am gă
sit unde să valorific ideea, la o 
întreprindere de articole de sport 
și camping din Urziceni — „Bă
răgan" se numește. Cu adresa 
44S7 din 27 septembrie, anul tre
cui, am fost înștiințat ed „s-au 
confecționat N buc. corturi tip 
IGLU, la un preț de 1550 lei bu
cata", însă personal n-am văzui 
aceste corturi, nici n-am auzit că 
s-ar fi vtndut undeva. Am ajuns 
și pe la Iași, la întreprinderea de 
mătase „Victoria". Oamenii de 
acolo s-au dovedit receptivi, amin
tita întreprindere realiztnd o co
mandă de 20 buc. corturi pentru 
clubul „Vlnturarița" din Rm. VU- 
cea. Tot „Victoria" s-a dovedit 
interesată și de umbrelele pliabile 
de plajă, eu tije tot din material 
plastic, care pot încăpec în orice 
portbagaj de autoturism. Eu nu 
susțin ed aceasta este o invenție, 
d doar o „găselniță" a mea, un 
obiect confecționat mai simplu 
decît suratele sale din comerț,

mai ușor de manevrat și mai ief
tin, ca și cortul de care v-am 
vorbit mai înainte...".

Șl Vasiie Grigoriev revine din 
nou la „of“-ul său. cortul, fără 
să dezarmeze. Ne vorbește de alte 
idei și preocupări care vor prin
de viață, mai tatii la scară re
dusă, acolo, în micul său atelier, 
amenajat ta balconașul aparta
mentului, unde are un banc de 
lucru și un dulap cu fel și fel 
de scule șl materiale trebuincioa
se. Cind credeam că discuția 
noastră era pe terminate, V.G. 
ne-a rugat să mal tatirziem pu
țin, fiindcă ne mai arată ceva, 
ta stadiu de prototip: lată, „roata 
cu memorator metric" — pentru 
marcarea traseelor de munte și 
alte măsurători practice în acti
vitatea sportivă; există o aseme
nea roată, grea însă de circa 15 
kg. A mea este cu mult mai u- 
șoară. Cind o voi pune la punct, 
prima roată o donez Federației de 
schL Mai e și „căldarea pliabilă" 
pentru pescari sau transportat 
apa In timpul excursiilor. Notați 
și proiectele, in stadiul căutărilor 
tncă: cort de 6 persoane, cu o 
singură bară de susținere — com
partimentat; o barcă, realizată 
tot din material tmpermeabU, cu 
componente din material plastic, 
o husă rabatabilă pentru autotu
risme — inedită în felul ei și 
multe altele. O viață de om 
nu-mi ajunge...".

...Idei, creativitate, pasiune — 
lată ce îl caracterizează pe Vasi
ie Grigoriev, un om căruia nu-1 
place să-și piardă timpul degea
ba: un om căruia mereu fi în
colțește ceva ta minte și mereu 
meșterește la cîte ceva care „să 
folosească tuturor acelora care iu
besc, Intr-un fel sau altul, spor
tul, natura".

Cine îl ajută pe VasUe Grigoriev 
să-și pună planurile în aplicare ?

Stelian TRANDAFIRESCU

INVITAȚIE LA VATRA BORNEI -*
(Urmare din pag 1)

pentru atletism și gimnastică 
— ne-am fixat cîteva proiecte 
care trezesc mult interes.

— Le-ați putea schița ?
— Răspunzînd sugestiilor 

multor vizitatori, care doresc 
să cunoască îndeaproape Tara 
Domelor, zonă de o frumusețe 
particulară, bogată în vegeta
ție, o adevărată împărăție a 
coniferelor, cu păduri seculare 
în care predomină bradul ți 
pinul, totodată cu admirabilele 
cursuri de ape cristaline, 
ne-am gindit să reconsiderăm 
plutăritul.

— Ceea ce vrea sâ însemne...
— ...posibilitatea de a stră

bate unele porțiuni ale Tării 
Domelor pe fir de ape, întoc
mai ca plutașii noștri altădată. 
Dar un plutărit modem, in băr- 
euțe, un fel de canoe, pe un 
traseu oferit de rîul Neagra 
Surului, de la Gura Haitii la 
Bistrița. Desigur, un prim tra
seu. Amatori sint cu sutele...

— Dar în sfera drumețiilor, 
a excursiilor, a turismului .cla
sic* ?

— Si aici, citeva noutăți, 
printre care inițierea de tra
see in zona Bistriței Aurii, a- 
flată intre obcina Mesteeăr.ișu- 
lui și munții Suhardului, de 
la Prislop și Cirlibaba pînă la 
Iacobeni, apoi către Dorna 
Candreni, Domișoara, Poiana 
Negrii, Poiana Stampei. Trasee 
pentru diferite vîrste, in re
gim de efort diferențiat.

— Doctorul Radu Rey, medic 
veterinar Ia Vatra Dornei, ne 
vorbea despre dezvoltarea tu
rismului și a agrementului în 
zonă prin intermediul Univer
sității montane pe care a ini
țiat-o...

— Este o inițiativă de ex
cepție,^ care a găsit un larg 
ecou in întreaga țară. Univer
sitatea montană, care a luat

ființă la noi. are, intr-adevăr, 
in vedere și activitatea turis
tică și de agrement. Firesc, aș 
zice, pentru că așezările amin
tite, ca și altele, nu reprezin
tă numai surse bogate de ape 
minerale, foarte bine cotate de 
specialiști ; ele se impun aten
ției și prin frumusețea portu
lui și obiceiurilor, a cîntecului 
și dansului popular. De aceea, 
vizitatorii pe aceste meleaguri 
revin deseori, ani la rină, lată 
de ce prin turism organizat — 
obiectivul nostru — se poate 
cunoaște mai bine această re
giune a patriei.

...Deci, de la activitate spor
tivă prin întreceri de fotbal, 
volei, handbal, tenis și gimnas
tică la plutărit în variantă mo
dernă, la acțiuni turistice și 
de agrement ; o paletă largă 
de modalități pe care stațiunea 
Vatra Dornei o oferă celor ce 
fac popas în această parte a 
tării, cu un scop precizat de 
însuși interlocutorul nostru : 
„Dorim ca toti cei ce ne vizi
tează să se bucure de foloa
sele mișcării in aer liber..."

ZBO

La Pitești, 
zbor al aen 
Coandă" a I 
campionatului 
aeromodelism 
sele FIA. 
neficiind de 
vorabilă și 
zare foarte 
rile au fost 
participat sq 
ciatii din țari 
lei s-a avut I 
finitivarea I 
tativ. în d 
cipării la 
ropean de zq 
an.

Rezultate, 
echipe : ciad 
1. Eduard, gJ 
cău) 1146 p.

Să vorbim despre spiritul g

„BINE, FOARTE
DAR NU LA

cheamă 
drum. la 

liber. Si 
traseele 
Să zi-

LA LOS ANGELES A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ
(Urmare din pag. 1) 

tre 50 000 de persoane. Marele 
centru de presă, cu sute de bi
rouri ale agențiilor și ziarelor 
din întreaga lume. redă cel mai 
bine pulsul ridicat al unei or
ganizări și activități uriașe, 
puse în slujba întrecerii olim
pice.

TRACUL DINAINTEA 
STARTULUI

La secretariatul delegației o- 
limpice a României încep să se 
adune veștile de la organiza
tori și de la comisiile tehnice 
ale federațiilor internaționale 
privind programarea Întreceri
lor. Febra de concurs crește cu 
fiecare oră A fost făcută pro
gramarea gimnastelor noastre. 
He vor concura în seria a 4-a,

cu echipele R. F. Chineze și 
Canadei, la exercițiile impuse 
din ziua de 30 iulie. La gîm* 
nasticâ ritmică. Doina Stăicu- 
leseu și Alina Drăgan vor face 
parte din prima grupă valori
că, seria a doua. împreună cu 
alte 15 gimnaste. Cel doi gim- 
naști români, Emilian Nicula și 
Valentin Pîntea, vor face par
te din echipa mixtă numărul 2, 
împreună cu trei sportivi ita
lieni. Ei vor intra In concurs 
la 29 iulie.

