
reOLETAHl DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

La Palatul Republicii s-au 
încheiat marți dună-amiază 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășul Li Xiannian, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, președintele Repu
blicii Populare Chineze.

Ultima rundă de convorbiri 
a fost consacrată îndeosebi exa
minării aspectelor majore 
actualității internaționale, 
fost exprimată 
fată de încordarea fără prece
dent Ia care s-a ajuns pe plan 
mondial pericolul grav pe care 
il prezintă pentru pacea lumii 
intensificarea deosebită a cursei 
Înarmărilor, si, in nrimul rind 
a înarmării nucleare adîncirea 
decalajelor dintre țările bogate 
si cele sărace, accentuarea stă
rilor conflictuale din diferite 
zone ale lumii.

In cadrul convorbirilor, s-a 
relevat importanta deosebită a 
dialogului româno-chinez la 
cel mai înalt nivel care a dat. 
de fiecare dată, impulsuri ho- 
tăritoare dezvoltării raporturi
lor de strinsă conlucrare din
tre cele două partide, țări si 
popoare, au contribuit în mod 
decisiv la cimentarea prieteniei 
tradiționale dintre ele 
iinua apropiere si i 
reciprocă.

Convorbirile s-au 
rat intr-o atmosferă 
prietenie, de deplină 
re și stimă reciprocă.

★
Marți dimineața, 

Li Xiannian, membru 
tetuiui Permanent al 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
președintele Republicii Popu
lare Chineze, a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

După depunerea coroanei de 
flori, a fost păstrat un moment 
de reculegere.

Cei prezenți au vizitat, apoi, 
rotonda monumentului.

Xiannian, mem-Tovarășul Li 
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. 
P.C. Chinez, președintele 
publici! Populare Chineze.

portul
ale

A
îngrijorarea

Ia con- 
întelcgere

desfășu- 
de caldă 
întelege-

tovarășul 
al Comi- 
Biroului

al 
Re-

._____  _ ____  _______ a
vizitat, marți dimineața, între
prinderea de mașîni grele 
București — una dintre cele 
mai moderne și reprezentative 
unități ale industriei construc
toare de mașini din tara noas
tră.

Vizita la cunoscuta întreprin
dere bucureșteană a oferit oas
peților chinezi prilejul de a 
cunoaște nemijlocit nivelul 
tehnic atins de industria ro
mânească constructoare de ma
șini, care realizează astăzi 
produse de mare complexitate, 
competitive pe plan internatio
nal. precum și de a examina 
in mod direct posibilitățile pe 
care aceasta Ie oferă în direc
ția unei cooperări largi cu R.P. 
Chineză.

După prezentarea orincioale- 
lor realizări ale întreprinderii, 
oaspeții chinezi au fost invitați 
să viziteze unele sectoare de 
producție.

La plecare, președintele R. P. 
Chineze a subliniat că este deo
sebit de impresionat de vizita, 
de primirea 
și a felicitat 
tivul uzinei 
obținute.

In continuare, șeful statului 
chinez a făcut o vizită în car
tiere noi de locuințe ale Capi
talei : Berceni. Balta Albă, 
Pantelimon. Moșilor și Doro
banți. unde au fost construite 
zeci de mii de apartamente, 
expresie a 
partidului 
personal a 
Ceausescu 
continuă a 
celor ce muncesc.

★
In timpul șederii 

noastră. în zilele de 24—26 au
gust. tovarășul Li Xiannian a 
mai vizitat unități economice și 
sociale în județul Constanta.

înaltul sol al poporului chinez 
a vizitat, de asemenea, între
prinderi agricole din județ, pre
cum și stațiuni de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

grijii permanente a 
și statului nostru, 
tov arășului Nicolae 
pentru creșterea 

nivelului de trai al
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Statistici fi constatări după participarea sportivilor români

la Jocurile Olimpice de vara de la Los Angeles

CREȘTEREA POTENȚIALULUI OLIMPIC SE ASIGURA
PRIN RESURSELE GENERALE ALE MIȘCĂRII SPORTIVE

Publicăm în Dagina a 4-a a 
ziarului nostru un material 
statistic privind Darticinarea 
sportivilor români 1a Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles.

că rezulta
ta cea de a

Statisticile arată
tele excelente de ... ... .
XXIII-a Olimpiadă de vară de 
la Los Angeles cele 53 de me
dalii. dintre care 29 de aur. au

atit de viguros șl 
o atenție și mai

ce i s-a rezervat 
cu căldură colee- 
pentru realizările

Cele trei „fete de aur" 
Maricica Puică și Doina Melinte

ale atletismului nostru: Anișoara Stanciu, 
Foto : Dragoș NEAGU

Unele cifre sînt cunoscute, al
tele sînt inedite. Ele oferă su
biecte de discuții. curiozități, 
dar si unele constatări privind 
creșterea potențialului olimpic.

Astăzi, la Gera, meciul international de fotbal

R. D. GERMANĂ ROMANIA
• Ultimul examen al „tricolorilor" înainte
de startul în preliminariile Mundialului ’86

ale 
ta 

pot 
care

Astăzi, ta Gera. echipa na
țională a României susține un 
nou meci internațional. cu 
R. D. Germană, un adversar 
întotdeauna dificil, mai ales 
pe teren propriu. Acest meci 
este, de fapt, ultimul joc de 
pregătire în perspectiva apro
piată a întilnirii noastre ofi
ciale cu Irlanda de Nord (Bel
fast. 12 septembrie), care inau
gurează campania preliminari
ilor pentru Mundialul mexican 
1986.

Meciul cu echipa R.D. Ger
mane este un examen dificil 
al „tricolorilor". după două 
jocuri „în 48 de ore" susținu
te în Olanda. în compania u- 
nor adversari atletici (Ajax și 
Feyenoord), amintind ca struc
tură de joc de masiva forma
ție a lui Streich și — intr-un

fel — de formația irlandeză a 
Iui Billy Bingham, antrenorul 
care a conduș-o cu destul suc
ces în Spania Mundialului.

Ca și echipa noastră, forma
ția R.D. Germane se pregă
tește pentru startul prelimi
nariilor. în cadrul unei grupe 
dificile. Iată de ce, meciul de 
la Gera este mai mult decît 
o partidă de palmares, ea fiind 
pentru ambele echipe un ul
tim test în fața unor 
deosebit de importante.