Pentru că programul echipei 
de handbal, de care cititorii 
noștri au luat. cunoștință, pre
vede ca primul meci oficial, 
cel cu Algeria, să aibă loc în 
ziua de 31 iu-lie, este lesne d-e 
înțeles motivul pentru care an
trenorii N. Nedef și R. Voina 
au programat jocul de pregăti-

DEOCAMDATĂ „CALM PLAT“ PE LAKE CASITAS...
(Urmare din pag I)

cu aur la canoe simplu 500 m 
si cu argint la canoe simplu 
1000 m.

...Da. flotila de pe Snagov 
rulează acum pe Lake Ca- 
sitas. Pînă la primul start. 
Vasiie Dîba — campionul 
olimpic de la Montreal <— 
va „tine aproape" de pu
ternicul neozeelandez Ian 
Ferguson. Mai tinerii An
gelin Velea. Ionel Lețcae, 
Ionel Constantin. Nicolae 
Fedosei (medalie de aur 
în proba de K 4 — 1 000 m 
la C.M. de anul trecut) vor 
evolua , într-o companie de 
mare valoare. în care e- 
chioaiul cîștigător va tîșni 
din pluton — credem noi 
—. din morisca infernală a 
padelelor. abia ne ultimii 
metri. Apoi caiacul de 4 
se va desface. Angelin Velea 
si Nicolae Fedosei urmînd să 
evolueze si în proba de 
K 2 — 500 m. Programul o- 
limpic cuprinde 12 probe 
de caîac-canoe : 9 nentrn bă
ieți si 3 pentru fete. în am
bițioasele noastre echipaje 
feminine — Maria Ștefan, 
Tecla Marinescu. Agafia Con
stantin si Nastasia lonescu.

Pe culoare anume rezer
vate vîslesc — în răstimpul de 
calm p’at de ne lacul Casi- 
tas — si canotorii. în ..băr
cii'' cele lungi" : Valeria Ra
cilă. medaliată cu argint in 
proba de simplu la C«M. 
de la Lucerna, cu fotografie si 
biografie sportivă cerute încă 
din 
zatori 
eă 
der.
nr.
Elena 
Arba. 
mai _____
2 rame din acest 
pe primul loc

iarnă de 
(așezate 

cele ale 
favorita

I a gazdelor). 
Horvat 

cel mai 
în formă

1

către organi- 
nrobabil lîn- 

Virginîci Gil- 
si sprintera 

Apoi, 
si Rodica 

constant, cel 
echipaj de 
an. mereu 
in ultimele

regate, acum în luptă di
rectă cu dubloul de Pe 
partea cealaltă a tabloului 
schifului mondial feminin — 
canotoarele Betty Craig si 
Tricia Smith (Canada). Eli- 
sabeta Olenîuc si Marioara 
Popescu, care se vor alinia la 
startul probei de 2 vîsle, 
au optimismul sănătos, mo
lipsitor. al tinerelor, chiar 
si după o cursă plină de 
emoții si peripeții, cum a 
fost cea de la Duisburg, cînd 
au cîstigat medalia de bronz 
de la C. M. Sobru, taciturn, 
este echipajul de 4+1 rame, 
medaliat cu argint anul 
trecut la C.M. : Olga Bu
tada. Maria Fricioiu, Cbira 
Apostol, Fiorica Lavric. Vio
rica loja. Experimentata Olga 
Bularda. strocul acestei am- 
barcatii. cunoaște drumul 
către podiumul olimpic : l-a 
urcat la Moscova. împreună 
eu Valeria Răcilă. în 2 vîsle. 
Principalele lor adversare de 
acum : redutabilele teamuri 
ale Canadei si S.U.A.

La J.O. de la Los Angeles, 
canotajul are mai multe 
probe decît caiacul si ca- 
noea : 14. dintre care 8
rezervate băieților. Așadar, 
pe Lake Casitas. ..pîrtie libe
ră" si pentru schiful masculin, 
cu multe si puternice echipaie 
înscrise, cu teamuri de mai 
multe ori medaliate la J.O. 
și C.M. : Norvegia, Italia, El
veția. R. F. Germania. în a- 
ceastă elită a canotajului 
international — si cinci 
sportivi români — Vaier 
Toma. Petru Iosub (2 rame 
f.c). Vasiie Tomoioagă. Di- 
mitrie Popescu. Dumitru Ră- 
ducanu (2 + 1).

..Calm plat", deci, pe Lake 
Casitas. E liniștea dinaintea 
furtunii. dinaintea marilor 
întreceri nautice care vor 
începe, curînd. la J.O. de 
la Los Angeles.

re, amical, cu echipa S.U.A. 
pentru vineri, 27 iulie, la ora 
12,30. La atletism nu se vor 
mai alerga serii la 3 000 me
tri, femei, iar la greutate fe
mei se va disputa direct fina
la. Miercuri la amiază, la în
trecerile atletice erau înscriși 
1 377 de sportivi dîn 116 țări. 
Și în alte sporturi se așteaptă 
formarea de grupe și de serii, 
tragerile la sorti.
ULTIMELE PREGĂTIRI ALE 

SPORTIVILOR NOȘTRI
De la blocul în care locuiesc 

fetele noastre în Satul olimpic 
si pînă la locul de antrenament 
nu sînt decît cîteva sute de_ 
metri. Le-am privit antrena-' 
mentul prin gardul de sîrmă 
care desparte terenul de atle
tism de aleile de acces în Sa
tul olimpic. Anîșoara Sianciu a 
sărit miercuri, cu elan redus, 
de 12 pași, 6,78 m, cea mai e- 
diifiieatoatre săritură a ei de 
acest gen din acest sezon. Ma- 
ricica Puică și Doina Melinte 
aleargă ca două căprioare. Flo
rența Crăcîunescu — cu discul 
și Mibaela Loghin — cu greu
tatea vizează podiumul olim
pic. ..

Halterofilii ridică mereu sute 
și mii de kilograme. Antreno
rul Ștefan Achlm ne spunea 
că indicii de forță sînt mai ri
dicați aici, la Los Angeles, de
cît acasă. Sportivii noștri do
resc să obțină primele medalii 
olimpice din istoria halterelor 
românești și aceasta face ca 
starea de emulație să fie foar
te bună. Nicu Vlad, Dragomir 
Cioroslan, Radu Gelu șl Vasi
ie Groapă țintesc medalii din
tre cele mai prețioase. Să ve
dem pe piepturile cui vor stră
luci... Planul de pregătire a 
fost îndeplinit, starea de sănă
tate este bună, astfel că de 
la halterofili ne putem real
mente aștepta la medalii.

Programul general de pregă
tire de aici al boxerilor noștri 
nu a corespuns pînă acum cu 
orele de competiție. Totuși, ei 
au reușit de citeva ori să se 
antreneze la ore la care vor 
urma să concureze în ring. Din 
păcate, n-au găsit nici spar- 
ring-partneri străini pentru an
trenament. Boxerii așteaptă cu 
nerăbdare tragerea la sorți de 
vineri. Viorel Ioana. Gbeorghe 
Simion, Georgică Donici și 
Mircea Fulger sînt cei cu șan
se la medalii, cucerirea aces
tora fiind — probabil — și in 
funcție de culoarul fixat prin 
tragerea la sorți. Rudei Obreja 

și Nicolae Talpoș sînt și ei în 
formă bună și pot aspira la 
podium...

Trăgătorii... trag tot timpul. 
,,Am sosit tocmai la vreme — 
ne-a spus antrenorul T. Col- 
dea. Poligoanele de antrena
ment sînt corespunzătoare. Lo
tul nostru, cuprinzînd pe cei 
trei băieți (Corneliu Ion, Ma
rin Stan și Sorin Babii) și pe 
cele două fete (surorile Maria 
și Hena Macovei) are forma 
sportivă dinaintea plecării, deci 
efectele decalajului orar au 
fost în general atenuate. Spe
răm că toți vor obține forma 
maximă de concurs, cu ajuto
rul căreia să poată întrece ad
versari și adversare puternice"

Cei trei judoka (Mircea Fră- 
țică, Constantin Niculae și Mi
hai Cioc), foarte serioși și 
muncitori, se antrenează asi
duu. Anca Pătrășcoiu a im
presionat la antrenamente. 
Presa americană i-a rezervat 
ei și antrenorului Gheorghe 
Dimeca un spațiu larg cu fo
tografie, prezentind-o pe îno- 
tătoarea noastră ca pe o mare 
speranță. Carmen Bunaciu este, 
de asemenea. In atenția spe
cialiștilor de aici, care pun 
mare prețuire pe înot, sport 
foarte popular în California.

Muntii noștri 
necontenit la i 
mișcare în aer 
sînt puzderie 
pentru drumeții, 
cem. pe Valea Ialomiței...

Vin aici oameni din 
toată tara, vin si sportivi, 
vin să se destindă, să 
piept cu înălțimile, 
se bucure de aerul 
al munților. Cei mai multi 
au corturi cu ei. 
aceștia nelăsin - 
du-se surprinși
nepregătiți. atunci 
cînd vine înse
rarea Si răcoarea 
că. Sînt insă 
excursioniști, 
menea celorlalți, 
tarea celui 
medicament 
în 
tă 
în 
rile 
găsi 
mă 
mină.
care 
tentativa 
unui vîrf. 
presupunem 
ținut 
atunci 
vii tari. Abia atunci ince- 

aventura. Cel puțin 
stau lucrurile la ca- 
Padina.

concret, sîmbăta tre- 
pe seară. Tn sala de 

a cabanei, talmes- 
gălăgie. cîtiva in- 

în jurul unei sti- 
rom. cintînd (un fel 
spune) ne multiple 

Ceva mai sus. a- 
„băr de noapte", e 

Fum să-l tai cu 
băuturi alcoolice 

felul si toate gra-

dele perec 
cereînd să 
tr-o încap 
mensiuni 1 
lăsat întunc 
lea. nu vezi 
bîibîi cu 
tind drumu 
aflate ceva 
Treci, sărin 
poartă.
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ARE LOC 0 TRAGERE

LOTO EXCEPȚIONALA 

atribuindu-se autoturis
me „OLTCIT SPECIAL", 
excursii în R. D. Germa
nă, precum și bani, în 
condiții dintre cele mai 
avantajoase . se extrag 
66 de numere, extrage
rile fiind „legate", fapt 
ce asigură cîștiguri șî 
pentru 3 numere din 18 
sau 24 extrase.

TRAGERE EXCEPȚIONALA

BANI. AUTOTURISME EXCURSII
>>> R.D GERMANA

si altfel de 
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PATRU DECENII DE VIAȚĂ
(Urmare din pag. 1)

campion balcanic a boxe
rului Vasiie Ciobanu și 11 
titluri naționale.

Discutînd pe tema dez
voltării sportului din iude- 
tul Neamț cu președintele
C.J.E.F.S loan Balciza (cu 
ani in urmă- ruabyst la Iași), 
acesta ne-a spus : „Am ur
mărit intoldeauna să pu
nem bazele unei culturi 
sportive la cit mai multi
dintre locuitorii județului 
nostru, indiferent' de vîrstă 
si de ocupație, conform ade
vărului că orice schimbare 
a realității trebuie să în
ceapă de Ia înțelegerea ne
cesității ei de către cei 
meniți s-o înfăptuiască. De 
fapt, nu am făcut altceva 
decît să căutăm să ridi
căm sportul de masă si 
de performantă Ia nivelul 
realizărilor economice si so
ciale de Ia noi“.

Intr-adevăr, pentru oricine 
cunoaște realitățile sportive 
ale județului Neamț. seria 
succeselor realizate mai cu 
seamă în ultimele două de
cenii este pe deplin revela
toare. Argumente pentru de
monstrați® ppt fi întîlnite 
pretutindeni. Bunăoară. din 
populația școlară a județu
lui. care se ridică la apro

ximativ IOC 
„peste 60 la 
ferite forme, 
decit minimi 
grama școla 
ne spunea i: 
C. Tapu ; i 
luat o mare 
adevărate cen 
diționale — c 
trînta la Bi 
Roznov ; vîr 
a performant1 
coborită. ast: 
mentul de 
Neamț a«3pti 
tională, în s 
te tinere c 
obțină rezult 
cîteva dintrt 
balistul Mih 
ani — în Dii 
balista Cristi 
nioară — în 
tletele Lum
— 54,7 la 400 
junioare, și 
stantea, — 5, 
junioare II e

De constr 
ternice si i 
sportive iud 
primordial . c
— aparține si 
anvergură : 
cale formai 
rații de sp 
tigiu. din 
lor care, de
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LIBER A FOST
Puncte de vedere

can. 2. Andrei Serbau (Petro
lul Cîmpina) 1 115 d. 3. Atila 
Bereczki (Metalul Salonta) 
1 089 p : seniori : 
vente (Viitorul 
1 260 p, campion 
Marian Popeșcu 
resti) 1 260 p. 3.
tileanu (Grivita .. _
1 260 d. Pe echioe — juniori : 
Petrochimistul Pitești 1821 p, 
urmat de Victoria Bacău 
1146 p si Petrolul Cîmpina 1116 
d : seniori : Gaz metan Medias 
3564 p. urmată de Tehnofrig 
Cluj-Napoca 3327 d si Metalul 
Salonta 3215 p. Clasa FIB — 
seniori : 1. Bela Surani (Voin
ța Tg. Mures) 1188 p. campion 
republican. 2. Ludovic 
(Metalul Salonta) 1154 
Petre Cucuianu (Avia 
1153 p. Pe echipe : Avia 
rești, 2239 p, urmată de 
iul Salonta. 2193 d si Voința 
Tg. Mureș 1188 p. FIC — se
niori : 1. Crîngu Popa (Avia 
București) 1174 d. campion re
publican, 2. Franeisc Rimoczi 
(Tehnofrig Cluj-Napoca) 1123 
p. 3. Petre Cucuianu 10S4 p. 
Pe echipe : Avia București 
2917 p, urmată de Tehnofrig 
CluPNapoca 1123 n
Constantin MANEA — coresp.

1. Avcd Le- 
Glieorghieni) 

republican, 2.
(Avia Bucu- 
Simion Vin- 
Rosie Buc.)

Gaher
o. 3.