Pentru 
meciul din Irlanda de 
are semnificația partidei 
Florența, cu Italia, din

Campionatului 
condiții, 

poate fi

„tricolorii"

ii ocuri

noștri, 
Nord 

de la 
cadrul

preliminariilor 
european. în aceste 
meciul de la Gera 
considerat ca o repetiție gene
rală. sub toate aspectele, deoa-

Un frumos succes la C.E. de rachetomodele

ECHIPA ROMÂNIEI A CUCERIT
TITLUL LA CLASA

• Ion Catargiu, locul 3 la
SUCEAVA, 28 (prin telefon). 

După ce luni am petrecut o zi 
în „condiții meteo grele" pe 
aerodromul Salcia din localita
te, unde se desfășoară Campio
natele europene de rachetomo
dele, marți toată lumea spu
nea : „Ziua bună se cunoaște 
de dimineață", după cerul ca 
oglinda. Și a fost o zi bună și 
la propriu și la figurat — se
nin, cald, cu „cămine" de as
cendențe termice atît de căuta
te de concurenții din clasa ra
chetelor de durată, cu parașuta 
— precum și cu o mare 
satisfacție pentru sportivii

S 3 A
individual

noștri : ciștigarea titlului
de campioană europeană de 
către echipa României (2695 
p) în fața puternicelor formații 
ale Bulgariei (2464 p) și Ceho
slovaciei (2452 p). Performanța 
a fost realizată de Ion Catar
giu, Gheorghe Toxin și Dorin 
Torodoe printr-o evoluție foar
te bună.

în văzduh se încrucișau co
menzile prin radio ale starteri- 
lor. șuieratul rachetelor, mesa-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

rece primele două etape 
campionatului, programate 
2 și 5 septembrie nu 
schimba profilul echipei 
va juca la Belfast.

Formațiile probabile :
R.D. GERMANĂ : Weissflog 

— Kreer. Doraer. Troppa, 
Zoetsche — Pilz, Backs. Streich 
(Steinbach), DOschner — Min
ge. Ernst.

ROMANIA : Lung — Rednic, 
Iorgulescu. Ștefănescu. Ungu- 
reanu — Țicleanu. Irimescu, 
Klein. Coraș 
mătaru.

Partida va 
centru de 
(U.R.S.S.).

— Geolgău,

fi arbitrată 
Valentin

Că

la 
Juk

fost obținute in 12 sporturi de 
către sportivi apartinînd la 31 
de cluburi si asociații sportive 
din 17 județe si 
București. Această 
marchează o creștere 
tă fată de Jocurile 
din anul 1980 cînd 
noștri de medalii 
numai din 20 de nnităti spor
tive. 11 județe si municipiul 
București. Prin urmare. creș
terea potențialului olimpic se 
asigură de creșterea generală 
a mișcării sportive. In ultimii 
ani. în mai multe cluburi si a- 
sociatii sportive. în mai multe 
județe decît în trecut a crescut 
preocuparea pentru reprezen
tarea unităților sportive si a 
județelor in loturile olimpice.

O statistică interesantă si e- 
locventă arată că cei 36 de 
sportivi români care au con
curat Ia obținerea celor 20 de 
medalii de aur de la Los An
geles. in marea lor majoritate, 
circa ’0 la sută, s-au născut și 
și-au petrecut copilăria la sate. 
Deși mișcarea noastră sporti
vă acoperă întregul teritoriu 
al țării, deși de mulți ani se 
fac selecții din mediul sătesc,

municipiul 
situație 

importan- 
Olimpice 

deținătorii 
proveneau

acest mediu 
prolific cere 
mare.

Migrațta de ta sat ta oraș, și 
în special spre 
a adus mulți i 
laroși, îndeosebi în 
mari cluburi fanion 
Steaua și Dinamo, 
o altă statistică
Bucurestiul ca deținător a pes
te 80 Ia sută din rezultatele 
olimpice și. în general, în toate 
celelalte succese SDortive. în 
ultimul interval olimpic s-au 
produs unele mutatii încuraja
toare. deși nu de mari pro
porții. și alte cluburi mai mid 
devenind olimpice. Prin ur
mare creșterea potențialului o- 
limpic se va putea face șl în 
mai mare măsură prin creș
terea preocupărilor olimpice de 
jos în sus, in mai multe clu
buri puternice, asa cum atră
gea atenția secretarul general 
al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. In 
Mesajul adresat Conferinței pe 
tară din anul 1975 : „Vor tre
bui luate măsuri energice pen
tru sporirea contribuției tu
turor organizațiilor cu atributH 
in mișcarea sportivă și a' tu
turor județelor la selectionarea 
de ne întreg cuprinsul tării a 
elementelor cu calități sportive 
deosebite, pentru 
unor cluburi si 
sportive tot mai puternice, ca
pabile să pregătească sportivii 
in concordantă cu 
mondiale", 
tate acum 
sînt aceste 
plicare în 
necesare. ________
reușitele viitoarelor 
țări olimpice.

Reținînd din statisticile pre
zentate ponderea mare a fete
lor în compunerea lotului olim
pic (68 băieți, 59 fete) și a ce
lor 53 de medalii obținute (28 
fetele. 25 băieții). problemele 
tinereții în sport ca Si a lon
gevității în performanta olim
pică. precum si alte aspecte, 
materialul statistic din acest 
ziar va oferi, în continuare, su
biecte de discuție.

Capitală, 
sportivi va- 

ceie două 
ale tării, 
astfel că 

înfățișează

dezvoltarea 
organizații

exigențele
Statisticile prezen- 
arată cit de actuale 
indicații a căror a- 
practică sînt foarte 
obligatorii. pentru 

renrezen-

Aurel NEAGU

în tabere, la munte ori la mare

VACANȚĂ PLINĂ,> CU JOCURI SI ÎNTRECERI sportive3

A

Mii de copii în zeci de ta
bere școlare de vacanță. în ul
timele serii organizate la mun
te și ta mare, cu întreceri 
sportive de tot felul și dru
meții de neuitat. Vom consem
na din nou aspecte din bogata 
și variata activitate a școlari
lor aflați în tabere, cu spriji
nul corespondenților noștri 
prezenți în mijlocul celor care 
se bucură din plin de mereu 
frumoasa vacanță de vară.