Buc.) 
Bucu- 
Meta-

campionatele hȚiomt

PE VftODRHM

(Vrmare din vaq I)

lizat — 4:59.2. In sferturile de 
finală. Lăutaru a dispus de
tașat de C Cărutasu. V. Mi
trache a sprintat doar atit cit 

ter- 
lui 

mai 
rea-

i-a
mine
I. Gancea. 
strînsă din 
lizat-o V. 
excelentul nostru rutier Mir
cea Romascanu. Cei doi spor
tivi. unul avînd de partea 
sa tinerețea si ambiția, celă
lalt experiența si dîrzenia. au 
făcut o cursă electrizantă, 
încheiată cu victoria fireas
că a tinereții. Alergările care 
au urmat, semifinalele si fina
lele probei, au fost așteptate 
eu foarte mult interes si 
ar fi meritat să fie filmate 
pentru ă rămîne mărturie des
pre felul cum trebuie să se 
dăruiască sportivii în lupta 
pentru intîietate. In semi
finale. Mitrache l-a învins pe 
Kleinpeter. iar Lăutaru pe 
Constantinescu. în dispute 
de o rară frumusețe, ca pu
țin mai tîrziu să urmărim fi
nalele pentru locurile 3—4 
si 1—2. în care învingătorii 

putut fi cunoscuti de- 
după ultimele invirti- 
de pedale. Iată clasa- 

1—2. V. Mitrache

fost necesar ca să 
victorios in fata 

Cursa cea 
sferturi au 

Constantinescu și 
nostru

n-au 
cit 
turi 
mentul : 
5:00,2, Gh. Lăutaru 5:08,5. 3—4.
VL Constantin eseu 5:05,3, Gh. 
Kleinpeter 5:05,7, 5—6. 
mașcanu 5:06,3. I.
5:08,8 etc. Toți acești 
sînt reprezentanții
Dinamo.

M. Ro- 
Gancea 
sportivi 
clubului
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LA A.S.A. TG. MUREȘ,
„NOUL VAL" (foarte ambițios)

VREA SA SE AFIRME
,,A.S.A. nu mai poale alinia 

azi garnitura din care nu Up- 
seau Boloni. Fazekas. Hajnal, 
Miki Naghi, Varodi. Pislaru 
sau Solyom și care a adus e- 
chipa pe locul II în campiona
tul 1974—75. Din vechea gar
dă au rămas doar Ispir si Bo
loni. alături de care s-a ali
niat o adevărată... grădiniță de 
copii". — ne pune în temă, de 
la început, antrenorul loan 
Czako. cel care. împreună cu 
fostul coechipier M. Kiss, 
asigură pregătirea echipei 
din primăvara anului 1982. 
constituind unul dintre cele 
mai „vechi" si mai stabile cu
pluri de antrenori din Divizia 
„A" !

într-adevâr. A.S.A. Tg. Mu
res este azi o echioă în totală 
transformare. La antrena
mentele efectuate Ia Sovata. 
in excelente condiții, se a- 
flă 25 de jucători, cele două 
„extreme* 
de ani. de 
Diviziei

CM 
al

ta
CS-Ș. Sighișoara'. .Mtann 
faarte salt ia aatreainam 
te. pea tru că uanra noas
tră posibilitate 4e a face 
tată eu neees ia viitor casc 
pregătirea fără nsar. Jucă
torii care au eompletat Mal 
ut talentată. dar tineri, 
unii foarte tineri veniti nn 
numai din Divizia „C*. si din 
județ, ei direct de la juniori, 
deci fără experiență" — ne 
spune, in continuare. I. Cza
ko. Iar M. Kiss completea
ză : „Dacă în campionatul
trecut ne-am 
cui 14, aceasta 
faptului că de 
plecat o serie 
de pildă, Biro, Hajnal, __
nescu. Dulău. Monoki. In locul 
lor au venit Horvath și Klan. 
Deci Iotul nu s-a întărit pe 
măsura pierderilor suferite". 
Să adăugăm noi că de Ia 
pregătire lipsește Boloni. a- 
flat cu lotul national la Cîm- 
pulung Moldovenesc. A.S.A. 
Tg. Mureș contează acum 

Naște, Varo. Vodă — 
Szabo. Jenei, Ispir, 

Marton (venit de la
Gheorgheni unde 

împrumutat ne un 
Moldovan (de la Otelul 

lotul
So mc șan

în
eiasai pe lo
se datoreste si 
la A.S.A. au 
de titulari ca.

Cer-

ne : 
portari ; 
Gall, V. 
Viitorul 
fusese 
an). _ __ ___
Reghin, din lotul national 
de juniori). Some șan (de 
la C.S.S. Sighișoara, din lotul 
national de juniori) si Do
boș (de Ia echipa de speran
țe) — fundași ; Both IL Bo
tezan. Ivanov (de la Tehnome- 
tal București). L. Pop* 
la Metalochimica Tg.
reș) — mijlocași: Gorceri, 
Fanlci. Muntean. L. Marton 
(venit de la Chimica Ttmăveni 
unde fusese Împrumutat pe

| SOLIȘTI Șl ORCHESTRE

un an). Naghi (de la Avîntul 
Reghin). Varga. Klan. Kalio 
— înaintași. Se mai află 
in pregătiri si C. Die. si 
S. Dumitrescu. dar amindoi 
au dat examen de admi
tere la Timișoara si în cazul 
în care vor reuși vor îmbrăca 
tricoul lui „Poli". Au __
mit dezlegare : Onuțan Pas
ca si Horvath. Așadar.
te nume noi. „Media de vîrstă 
este 21 de ani si 2 luni, cea 
mai mică, cred. din divi
zie". spune tot I. Czako. Ideea 
e completată de medicul 
chipei.
„Dacă 
acest 
tru 
cîtiva 
Viitorul 
cu

Jucătorii 
seama de 
Gcilă din 
nat. oarticiDâ 
verrf senina

ori-

mul-

_____ e-
Halmagyi ! 

cu bine 
orașul 

echioă I

Emerich
scăpăm cu bine în 

campionat, orașul nos- 
va avea echipă bvnă

ani de-acum înainte*, 
este privit deci,

circumspecție cu
insist 
sare: na 
viitorul 

aetrv

..dacă*.
i.-. iu-
Ioc <fi-

la

Este o mare deosebire — 
sint de acord în această 
privință si jucătorii care au 

așezat 
tele în 
fotbal, 
astăzi, 
decenii 
apare pregnant, nu spunem 
o noutate, sub aspectul di
namismului __ 1. ______

element cu implicații asu
pra tuturor 
lui: tehnic, 
psihic.

într-adevăr, 
timp, de 
postul" la 
valent" al 
este uriaș, 
cut, halful 
zească „zona' 
cîtiva metri) sau 
(să stea lipit de 
tușe înainte de lansarea în 
cursă), din ale Iui 
tea nimeni, una 
făcea.

Pe cînd azi, ne 
ză mereu compei 
anvergură, perfora 
pune, pe dreptunghiul gazo
nului. prezenta jueătorulci 
polivalent: ea. de exzmcAx 
a fuadasuhzi Aeajra ta «t>- 
ne să Se (arsa vsâ M *. 
zn. • daCA acsu 
daeste tzn; ~ *

de multă vreme ghe- 
cui — intre jocul de 
așa cum arată el 
și acela practicat cu 
în urmă. Diferența

mult crescut.

factorilor jocu- 
tactic. fizic si

saltul, in 
la „jucătorul și... 
„fotbalistul poli- 
zilelor noastre 

Una știa, în ire- 
centru 

lui.
(să-și pă- 
de numai 
extremul 
una din

nu-1 sco- 
(singură)

avertizea- 
itiile de

tre N st U —

75 micuțe de predare tefc- 
nico- tactici. en mult tras
la poartă. „pentru eă se 
ratează enorm* — este de 
părere Ispir. care la cei 34 
de ani ai săi este un'exemplu 
de urmat 
săi 
a venit 
dăm si 
gentul 
ceilalți, 
bui să

mai tinerii 
Si fiindcă 

să-i 
„Contin- 

noi, 
tre- 

------------ „ să 
jucăm cu mai multă responsa
bilitate. Obligațiile __
devin mai mari si trebuie 
ne ridicăm la înălțimea lor' 
Cam 
rile 
juns în prima _ __
nind de Ia centrul de copii al 
A.S.A. : _ „Știm eu totif, noi, 
cei tineri, că ochii tuturor sînt 
îndreptați asupra noastră. De 
aceea, vom face totul ea să-î 
suplinim cu succes pe eei care 
au adus Ia Tg. Mures, eu ani 
în urmă, poziția de vieecam- 
pioană*.

. Mircea TUDORAN

în 
si

... pentru 
coechipieri.

vorba de Ispir. 
lui cuvîntul : 
tinerilor, dar si 

mai vechi, va 
ne pregătim și

la fel ludeca 
si Botezan. care 

eehipă

noastre 
să 
■“o 

lucru- 
a a- 
por-

Prodsrmd mo&£cJri sub- 
stanUaje in dinamica jocu
lui. dispariția posturilor a 
schimbat, cum era si nor
mal. principii de lucru 
procesul de instruire
chiar... aforisme, ajungîn- 
du-se să se spună, pe bună 
dreptate: „In fotbalul de 
astăzi, vedeta este... echi
pa!". Și exemplele cele mai 
proaspete ne vin de la Euro 
’84, din partea reprezentati
velor Portugaliei și Dane
marcei, ambele avînd, cum 
se știe, comportări remarca
bile.

Cine își putea închipui 
însă că aforismul-adevăr, 
citat in rîndurile de mai 
sus, va conduce și la unele 
interpretări defectuoase, unii 
dintre tehnicieni mergind 
pînă acolo incit să declare 
„război" jucătorului de ex
cepție?! „Nu te încadrezi 
în schemele noastre (n.n.: 
adesea rigide, ușor sesiza
bile de orice partener de 
întrecere), nu-ți poți păstra

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• RAPID BUCUREȘTI — LO

KOMOTIVE LEIPZIG 8—3 (8—1).
Acest med s-a disputat pe sta
dionul , 23 August- din Capitală, 
ta prezenta a peste 28 008 de 
spectatori, care au ținut să vadă 
la lucru (in haină nouă) echipa 
din Giuleștl. Adversarul totîlnit,

JĂ LIBERA PROSPERAî 2 1944 1965 1904

elevi, 
sub di- 

ult sport 
de pro- 

>ă cum 
școlar 

•ural a 
e ; cu 
•turi tra- 
herăești, 
iptele la 
realizare 
sensibil 

tn mo- 
Județul 
♦t na- 

talen- 
»le să 
e. Iată 
: hand-

20 de 
volei- 

isu. ju- 
1". a- 
imaniue 
iană de 
a Con- 
ungime

au reprezentat culorile Neam
țului în diferite competiții 
interne și internaționale. Ma
ri* Săvinescu — volei, Otto 
Heel — handbal. Garoafa Can- 
temir — canotai. Ovidiu Toc 
— handbal, Hie Popescu — a- 
tletism. Georgeta Dudici — 
gimnastică ritmică. ca să 
nu mai vorbim despre Olimpiu 
Constantineseu-Nehoi si al- 

au făcut demonstrația 
permanentizarea legături- 
cu meleagurile natale, 

calitate de sportivi, a- 
de specialiști, are urmări

tu., 
că 
lor 
In 
poi 
dintre cele mal favorabile.

• Asociafii sportive
• Cluburi sportive
• Secții afiliate
• Sportivi legitimați
• Sportivi clasificați

— maeștri emerițl
— maeștri al sportului
— sportivi categoria I
— sportivi categoria a fia

• Campioni naționali
• Echipe divizionare
• Sportivi In loturi
• Profesori do educație fizică
• Antrenori
• Instructori sportivi

Județul Neamț 
la Începuturile 
zultate obținute

se află încă 
marilor re
in domeniul

7
160

4
1

15

104
2

173 
1730

364
I

1
32

157
4
5
7

73
10

140

t99
41

344

performantei 
excepție, dar 
accelera. Există toate

$ a mutat marea la marte

E

I
sportive de 

progresul se va 
prerrri-

(întrecut recent de F. C. Olt cu 
1—6), s-a dovedit mult mat activ 
te joc și mai eficace. Să notăm 
că Lokomotive Leipzig a terminat 
ta campionatul R.D. Germane pe 
locul m, cîștigtadu-și dreptul de 
a participa ta actuala ediție a 
Cupel U.E.F.A. Bucureștenll mai 
au de lucru, ta special la capi
tolele omogenizare șl finalizare. 
După desfășurarea jocului, victo
ria oaspeților este pe deplin 
meritată. Golurile au fost mar
cate de : Marschall (min. 36), 
Richter (min. 76) și Kreer (min. 
87). Arbitrul bucureștean George 
lonescu a condus bine formațiile: 
RAPID : Mânu (min. 46 Toader) 
— Bacoș, (min. 46 Marinescu), 
Grigore, Sameș, Mlncu (min. 65 
Băjan) — Rada (min. Tt Ghiară). 
Agiu, Ion Ion (min. 48 Preda), 
St. Popa (min. 72 Cadureac) — 
Cloacă (min. 48 Clrlan), Manea 
(min. 69 Avram). ~ 
MOller — Kreer, 
(min. 40 Sehin), 
Altmann, Moldt, 
Marschall, Richter
• In turneul Internațional de 

la Constanța, F. C. Constanța a 
terminat la egalitate cu formația

LOKOHOHVE- 
Baum, Treske 

Zotche — 
Llebert — 

Kuhn (St. T.).

:i pu~ 
mișcări 
obiectiv 
durată 

:iune de 
ir lo— 

eene- 
u ores- 
Dortivi- 
vremii.

J Dintotdeauna, mișcarea sportivă din județul Neamț 
„ a considerat munca grea șl, la prima vedere, deloc
„ spectaculoasă a depistării $1 inițierii viitorilor perfor-
54. meri ca pe o datorie de onoare, de mare resporr-
> sabilitote Și ou continuat această activitate cu ace-
4- eașl pasiune, deși marea majoritate a acestor tineri
54 ou devenit campioni cunoscuți prin alte părți.
X- Oricît de curios ar părea pentru un județ cu un 
X- profil In majoritate muntos, canotajul — sport pe
J apă — rămîne o disciplină reprezentativă din acest
J punct de vedere. O intreagă „națională” de cano-
J taj feminin și-a început ucenicîo sportivă In Neamț:
J Felicia Afrâsiloaei (bronz in 1976, la J.O. de la Mont-
J real, argint la „mondialele* din 1977), Lenuța Șansa
„ (punct la Olimpiada de la Montreal), Elena Giurcâ
55. (două medalii de bronz la C.M.), Angela Aposteana
4. (bronz la Olimpiada din 1980), Elena Avram (4 me-
54 dalii de bronz la C.M.). Aceasta acreditează Ideea
si- că, uneori, marea poate fi mutată la mante, ca

4DÎ1IN1STRATIA DE STAT

sufletul, cu poslunea, cu conștiinciozitatea, cu profe- 
sloooltsmul celor responsabili.

Atletele urmează canotoarelor. Au plecat din jude
țul Neamț «pre stadioanele lumii: Mariana Suman 
(bronz la C.E. din 1974, ia 800 m), Mihaela Loghin, 
pretendentă la o medalie olimpică la Los Angeles, 
Elena Tăriță-Lina (locul 4, împreună cu ștafeta de 
4X400 m. la Olimpiada de Io Moscova), lutia lonescu 
(campioană balcanică in 1981).