★
PLAIURILE SUCEVEI, cu 

neasemuitul lor pitoresc, au 
găzduit și găzduiesc. în a- 
ceastă vacanță mare tabere 
ale tineretului școlar. în care 
peste 2 000 de elevi cunosc 
bucuriile unor zile de neuitat: 
jocuri sportive, drumeții, ac
țiuni cultural-educative. Iată 
ce ne spune Petru Irimescu, 
secretar al Comitetului jude
țean Suceava al U.T.C. pentru 
problemele de sport : „Am or
ganizat tabere ale tineretului 
școlar Ia Liceul industrial nr. 
2 Suceava, Liceul agro-indus- 
trial Rădăuți, Liceul M.I.U.

tn tabără, înviorarea de dimineață se face in aerul tare al mun
ților, mișcarea, sportul constituind activități de bază 

Foto : Ion MIHĂICA

Fălticeni, o exemplară tabără 
centrală la Liceul militar „Ște
fan cel Mare" din Cimpulung 
Moldovenesc. Activitatea : ac
țiuni de educație patriotică, 
pregătirea pentru apărarea pa
triei, întreceri sportive. în a- 
ceste zile, in tabăra organizată

de C.C. al U.T.C. la Gura Hu
morului își petrec o parte din 
vacanță 250 de președinți de 
asociații sportive școlare".

Tinerețe, sport, drumeții, ac
țiuni de muncă patriotică, a-

( Continuare In pag 2—3)



BASCHETBALISTE ROMANI ÎNVINGĂTORI
SI ÎN AL DOILEA MECI CU AKADEMIK VARNA

TG. MUREȘ, 28 (prin tele
fon). In al doilea meci dintre 
Selecționata masculină de bas
chet a României si echipa 
Akademik Varna, oaspeții s-au 
dovedit, 
dutabili. 
repriză, in cursul căreia 
condus —1 •
(22—16 in min. 10). Ei au fost 
egalați in min. 15, după care 
sportivii noștri

din nou. adversari re
in special in prima 

' “ ‘i au
majoritatea timpului

__;;‘.ri au început 
să-și valorifice plusul de teh
nicitate și talie, cîștigînd *n 
final cu 92—84 (44—36).

Lotul român (din rîndul că-

în

ruia au lipsit F. Ermurache 
accidentat. Al.
Ardelean - 
indisciplină 
s-a apărat mai organizat și cu 
mai multă ambiție, ceea ce a 
stopat contraatacurile și, mai cu 
seamă, eficacitatea aruncărilor 
de la distantă în care baschet- 
baliștii bulgari excelaseră pină 
atunci. Revirimentul s-a pro
dus și în acțiunile ofensive, 
unde eforturile au devenit co
lective, pivoții au fost angajați 
mai des, iar contraatacurile au 
completat armonios jocul pozi-

Vinereanu, S. 
sancționați pentru 
la antrenament)

țional. La scorul de 63—43, an
trenorii Gh. Novac și R. Diaco- 
□escu au procedat la unele 
schimbări cu scopul de a rula 
întregul lot (așa cum au pro
cedat și in ziua precedentă), 
ceea ce s-a resimțit însă ne
gativ și a permis oaspeților să 
reducă din handicap.

Au marcat : Opșitaru 24,
Cernat 21, Niculescu 17, Uglai
11, Ionescu 6, Iacob 5. Szabo 4, 
Tzachis 2, Netolițchi 2 pentru 
România, respectiv Kolev 13, 
H. Borisov 12, B. Borisov 12, 
Mihailov 11,
12.

In înninirca feminină Cr Tinerel Româ na — p r G.

TINERELE NOASTRE . ȘAHISTE ÎNVINGĂTOARE

PRIMA GAIA DIN MANIIȘA IITOIIAIIIIIJI"
CONSTANTA. 28 (Agerpres). . 

— In Sala sporturilor din Con
stanta. în prezenta unui nume
ros Dublic. a încenut tradițio
nala competiție internațională 
de box „Mănușa Litoralului", 
care reunește pugilisti fruntași 
de la cluburi si asociații spor
tive din București. Brăila. Ga
lati. Bacău. Cluj-Napoca, Craio
va. Tg. Mures. Ploiești. Tîr- 
eoviste. Buzău. Sf. Gheorghe si 
din orasul-gazdă. Participă de 
asemenea boxeri de peste ho
tare.

în limitele categoriei semi- 
muscă. constănteanul Eroi 
Geafar (Farul) l-a întrecut la 
ouncte De Gheorghe Agrigo- 
roair (Metalul Sf. Gheorghe). 
Iar Marian Gindac (A.S.A. Bu
zău) a cîstigat la puncte, cu o 
decizie de 5—0. meciul cu 
Tebe Anrelevskî (Iugoslavia).

La categoria cocos. Ion Popa 
(A.S.A. Buzău) l-a învins prin 
abandon în prima renriză pe 
Ion Boidache (Metalul Bucu
rești). iar Nicola* Ciobotam 
(Voința București) a dispus la 
nuncte de Damian Dine (C.7.R- 
Craiova).

într-unul din cele mai spec
taculoase meciuri ale galei 
inaugurale, la categoria semiu- 
soară. Gheorghe Pavel (Steaua) 
si-a adjudecat victoria la 
ouncte în fata lui Tair Demil 
(Iugoslavia). La aceeași cate
gorie. Ghiul Fikret (Turcia) 1-a 
întrecut la puncte pe Constan
tin Radu 
iar Liviu 
Napoca) 
puncte. 
Steffen (RD. Germană).

Astăzi, de la ora 18. se 
disputa gala a doua.

(Metalul Tg. Mureș). 
Vîrnă (A.S.A. Clui- 

a cîstigat. tot la 
întîlnirea cu Aigo

va

ÎN TABERE, LA MUNTE ORI LA MARE
(Urmare din vaQ I)

ceasta este viața taberei, după 
cum n* informa directorul ei 
Cornel Tămășan, din secția de 
specialitate a C.C. al U.T.C. 
Tinerii învață concret cum să 
organizeze activitatea în cadrul 
..Daciadei". Este de notat pa
siunea cu care un dascăl de 
aici, I. Cuza, director adjunct 
al Liceului industrial minier 
din Gura Humorului, profesor 
de matematică, sprijină zi de 
zi desfășurarea activității tabe
rei la nivel de nota 10. Așa
dar. în taberele sucevene va
canță activă, vacanță dulce, ca 
graiul 
locuri.

oamenilor din aceste 
(V.T. MUREȘ)

S
DE PIONIERI BRAȘO- 
își petrec vacanța

5 000 
VENI
Iară pe alte meleaguri, la 
vodari. Amara. Tuzla și in 
locuri pitorești din țară, 
raza județului Brașov se 
oaspeți din Arad, Buzău, 
îîa. Dolj. Galați, Ialomița, 
Neamț și municipiul București, 
petreeîndu-și la rîndu] lor zi
lele frumoase ale vacantei de 
vară în cele 9 tabere de pio
nieri și 4 colonii pentru șoimi 
ai patriei. In satul de vacanță 
denumit sugestiv „Poiana Soa
relui" de la Noua, în taberele 
de la Dîmbul Morii. Tamina, 
Timișul de Sus. Timișul de 
Jos. Predeal, la Bran, la Bu- 
dila sau Brădet-Săcele. ca și 
în coloniile .Șoimii 1“ și „Șoi
mii 2“ de la Timișul de Sus 
ori la Stupini. Sîmbăta de Jos 
de lingă Făgăraș peste 15 000 
de pionieri și șoimi ai patriei 
au avut un bogat program bine 
alcătuit în care sportul a fost 
în prim-plan. (C. GRUIA).

★
IN TABARA DE LA SNA- 

GOV se află 
voleibaliști și 
performeri al 
tive școlare _
Focșani, Tg. Mureș 
Timișoara. Alexandria. Progra
mul zilei cuprinde ore de an
trenament specific, concursuri, 
jocuri, seri cultural-educative. 
Printre dascălii de sport care 
organizează frumoasa activitate

șco-
Nă- 
alte 

Pe 
află 

Bră- 
Iași„

atleți. gimnaști 
baschetbaliști — 
cluburilor spor- 
din București.

Botoșani.

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar „Ce

tate", strada Alexandru Sa- 
hia nr. 5, Deva, organizează 
luni 3 septembrie a.c., ora 
9, o acțiune de selecție pen
tru clasa I gimnastică fete. 
Relații la tel. 17 015.

Spasov 11. Stoev 
Manolov 6, Kostov 7. Au 

arbitrat bine I. Kovacev (Bul
garia) și P. Bara.

Miercuri, la ora 18, are loc 
în Sala sporturilor ultimul joc 
dintre cele două echipe.

Dumitru STANCULESCU

ma

în cursa ciclistă

„Cupa Voința1*

a elevilor găzduiți in căsuțele 
— ca din poveste — de pe 
malul lacului Snagov : Lixan- 
dm Pândele (directorul tabe
rei). George Stănescu (C.S.Ș. 4 
Buc.). Gheorghe Ivașcu _(CJS.Ș. 
Curtea 
Borza 
sabeta 
Buc), 
meri :
Buc. campion republican 
octatlon. juniori III).
Avram (C.S.Ș. 5 Buc.) și Cris
tian Serafim („Pionierul" Buc.), 
atleți 
Seria 
reuni 
diști

de Argeș). Silvestru 
(CS.Ș. Timișoara). Ei- 
Dragomir („Pionierul” 
Printre viitorii perfor- 
daudiu Popa (C.S.Ș. 5 

la 
Simona

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 
Marți dimineața s-a dat startul 
în etapa a doua a competiției 
cicliste internaționale „Cupa 
Voința", de la km 72 de pe șo
seaua Ploiești — Tîrgoviște, 
prin Stoienești, Doicești, Pu
cioasa, cu escaladarea muntelui 
Păduchiosu, pînă la Sinaia, cu 
reîntoarcerea la Ploiești, peste 
Posada, prin Comarnic și 
Băicoi (160 km). Victoria a re
venit la sprint lui Cornel Nico- 
lae (Dinamo).

Ca și în ajun, am asistat la 
o plecare rapidă. De astă dată 
explicabilă : 
obișnuit de 
pentru încălzire rulaj alert. Și 
băieții s-au încălzit repede ! Cu 
puțin înainte de Tîrgoviște reu
șesc să evadeze din pluton E. 
Cațavei (Dinamo), E. Soicun 
(Hidrotehnica Constanța) și G. 
Munteanu (Voința Buc.), care 
la trecerea prin Tîrgoviște a- 
veau avans de un minut față 
de urmăritori, la Pucioasa 3 
minute, însă fugarii au fost re
pede prinși, tn Ploiești a intrat

temperatura ne
scăzută impunea

în sala de club a hotelului 
Roman din Băile Herculane _ a 
luat sfîrșit, ieri la prînz, întâl
nirea internațională amicală de 
șah dintre reprezentativele_ fe
minine de tineret ale României 
și R.F. Germania. Cu un fi
niș foarte bun, remontînd han
dicapul de puncte cu care erau 
conduse la un moment dat. ti
nerele noastre șahiste au reu
șit să termine învingătoare în
trecerea. distanțîndu-se autori
tar de adversarele lor. La în
cheierea celor șase runde, ta
bela de scor a meciului Indică 
o victorie netă a 
mâne : 20,5—15,5 !

Iată rezultatele 
tidelor întrerupte, 
cele înregistrate în
dă : Viorica Ionescu — Monika

echipei ro-

tuturor par- 
precum și 
ultima run-

Hădke 1—0. Gabriela Olărașu
— Ute Spăthe 1—0, Mariana 
Ioniță — Bettina Trabert 1—0, 
Otilia Ganț — Isabel Hund 
0—1 (runda a 4-a); Isabel Hund
— Smaranda Boi cu 0—1. Anja 
Dahlgriin — Gabriela Olărașu 
0—1 (runda a 5-a) ; Mariana 
Ioniță — Isabel Hund 0,5—0,5, 
Cristina Bădulescu — Ingrid 
Lauterbach 1—0. Gabriela Olă
rașu — Bettina Trabert 0,5—0,5, 
Viorica Ionescu — Anja Dahl- 
grta 1—0. Otilia Ganț — Ute 
Spathe 0,5—0,5. Smaranda Boi- 
cu — Monika Hădke 1—0 (run
da a 6-a).