Jocurile ou și ele un loc distinct In paleta de 
oferte pe care județul Neamț a făcut-o ol tor județe. 
Nume î Constantin Petre, Viorica tonică, Angela Avâ- 
danei — la handbal; Carmen Cuejdeonu și Cristina 
Buznosu - la volei; iulius Nemțeam: șl Vaslle Șoiman 
— Io fotbal. Listo ar putea fi încheiată (sau... începu
tă I) cu un medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice 
de kzrnd, Gheorghe Maftei, cel core l-a fost, ani 
de-a rindul, portener lui Ion Ponțuru, In echipajul 
bobului de aur românesc.

iI

CIȘUGURILE TRAGERII 
EXCURSIILOR” LA LOTO

DIN 20 IULIE 1924

FAZA I — Cat. 1
25% a 40.352 lei; cat. 2 
riante 25% a 8.651 lei;
16,50 variante a 5.240 lei.
41 variante a 2.109 lei; cat. 
157,25 variante a 550 lei; cat.

locul in echipă s-a spus, 
uneori, chiar jucătorului de 
super-clasă.

Precum se petrec, de re
gulă. lucrurile la marile 
competiții, faptele de prim- 
plan ale 
confuziile, 
vărurile: 
patibilitats 
principii („vedeta este echi
pa!" și „echipa admite ve
deta"). — a concluzionat, o 

dată in plus. Euro ’84. Și a 
făcut-o cit s° poate de eloc
vent, exemplificjnd cu Fran
ța lui Platini, 
ca lui Elkjar 
Portugalia lui 
cum. de altfel.

ră. la vremea 
lia lui Pele Argentina lui 
Kempes. Italia lui Paulo 
Rossi — toate competițiile 

de amploare, puncte de răs
cruce și de... adevăr în is
toria fotbalului.

Fotbalul de performant*, 
competitiv, cum 1 se ma. 
spune * dar nasiese Ăae* 
torstxi sstiTzSraL T .-resa

acestora risipesc 
restabilesc ade- 

Nu există incom- 
înțre cele două

cu Danemar- 
Larssen. cu 
Jordao... Așa 
ne lămurise- 

lor — Brazi-

vr t vzs» 
este jad

3s

*s wwziw 4r -
rwTianzm. Ehr .
am xm aiLKfir lir ■*- 
* &3 eamiux. B rare
al Sacăae buoO 5» £»-
raarta eeStimJog Ier

Cu safisfartie o Kxm.em. 
nici fotbalul nostru n-a dus 
și nu duce lipsa fotbaliștilor 
de valoare, dotați cu mare 
personalitate. Jucători ca 
Ozon, Constantin. Dobrin, 
Ion lonescu. Emil Dumitriu, 
Dudu Georgescu, Dinu, Lu- 
cescu, Iordănescu, Dumitru, 
Ștefănescu, Boloni, Bălăci. 
Augustin, au îneîntat adesea 
tribunele, au dus echipele 
lor la cîștig, ei pricepîn- 
du-se de minune cînd anu
me să iasă din „schema" 
propusă la tablă.

Și, asemenea lor, în echi
pele primului eșalon alti 
jucători talentați promit lu
cruri dintre cele mai fru
moase. Dar. pentru ca acești 
tineri de perspectivă să se 
realizeze, pe măsura aptitu
dinilor lor si in acord cu 
exprimarea de ansamblu a 
echipelor din care fac -ar
te, se cere sprijin și înțele
gere din partea antrenorilor 
lor.

Gheorghe N1COLAESCU

olandeză Haarlem 1—1. Au în
scris : Radek (min. 43) și Zahiu 
(min. 64) din lovitură de la 11 m. 
In a doua partidă, Sportul stu
dențesc a întrecut cu 1—0 (1—0) 
formația olandeză Excelsior. A 
Înscris Hagi, în min. 34. (C, PO
PA, coresp).
• I.C.l.M. BRASOV — UNIVER

SITATEA CRAIOVA 0—3 (0—3). 
Au marcat : Cîrțu (min. 36 și 45) 
șl O. Popescu (min. 42). (C.
Gruia — coresp.)
• GLORIA BUZĂU — CHEMIE 

LEIPZIG (R.D.G.) 2—0 (1—0). AU 
marcat: Zahiu (min. 35) și Soare 
(min. 68). (D. Soare — coresp.)
• F.C.M. BRAȘOV — AL 

KOUDS (SIRIA) 4—2 (3—1). Go
lurile au fost înscrise de Ghe-- 
ghe (min. 15), Bența. (min. 17), 
Cramer (min. 21), Moșoman (min. 
61 din 11 m), respectiv MohamcJ 
Sabi (min. 41), Salah (min. 72). 
(C. Gruia, coresp).
• TURNEUL DINAMOVIȘTILOK 

BUCUREȘTENI. Formația noastră 
campioană își continuă turneul în 
R.F. Germania. După ce a evo
luat la Augsburg (unde a tore ■ 
glstrat victoria cu scorul de 4—1), 
Dtoamo va mai disputa cîteva 
jocuri cu formații vest-germane, 
cel mal important fiind acela cu 
echipa de prima ligă Werder 
Bremen.

LOTO PRONOSPORT INFORFItUA

4 variante
13 va- 

cat. 3: 
cat. 4: 

5: 
__ _ _______ __ _________ 6: 
286,50 variante a 302 lei; eat. X:
1.589,75 variante a 100 lei.

FAZA a n-a — Cat. A: 23 va
riante 100% a 6.500 lei. ta eadrui 
cărora o excursie de un loc te 
R.D. Germană.
• Astăzi. In 

tiv Progresul 
Dr. StaK»viei 
gerea obișnuit* LOTO, 
pere de M ora ZLM. Se pot ob
ține Importante acme de bani, 
precum șl autoturisme OLTC1T

SPECIAL. Cîștigătorii acestei 
mărci de autoturisme vor mai 
primi șl obiecte în valoare de 
3.250 lei procurate din comer’..: 
de stat. Numerele scoase d - 
urnă astăzi vor fi radios ' 
la ora 19 pe programul II s 
ora 23 pe programul L ‘ ■ ■ —
petate sîmbătă dimineața -

-8.55. pe programul L
• La tragerea rsr-w^c*- 

LOTO de tsmimri 2» Mtoe ie 
efectuează 2 m’srrd ka » tare.

*ertbv2c aoMMMBBC oltctt 
SPECIAL la axnt>eie faze prr- 
— R.D. Germană
pe —g* tradiționalele cișli^u’i in 
numerar. De reținut că se poate 
ciștiga și cu 3 numere din 18 
sau 24 extrase Pînă la tragerea 
respectivă aj mai rămas numai 
2 zile I



in prima zi a C.E. de natație-juniori

IULIA MATEESCU „BRONZ"
A 24-a SESIUNE A ACADEMIEI INTERNAȚIONALE OLIMPICE

LA 200 m SPATE
LUXEMBURG, 26 (prin tele

fon). în bazinul olimpic na
țional — acoperit — au înce
put Campionatele europene de 
înot si sărituri în apă pentru 
iuniori. In ziua inaugurală, 
concursul a fost foarte intere
sant. încheindu-se cu nume
roase rezultate valoroase. Din
tre sportivii români, cea mai 
frumoasă comportare a avut-o 
ploiesteanca Iulia Mateescu, La 
puțin timp după ce participase 
în finala probei de 100 m liber 
(locul 8. cu timpul de 59.59). e- 
leva antrenorului Mihai Gotbe 
a concurat la 200 _ m spate, 
reușind să cucerească medalia 
de bronz, la debutul său in 
importanta intrecere continen
tală. Ea a fost cronometrată cu 
2-18,32. timp ce reprezintă un 
nou record national pentru

Pe primele 
probă: 1.

(R.D.G.) 
Giuro (Un-

fetele de 14 ani. 
locuri in această 
Katla Hartmann 
2:17,30; Z Monika 
garia) 2:17.72.

Deși au Înregistrat in seriile 
disputate dimineață bune per
formante personale. Robert 
Pinter si Maricica Culică nu 
s-au calificat decît in finalele 
_B“ ale probelor de 100 m li
ber. respectiv 400 m mixt.