Din rândurile echipei noastre 
cel mai bun rezultat individual 
aparține Cristinei Bădulescu 
care a obținut 5 puncte (<Hn 
6 posibile).

I

CORNII NICOLAE-CIȘTIGATOR Al ETAPEI A ll-a
un pluton compact din rîndul 
căruia s-a desprins Cornel Ni- 
colae, învingîndu-1 la sprint pe 
C. Popa. I-au urmat Z. Lo- 
rinez (Torpedo Zărnești), C. Io
nescu (Metalul Plopeni), M. 
Mărginean (Steaua) — toți cro
nometrați cu 4 h 23:14. Cu a- 
ceastă victorie, Cornel Nicolae

preia tricoul galben.
Miercuri au loc două etape : 

dimineața un „contracronome- 
tru" individual pe 3 km (în 
pantă), iar după-amiaza o cursă 
de circuit pe Bd. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej din centrul orașului 
Ploiești

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

UN FRUMOS SUCCES LA C.E. DE RACHETOMODELE
(Urmare din pag 1)

jele prin stații ale echipelor de 
recuperare (căci modelele, ale 
căror parașute se deschideau 
la 400—500 m altitudine, erau 
duse de curenți la distanțe ki
lometrice).

La începutul întrecerilor in
dividuale, atenția generală a 
fost captată de parașutele tri
colore. în „startul I", toți re
prezentanții țării noastre
realizat timpi maximi, ca și în 
„startul" al doilea. După cel de 
al treilea start au intrat 
baraj Gheorghe Toxin și Ion

au

în

Catargiu, alături de Repa șl 
Holub (Cehoslovacia), precum 
și Rusev (Bulgaria). Dar, din 
păcate, sportivii noștri nu au 
repetat în această fază evoluți
ile precedente, astfel că la in
dividual clasamentul este ur
mătorul : 1. A. Repa și P. Ho
lub (Cehoslovacia) cu 900 + 420 
p, 3. Ion Catargiu 900 + 262 
4. Gheorghe Toxin 900 + 065 p, 
...6. Dorin Torodoc 895 p.

Subliniem, de asemenea, e- 
forturile depuse de organele de 
partid și de stat locale, de 
C.J.E.F.S. Suceava pentru ca a- 
ceastă competiție să se desfă
șoare în cele mai bune condiții.

P,

După meciul 
echipa R.D. I 
doilea test, I 
României. Pai 
astăzi, la GeJ 
la ora 17 (on 
condusă de q 
tri sovietici, 1 
pe Vadim Juu 
Stange șl Hal 
fost deziluzlon 
egal (1—1) cJ 
după turneul I 
reprezentativa 
susținut cîtevJ 
pania unor | 
Inferioare, pre 
se afla doar îl 
intea începe! 
Iată motivul I 
norii au meni 
vederea omogl 
care va debut 
C.M. la 20 d 
slavia. Grupa J 
te selecționata 
este foarte a 
garia, lugosla] 
Iată de ce d 
României este] 
că si după a 
antrenori pot 
le necesare, 
vorba de Ine 
atac, de actiJ 
locul terenuld 
fizica mal si a 
Selecționata d 
aigur un part 
ne ve

Fără 
I mane

loare, cum al
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de care vom mai auzi, 
următoare (ultima) va 
la Snagov schiori fon- 

și biatloniști juniori. La 
Mangalia funcționează 
bere : cu sportivi de 
greco-romane (150 
lupte libere (125) și 
tică ritmică (125). în 
vară. în taberele organizate de 
A.C.A.S.S. și-au 
canța peste 4500 
cluburile sportive 
întreaga țară.

A
SITUATA ÎN PARTEA 

EST a județului Bihor, la 
km de municipiul Oradea 
25 km de orașul Aleșd, comu
na Șuncuiuș, mai precis fostul 
castel din Pădurea de 
este gazda primitoare a tabe
rei de elevi a C.S.Ș. nr. 1 O- 
radea. în prezent aici se află 
cea de a 6-a serie cu 120 de 
sportivi din secțiile de lupte 
greco-romane. gimnastică rit
mică și atletism care, sub în
drumarea profesorilor și antre
norilor își desăvîrșesc pregă
tirea specifică și participă la 
acțiuni cultural-educative. Com
ponents secției de atletism, in 
frunte eu Eugen Minârău. Ga
bor Bulyaș. Ev» Nemeth și 
Ludea Oiștea execută cu mul
tă sirguință programul stabilit 
de prof. Liviu David, soții Ma
riana și Virgil ius Preda. E- 
ehipa de gimnastică ritmică 
vicecampioană republicană la 
eat IV. eu talentatele Cristina 
Popa. Alina Tarla și Cornelia 
Popa exersează zilnic sub în
drumarea antrenoarel Carmina 
Popescu.

Pe colinele muntoase, ca și 
pe valea Crișului Repede și a 
pinului Izbîndiș. zilnic pot fi 
văzuți luptătorii profesorului 
Cornelia Șurlă. care avîndu-i 
Pe Călin Prodan. Alexandru 
Bon arz și Carol Fries In frun
te. aleargă cu sirg kilometri 
în șir. Seara, grădina fostului 
castel și împrejurimile aces
tuia răsuna de cîntecele Si ve
selia tinerilor care participă la 
programul cultural-artistic, 
șezătorile literare 
astfel fiecare zi de 
odihnă activă. (Ilie

trei ta
la lupte 
juniori), 
gimnas- 
această

petrecut 
de elevi 

școlare

va- 
din 
din

DE
62
și

Brazi,

la
Încheind 

muncă și 
GHIȘA).

IT-M1A »t STAI 1010 PRONOSPORT IN70R*1tAIâ
ClȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 26 AU

GUST
Categoria 1 (12 rezultate) : 4 

variante 100% a 7.086 lei și 17 
variante 25% a 1.772 lei |

Categoria 2 (11 rezultate) : 23 
variante 100% a 709 lei și 403 
variante 25% a 177 lei;

Categoria 3 (10 rezultate) : 
194 variante 100% a 131 lei și 
3.678 variante 25% a 33 lei.

jrr.

Actualitatea inteynaționalâ \

Bruxelles. întrecerile feminine 
din cadrul concursului interna
țional „Memorialul Ivo Van 
Damme“, desfășurate pe stadio
nul Heysel, au prilejuit dispute 
Interesante, câteva rezultate re
marcabile și două situații care 
pot fi trecute eventual la capi
tolul „surprize". O să începem 
cu acestea din urmă : campioana 
olimpică la 1500 m, italianca Ga
briella Dorio a sosit pe locul 
trei (4:08,37) fiind Întrecută de 
americanca Ruth Wysocki (4:06,23) 
șl de concurenta din Ungaria 
Katarin Szalal (4:06,80). O altă 
campioană olimpică, americanca 
Valerie Brisco-Hooks, la 400 m, 
a încheiat și ea cursa tot a treia 
(50,21), după cehoslovaca Jarmffla 
Kratoehvilova (49,58) și ameri
canca Chandra Cheesebrough 
(48,78). Alte rezultate : 10» m : 
Diane Williams (SUA) 11,11, Flo
rence Griffith (SUA) 11,22 ; 200 m: 
Brisco-Hooks 22,14, Martene Ot
tey-Page (Jamaica) 22,35, Tatiana 
Kocembova (Cehoslovacia) 22, <3 
10» mg s Xenia Slska (Ungaria) 
12.M. Kin Turner (SUA) 13, »f 
Stephanie Hightower (SUA) 13.9» ■ 
suliță : Fatima Whitbread (M 
Brit.) M.14 m. Elena Burgarpve 
tCehoslovoeta) (2.M m.

KSln. Campionii olimpic Bdwir 
Moses a ajuns la a W7-a victorie 
consecutivă la «#• mg (47,35 ■) 
A fost urmat de PhfHpps (SUA' 
48,51. Dia Ba (Senegal) 48.79. Alte 
rezultate : — ~ *
Baptiste 
(Canada) 14,21, 
10.33 ; 200 m : Lewis (SUA) *#21: 
40# m : W. Smith (SUA) <5,07 
Babers (SUA) 45,22 ; 150#
Scott (SUA) 3:36,01 Khalifa (Ru

dan) 3:36J4 ; 3000 m : Ryffei (El
veția) 7:50,59 ; lungime : Myricks 
(SUA) 8,48 m, Szalma (Ungaria) 
8,27 m, Jefferson (Cuba) 8,13 m ; 
triplu: Betancourt (Cuba) 17,45 m; 
Banks (SUA) 17,08 m ; înălțime: 
MSgenburg (RFG) 2,30 m ; pră
jină : Quinon (Fran-ța) 5,70 m, 
Bem și Lytie (SUA) 5,60 m ; disc: 
Danneberg (RFG) 65,58 m ; su
liță : Adamec (Cehoslovacia)
88,32 m, Babits (Canada) 86,90 m; 
110 mg : Kindgom (SUA) 13.23, 
Campbell (SUA) 13,29 ; FEMEI : 
10# m : Florence Griffith (SUA) 
U,26 ; 200 m : Evelyn Ashford 
(SUA) 22,76 ; 400 m: Jarmila Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia) 49,56 
VMerie Brisco-Hooks (SUA) 49.83; 
1500 m : Ruth Wysocki (SUA) 
4 9)3,74 ; 10# mg : Lucyna Kalek 
(Polonia) 12,#4. Benft» Fitzgerald- 
Brown (SUA) 13,#2 ; lungime : 
Anna Wlodarczyk (Polonia) 
m, Carol Lewi» (SUA) «.S3 
înălțime : Danuta Bulkowska 
lonla) 1.9# m, Debbie BriH 
nada) 1.9* m,__ 4. Ulrike Mey-
tarth (RFG) 1,*6 mii; greutate: 
Helena Flijlngerova (Ceboslova- 
ete) M.23 - - - -
(RFG) lt.M

tn, Claudia
na.

Recordmanul

TELEXSTELEX

BARBAȚI : 1## m :
(SUA) 18,1*. Johnson 

C. Smith (SUA)

m :

• Campionatul Spaniei va În
cepe duminică. După cum afir
mă unii specialiști, printre favo
ritele la titlul de campioană se 
află trei formații : Athletic Bil
bao, Real Madrid șl C.F. Barce
lona, aceasta din urmă făctnd o 
achiziție foarte valoroasă la per
soana fotbalistului britanic Ar
chibald, tn locul 
(acum la Napoli). C.F. 
na a dispus recent cu 
Boca Juniors, apoi cu 
Bayem MOnchen. Noul 
al echipei Real Madrid 
tul kitemațlonal Amando (In lo
cul lui Alfredo dl Stefano), Iar

britanic 
Iul Maradonz 

Barcelo- 
3—1. de 

3—1 de
antrenor 
este fos-

»,4* 
m ; 

(Po- 
(Ca-

Rledone. __________ ______
Pietro Mennea a câștigat 20# m 
to 2#,34, iar campionul oBmpdc 
la 19006 m Alberto Cova a învins 
la 300» m In 7:58,15. Alte rezul
tat* : lungime F : Klara Novo- 
barszky (Ungaria) *,52 m, înăl
țime F : Silvia Costa (Cuba) 
1,92 m.

Sofia. Emanoil Dulgherov a a- 
runcat ciocanul la 80,M m — re
cord național îar Stefka Kosta- 
dlnova a sărit 1,00 m la înălțime

gimnastica • Concursul in
ternațional de la Antibes (Fran
ța) a fost câștigat, la individual 
compus, de Lou Yun (R. P. Chi
neză) 58,40 p urmat de Fu Liming 
(R. P. Chineză) și Laurent Bar
bieri (Franța) 58,30 p. La femei 
prima a fost Cecile Pellerin 
(Franța) 38,20 p, urmată de Yayoi 
Kano (Japonia) 37,95 p și Jana 
Fuhrmann (RDG) . 37,80 p. Xn 
■■oncunsul pe aparate, cu excep
ția calului (eîștigat de Barbieri 
19,40 p), celelalte au revenit Iul 
Lou Yun (sol — 19,70 p, sărituri 
— 19,50 p) șl Iul Fu Liming (ine
le — 19,60 p, paralele — 19,80 p și 
bară — 20,00 !).