La sărituri de la platformă 
— fete. întrecerea a fost do
minată. conform așteptărilor, 
de sovieticele Angela Stasiule- 
vid si Ala Lobankina. clasate 
in această ordine tn frunte 
(invers decît la C.E. de seni
ori din 1983!). Cristina Szakacs 
a ocupat locul 6 — cu 317 p —, 
iar Ileana Pîrjol locul 7 — cu 
311 p.

și criteriile de participare a 
sportivilor la J.O., pentru a se 
diminua fenomenul de gigan
tism al Jocurilor.

In cadrul discuțiilor, a fost 
evidențiată contribuția Repu
blicii Socialiste România — și 
prin sport — la întărirea co
laborării in lume, la apărarea 
păcii. S-a subliniat, în mod de
osebit, saltul calitativ, cu ade
vărat impresionant, realizat de 
sportivii români în anii de după 
Eliberare și, în mod special, 
în ultimele două decenii, cind 
tot mai mulți sportivi români 
s-au aflat pe podiumul de o- 
noare la foarte multe și valo
roase competiții mondiale.

Lucrările acestei a 24-a se
siuni a Academiei Internațio
nale Olimpice s-au desfășurat 
intr-un climat de priete
nie, înțelegere și colaborare.

La Olimpia, în Peloponez, la 
citeva sute de metri de ruinele 
statuilor și ale templelor antice, 
care vorbesc, în mod- convin
gător, despre originea sportu
lui pe aceste meleaguri, s-a 
încheiat, cu cîteva zile în ur
mă, cea de a 24-a sesiune a 
Academiei Internaționale O- 
llmpice. La acest înalt for ști
ințific sportiv au participat 
170 de profesori, sociologi, bio
logi, juriști, antrenori, sportivi 
de performanță, studenți, scri
itori și ziariști din 60 de țări 
de pe toate continentele.

Evoluția Jocurilor Olimpice 
tn antichitate ; Probleme ale 
J.O. moderne; Contribuția J.O. 
Ia dezvoltarea artelor și lite
raturii ; Competițiile olimpice 
— analiza raportului de forțe ; 
Dreptul olimpie ; 
și științele slnt 
dintre temele 
prezentate cu prilejul acestei

I 1

Olimpismul 
doar citeva 

comunicărilor

sesiuni. Au existat șapte sec
țiuni care au vizat, în princi
pal, două aspecte de stringen
tă actualitate : „Olimpismul — 
fenomenul olimpic, J.O. și rea
litatea" și „Programul Jocu
rilor Olimpice". In urma con
cluziilor desprinse din discu
țiile pe marginea referatelor 
prezentate, a fost întocmit co
municatul celei de a 24-a se
siuni a A.I.O„ care urmează 
a fi supus acum atenției fo
rului olimpic internațional. 
Printre altele, comunicatul 
subliniază rolul important al 
mediilor de informare în răs- 
pindirea noțiunilor de olim- 
pism și fenomen olimpic. Se 
scot în evidență faptul că din 
programul întrecerilor olimpi
ce lipsesc o serie de sporturi 
cu o largă răspîndire inter
națională, ca și necesitatea ca 
fiecare federație internaționa
lă să-și revizuiască normele Octavian VINT1LA

Azi începe „Turneul Prietenia** la lupte libere Uunieri)

PE SALTELELE DE CONCURS, 
SPORTIVI DIN 9 ȚĂRI

Ionîță, V. Sălăjan, 65 kg — 
Țenț, E. Livezeanu, 70 kg 

A. Cindea, D. Buleandră, 
kg. — S. Baciu, C. Paveliuc, 
kg. — B. Matiaș, V. Șerdean, 
kg. — AL Ballay, N. Șer-

întrecerile celei de a 20-a e- 
ditii a „Turneului Prietenia” 
la lupte libere încep azi și 
continuă pină duminică, în 
sala de atletism a complexului 
sportiv „23 August" din Capi
tală. Pe cale două saltele de 
concurs își vor disputa întîie- 
tatea juniori (16—18 ani) din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. si 
România. Aproape toate țările 
participante vor prezenta echi
pe complete. Antrenorii lotului 
reprezentativ al țării noastre. 
Alexandru Geantă și Ladîslan 
Șimon, au selecționat cîte doi 
luptători la fiecare categorie de 
greutate (n.n. o prevedere a 
regulamentului competiției ad
mite 2 sportivi pentru țara 
gazdă). La „48 kg“ - D. Dră- 
ghici, A. Păcuraru, 52 kg — 
FI. Ionîță, D. Bircu, 56 kg — 
M. Laszlo, D. Prefii, 60 kg —

D. 
O.

75
81
87 _ ______
ban, +87 kg. — At Koteles, F. 
Paraschiv. Dintre juniorii ro
mâni, AL Păcuraru este cam
pion balcanic la cădeți, FI. Io- 
niță s-a clasat pe locul 5 la 
campionatele mondiale de anul 
trecut, iar D. Bircu pe locul 4 
la „europenele" din acest an.

Iată programul: vineri 
simbătă, de la orele 10

și 
Si 

17,30 întrecerile din cadrul tu
rurilor eliminatorii, iar dumi
nică, de la ora 10 “ finalele. 
Festivitatea da deschidere va 
avea loc azi, de la ora 17.

Un cuplu inedit ta un antrenament, la Los 
Angeles: neo-zeelandezul Walker și engle
zul Coe, adică ultimii dot campioni olimpiei 
ai cursei de 1500 m, primul la Montreal 1976 
(3:39,17), al doilea la Moscova 1930 (3:33,4). 

Laserfoto: AP — AGERPRE3

ACTUALITATEA LA TENIS

FINAL ÎN TURNEUL
DE ȘAH DE LA TAPOLCA

BUDAPESTA, 26 (Agerpres). 
In turneul internațional fe
minin de sah de la Tapolca. în 
clasamentul final oe locul 
lntîi s-a situat Ildiko Madl 
(Ungaria) cu 12 puncte din 
15 posibile, urmată de Tereza 
Stadler si Maria Petrovici 
(Iugoslavia) cite 10.5 punc
te. Alice Măriei (Iugoslavia) 
10 puncte. Eugenia 
(România) și 
(R.D.G.) cîte 
Maria Albulet si 
man (România) 
te. Reghina 
8 puncte. 
(Iugoslavia) 
(Ungaria) 
Sara Keresturi 
puncte. Silvia 
garia) 5 puncte.
ner (Austria) si Lidia Turki- 
nowicz (Polonia) cîte 2 punc
te Wilma Samț (Austria) 1,5 
puncte.

în ultima rundă. Jicman a 
ciștigat la Turkinowicz. I. Sza
lai a pierdut la Starck. iar 
partidele Albulet — Ghindă, 
Măriei — Bazai. Madl — S. 
Szalai. Stadler — Petrovici. 
Berglitz — Keresturi si Samt — 
Hausner s-au terminat remiză.

VICHY. După două zile de în
treceri ta semifinalele turneului 
final al „Cupei Galea” situația 
este următoarea: Cehoslovacia — 
S.U.A. 3—9, Argentina — Spania 
2—1.

KITZBUHEL. In turneul dta ca
drul „Marelui premiu”: Leconte 
— Muster 6—4, 6—3, Teacher —

Ghindă 
Ines Starck 
9.5 puncte, 

Ligia Jic- 
cite 9 punc- 

Berglitz (RJ.G.) 
Svezana

si 
cîte

Bazai 
Ildiko Szalai 

7.5 puncte, 
(Ungaria) 6 

Szalai (Un- 
Alfreda Ilaus- Segărceanu 6—I, 6—7, 6—4. Telt- 

scher — Vasseîin 7—5, 6—t, War
wick — Meier 6—1, 6—7, 6—2, Hi
gueras — Maurer 6—0, 6—2.