HOCHEI PE GHEAȚA • Al 
doilea ioc amical (la Montreal) 
dintre Canada și Cehoslovacia a 
revenit gazdelor cu 3—2. Au în
scris : Coffey, Robinson și An
derson, respectiv Ruzicka și Nilba.

PATINAJ ARTISTIC • La St. 
Gervais, In Franța, a fost inau
gurat sezonul eompetițlonal. Pro
ba masculină • fost câștigată de 
americanul Craig Henderson, ur
mat de Zander (RFG) și Kazan- 
kov (URSS).

POLO • Turneul de la Havana 
a revenit reprezentativei URSS 
care a totalizat 1# p. Celelalte 
locuri fruntașe ale clasamentului 
an fost ocupate de Ungaria #1 
Cuba eu dte 7 p. • La Porto 
Cruz (Spania) a Început al »-lea 
campionat european pentru ju
niori : Iugoslavia — Spania *—7. 
Olanda — M. Britanle 13—4. Un
garia — Franța 15—7, RFG - 
Suedia 1«—3, URSS — Bulgaria 
16—3, Italia — Danemarca 29—3.

VOLEI • Rezultate finale în 
competiția desfășurată la Hava
na : bărbați : 1. URSS 1# p, !. 
Cuba * p, 3. Polonia 8 p, 4. Ce
hoslovacia 7 p etc, femei i 1. 
Cuba 12 p, 2. URSS 1# p. 3. Bul
garia ( p, 4. Ungaria » p.

SERIA
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estecel al Iul C.F. Barcelona 
englezul Terry Venables.
• A început campionatul Tur

elei. Rezultate : Beslktas — Bo- 
luspor 2—0. Saryer — Trabzon- 
spor 0—0, Ankaragdcu — Bursa- 
spor 2—1, Galatasaray— Denzli- 
spor 0—1, Altay — Genklerbiril- 
gl 3—0, Maltayaspor — Fener
bahce 0—0, Eskisehir — Orduspo» 
2—1. Sakaryaspor — Antalayapo.- 
2—1.
• Harald Schumacher,

ruî echipei F.C. Kdln Si al 
prezentativel vest-germane, 
font declarat cel mal bun 
ballst al anului în R.F.G. tn 
ma unei anchete organizate 
ziariștii sportivi din această tară, 
Schumacher (3# de ' “
de ori international) 
266 de voturi.
• Citeva rezultate din 

doua din campionatul

porte- 
re- 

a 
fot- 
ur- 
de

ani, de 51 
întruni»
etapa a 

Angliei :

Chelsea — Sunderland 1—#. Li
verpool — West Ham 3—#, 
Newcastle — Sheffield Wednes
day 2—1, Tottenham — Leices
ter 2—2. Stoke — Aston Villa
1— 3, W.B. Albion — Everton
2— 1. Celelalte partide se 
desfășura în cursul
• Echipa Italiei, 

titlului mondial, va 
un turneu In iunlt 
Mexic, la care vor 
pa reprezentativ» Angliei șl a 
târli gazdă Programul : 2 Iunie: 
Mexlo — Italia ; « iunie ; Italia 
— Anglia ; 9 Iunie : Mexlo — 
Anglia.
• Primele rezultate din sfer

turile de finală ale preliminari
ilor C.M. de juniori (zona Ame- 
ricll de Nord. Centrale șl Caral- 
be). Gr. „A": Costa Rica — Tri
nidad Tobago 6—0 ; Gr. .B- i 
Canada r- . Honduras 2—«. .

vor 
săptăminli. 
deținătoarea 
întreprinde 

1985 in 
mal partici-
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Astăzi, ia Bacău, meciul echipelor de tineret

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ

Scrisoare comentată

VALSUL DELOC LENT AL ANTRENORILOR

DBrner (fundaș central), de 17 
de ori international, șl Streich 
(vîrf de atac) ambii in vîrstă de 
33 de ani, ultimul, de 98 de ori 
selecționat pînă acum în echipa 
națională, “ ' * 
tat va 
România.
cători de _ ___ _____ ____
portarul Weissflog (care a de
butat bine în meciul cu Mexic), 
fundașii Troppa și Kreer, mij
locașii Doschner șț Pilz și. ta 
fine, tinerii Minge și Ernst în 
atac, Backs în linia mediană și 
Zoetsche în cea de apărare.

Lată formația probabilă, cifrele 
indlcînd vîrsta și numărul se
lecționărilor.

PORTAR : Weissflog 
Aue) 27—1 ;------------
(Lokomotive__ ____  ...
Dorner (Dynamo Dresda) 33—87; 
Troppa (Dynamo Berlin) 25—11 ; 
Zoetsche (Lokomotive Leipzig) 
23—9. MIJLOCAȘI : Pilz (Dynamo 
Dresda) 25—11 : Backs (Dynamo 
Berlin) 21—6; Streich (F. C. 

Magdeburg) 33—98. Steinbach (F.C.
Magdeburg) 29—19 T“ ‘ 
(Dynamo Dresda) 26—6. 
CANTI : Minge (Dynamo 
da) 23—6 ; ” ~
lin) 22—9. 
komotlve 
Stahmann 
fundaș :
Leipzig) - __ _____r , ______
(Lokomotive Leipzig) — înaintaș

R. NACHT1GAIL 
„Deutsches Sportecho"

BACĂU, 28 (prin telefon). 
Stadionul „23 August" din lo
calitate. va găzdui miine (n.r. 
astăzi) meciul international a- 
mical dintre reprezentativele de 
tineret ale României gi R. D. 
Germane. Pentru această pri
mă acțiune a sezonului, antre
norii Cornel Drăgusin. Viorel 
Kraus si Anghel Iordănescu 
(fostul International stelist con
stituie o prezentă inedită In 
corpul tehnicienilor) au apelat 
la portarii Vodă (A-B.A- Tg 
Mureș) și Texder (Rapid), la 
fundașii Bel odediei (Steaua). 
Paseu (Politehnica Timișoara). 
Tone (Autobuzul București). 
Bncico (F. C. Bihor). Baieea 
(C.S. Tîrgoviște) și Weisenba- 
cher (F. C. Baia Mare), la mij
locașii Gheorghiu si Burdujan 
(ambii de la Politehnica Iași). 
Muzsnai (.U* Chi j-Napoca). 
Grigore (Petrolul Ploiești). Bo- 
tezan (A.S.A. Tg. Mureș). Ba
liga (C.S.M. Suceava) si Lazăr 
(Chimia Rm. Vilcea). la Îna
intașii Tirlea (F.C.M.-U.T_A.)_ 
Muntean (A.S.A. Tg. Mureș). 
Dorobanțu (F. C. Baia Mare). 
Soare (Steaua). O Popescu (U- 
ni verși tatea Craiova) si Soim an 
(S. C. Bacău).