CHOBZOW. In cadrul competi
ției pentru junioare, Aurelia 
Gheorghe a tatreout-o cu 6—2, 
6—2 pe eanadlanca Gillain Alex
ander.

WASHINGTON. Turneul mascu
lin dta cadrul „Marelui premiu” 
a cunoscut o mare surpriză, ta 
turul doi: Jimmy Arias — favo-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ciclism • Cursa contracrono- 
metru pe echipe din cadrul „Cu
pei Prietenia” — juniori, care sa 
dispută în Ungaria, a fost cîștl- 
gată de echipa U.R.S.3., crono
metrată pe 70 km cu timpul da 
lh 25:31 Pe locurile următoare 
s-au situat R.D. Germană — 
Ui 25:36 șl Polonia — lh ZS M. • 
Cursa desfășurată la Chaam (O- 
landa) a revenit olandezului 
Jacques Hanegraaf, 2h «7:11 pe 
120 km. In același timp ou în
vingătorul au sosit M ordine Ge
rard Veldscholten, Leo van Vllet, 
Jan Raas (toți din Olanda).

FOTBAL • Echipa Stahl Bran
denburg (R.D. Germană), aflată 
ta turneu ta Polonia, a jucat eu 
formația Pogon Szczecin, ou care 
a termina* la egalitate: 9—0.

POLO • ta turneul „Cupa 
Prietenia” care ee desfășoară la 
KlrdjaM (Bulgaria), echipa Romă-

Mei a întrecut eu 25—1 selecțio
nata R.P.D. Coreene. Alte rezul
tate: Ungaria — Cuba 13—9; Ce
hoslovacia — Polonia 12—7; 
U.R.S.S. — Bulgaria 5—4.

ȘAH • După șapte runde, ta 
turneul de la Amsterdam conduc 
marii maeștri Lajos Portlsch 
(Ungaria) și Jan Tlmman (Olan
da). cu c®e M P, urmați de 
Chandler (Anglia), Sax (Ungaria) 
șt Wedbero (Suedia) — cu ctte 
44 P.

TENIS DE MASA • In Clasa
mentul Federației Internaționale, 
pe anul 1S64. primele locuri slnt 
ocupate de sportivi dta R.P. Chi
neză La măscuita, pe primul loc 
e-a situat Cal Zhenhua, urmat de 
Jtang Jlallang șt Xie Salke. LO
OM 4 este ocupat de suedezul 
Jan Ove Waldner. In ierarhia fe
minină, prima clasată este Cao 
Yanhua.

rllui nr. 1 a fost tntreout cu 9—3, 
6—4 de Den GoMle, un jucător... 
neclasat I Alta rezultate: Tulaane
— Clero 7—6, 6—9, VOas — Brown 
4—6, 6—6, 6—4. Purcell — West
phal 6—1, 6—4, Gottfried — Urpl
6— 2, 6—1, Krlcksteta — Gildemels- 
ter 6-6, 6—3, Arrays — Motta 
4—3, 6—4, SundstrOm — Soler
7— 5, 6—2.

SYDNEY. Campionatele feminine 
ale Australiei, desfășurate ta— 
sală au prilejuit. Intre altele, re
zultatele: Hanna Mandlikova (ta 
fotografia alăturată) — Billie Jean 
King 9—2, 7—5, Chris Evert — 
Anne White 6—3, 6—0. Pam Shri
ver — Manuela. Maleeva 5—7, 6—4, 
6—S, Wendy Turnbull — Andrea 
Jaeger 6—2, 6—3.

Hit. VERS CM. întreceri masculi
ne: Jarryd — Macao 6—4, 6—3, 
Smld — Carlssan 6—1. 6—4, Bir- 
ner — Doohan 6—3, 6—3, Keretio
— Dllawa 6—2, 6—3.

Carnet extern

• Doi dintre halterofilii sue
dezi (Mikael Persson — cat. 
110 kg șl Hans Larsson — cat. 
-j-lie kg) au fost excluși din 
lotul oHmplc al țării lor, fi
ind acuzaU de dopaj !

RUGBYUL ENGLEZ LA
După un turneu nu toc

mai fericit în Africa de Sud 
(luna trecută), cu infrîngeri 
în cele două meciuri-test 
(15—33 și 9—35), mulți 
se întreabă — și nu 
numai în Insulele bri
tanice — ce se intîmpli cu 
rugbyul englez, cel care, 
cu cîteva decenii în urmă, 
dicta legea în acest sport ? 
Mai presus decît sco
rurile in sine a pro
dus îngrijorare englezilor 
faptul că ei au cedat 
pe toate compartimentele, 
pe toate planurile, co
lectiv și individual, puțini 
fiind rugbyștii (poate doar 
Butcher, noul nr. 8, Win
terbottom, Rees, Hali și 
Scott, căpitanul echipei) 
care să fi corespuns cit de 
cit Ziariștii care au ur- 
mirit la fata locului jocu
rile au fost severi și una
nimi în aprecierile lor: 
rugbyul englez este, la 
ora de față, sărac în ele
mente de valoare interna
țională. Numeroase voci 
se ridică pentru a acuza 
de aceste rămîneri în 
urmă structurile învechi
te ' ale sistemului com
petitional în vigoare in

Anglia, unde confruntă
rile reale, instructive în
tre jucătorii de elită sint 
rare fi întîmplătoare. 
John Burgess, wn fost an
trenor al „XV-lui tranda
firului’, a redactat un 
amplu raport către R.F.U. 
(Federația britanici 
rugby), in care pune 
cent pe necesitatea 
genți a restructurării 
cuini și a întregului 
tem competitional, In con
textul derutei din 
Turneu al celor

de 
ac- 
ur- 
jo- 
sis-

ultimul 
5 na

țiuni, unde Anglia a a- 
  I după 

cu Sco
tia, 18—32 cu Franța și 
15—24 cu Țara Galilor, chiar 
la Londra I (față de numai 
un singur succes : 
cu Irlanda), 
Burgess” capătă 
multă actualitate 
jin. El este, de 
pledoarie pentru 
la organizarea unui 
pionat national cu 
vizii (calcat după
delul francez). In 
în căutarea talentelor ti
nere se propune punerea 
pe picioare a unei com
petiții paralele adresată 
tinerilor pină la vîrsta 
de 23 de ani. Iată citeva

cumulat infrîngeri 
infrîngeri: 6—18 <
tia, " "

12—9 
„raportul 
tot mai 
și spri- 
fapt, o 
trecerea 

cam- 
4 di- 
mo- 
plus.

RĂSPÎNTIE
vogue" 

pentru 
urgen-

proiecte 
Anglia, 
„XV-le“ 
ța a devenit acum necesi
tate...

Toate aceste considera- 
țiuni apar interesante fi 
pentru rugbyștii 
știut fiind faptul 
începutul anului 
echipa României 
chemată — pentru 
dată în istoria ei 
se producă pe prima scenă 
a rugbyului britanic : 
Twickenham ! (Iată și ca
lendarul celebrului sta
dion în sezonul 1934/85 : 
29 septembrie Anglia — 
Restul lumii. 3 noiembrie 
Anglia — Australia, 5 ia
nuarie Anglia — România, 
2 februarie Anglia — Fran
ța și 16 martie Anglia — 
Scoția).

Rugbyștii noștri nu vor 
trata — sperăm — lucrurile 
cu ușurință, cunoscînd pro
verbialul orgoliu englez și 
imensele sale resurse, vic
toria de astă-toamnă a 
englezilor, pe același Twick
enham, asupra cvasi-in- 
vincibililor „all-blacks“
(15—9 !) fiind pe deplin 
edificatoare la temă...

„en 
unde 

national

rioștri, 
ci la 
viitor 

va fi 
prima 
— să

Dimitrie CALLIMACHI
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