La încheierea ultimului an
trenament. care a avut loc 
marți dimineața. antrenorul 
Cornel Drâgușin ne-a comuni

cat „U“-le cu care va începe 
partida de miercuri : Vodă — 
Pascu, Belodedici, Gheorghiu, 
Weiseabacher — Botezau, La
zăr, Muzsnai — Șoiman, Soare, 
O. Popescu.

Reprezentativa de tineret a 
R. D. Germane, care a deve
nit un partener traditional al 
selecționatei noastre, se anun
ță deosebit de puternică- Ea cu
prinde numai jucători ai echi
pelor din prima divizie. îndeo
sebi de la Lokomotive Leipzig 
(4), Dynamo Berlin (3) si Hansa 
Rostock (3). Sosiți la Bacău 
marți dimineața, oaspeții au fă
cut un antrenament de acomo
dare in după-amiaza aceleiași 
zile. dar antrenorul Horst 
Brunzlow nu s-a fixat încă a- 
supra formației cu care va în
cepe meciul, deoarece unii din
tre jucători sînt accidentați și 
folosirea lor rămîne incertă.

Așteptată cu mult interes în 
orașul de pe Bistrița, unde 
lotul nostru de tineret a fost 
înconjurat cu multă căldură și 
a beneficiat de cele mai bune 
condiții de pregătire, partida de 
miine (n.r. astăzi) va începe 
la ora 17 si va fi condusă de o 
brigadă de arbitri români, avîn- 
du-1 la centru ne Nicolae Di- 
oescu.

Constantin FIRANESCU

Doschner
ATA- 

. _ Dres-
Ernst (Dynamo Ber- 

Rezerve : Muller (Lo- 
Leipzig) — portar : 

(F.C. Magdeburg) — 
Liebers (Lokomotive 

■ mijlocaș : Richter

în meci amical internațional de juniori

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ 2-2 (1-1)

, de. la Gera. este a 367-a din palrnare- 
zentative. Bilanțul celor 366 de jocuri dîs- 

este următorul : 149 victorii, 90 edilități, 
8 goluri marcate. 568 goluri primite, 
ționate s-au întilnit pînă acum de 17 ori. 
ntre ele a avut loc la 26 octombrie 1952 
-a încheiat cu victoria selecționatei noas- 
s-a. desfășurat la 24 . august 1983. tot la 

•îȘWF-ită de „tricolori" cu 1—0 (1—0). Bi- 
partidelor România — R. D. Germană 

rtenerilor noștri de întrecere de astăzi 
ii la activ ; selecționata noastră a învins 

trei întilniri s-au terminat la egalitate.
1 de selecții al fotbaliștilor care alcătuiesc 
ivei României in partida de la Gera : 
ng (Universitatea Craiova 28 ani. 21 me- 
îtativa ..A“) : Moraru (Dinamo București. 
FUNDAȘI : Rednic (Dinamo București. 21 
lilescu (Sportul studențesc. 28 ani. 33 A), 
rersitatea _ Craiova. 32 ani. 55 A). Zare 
mi, 3 A). Iovan (Steaua. 24 ani. 3 A). Un- 
sito^^t Craiova. 28 ani. 33 A). Vndonc 

'21 A) • MITLOCAM : Ticleann 
■aio^^"25 ani 39 A). Mateuț (Corvinul 
nescu (Universitatea Craiova. 26 ani. 6 A).

25 ani. 32 A), Hagi (Sportul studențesc, 
foraș (Sportul studențesc 25 ani, 16 A); 
mătaru (Universitatea Craiova. 25 ani, 38 
liversitatea Craiova. 23 ani 14 A) Gabor 
i, 28 A)- Lăcătuș (Steaua, 20 ani. 5 A).
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CĂLĂRAȘI, 28 (prin telefon). 
Stadionul din localitate s-a a- 
flat marți după-amiază in fața 
unui eveniment în premieră : a 
găzduit un meci de fotbal in
ternațional, cri dintre selecțio
natele de juniori ale României 
si R.D. Germane. A fost a doua 
partidă susținută de echipa 
oaspete. în prima, disputată la 
Alexandria si încheiată la e- 
galitate (1—1). parteneră fiin- 
du-i reprezentativa noastră 
U.E.F.A. '87. De data aceasta 
s-a jucat de la ...egal la egal 
ca vîrstă si echilibrul avea să 
caracterizeze primele minute 
ale meciului. în perioada de 
tatonare observîndu-se un plus 
de cursivitate în acțiunile Ini
tiate de oaspeți. Primele ocazii 
le-au avut însă lunioriî noștri, 
ratate de C. Sava (min. 9) și 
Prună (min. 13). după care 
oaspeții au deschis scorul. Era 
min. 17 cînd Minkwitz a șutat 
plasat, la colt. în urma unei 
..scheme" la o lovitură liberă 
de la circa 20 m. Trei șuturi 
de efect (Prună — min. 20, 
Labu — min. 21 și Năstase — 
min. 22) au anuntat golul ega
lizator realizat in min. 23. 
Harșani mareînd cu capul.

In min. 50, o nouă 
lovitură liberă cu „schemă" e- 
xecutată de oaspeți si Steinman 
a șutat puternic la „vinclu" :. 
1—2. Juniorii noștri au început 
iarăși cursa egalării. O vor face 
însă precipitat, fără luciditatea 
necesară destrămării masivei si 
dîrzei apărări adverse. în min.

65 a ratat Harșani. iar in min. 
67 Ritter a fost la un pas de 
autogol, expediind balonul In 
transversală. Egalarea a sur
venit in min. 72. D. Sava exe- 
cutind impecabil, tot la -vin- 
clu". o lovitură liberă de la 
20 m. si Dirtida s-a încheiat 
cu un echitabil rezultat de 
egalitate.

Arbitrul R. Matei (România) 
a condus foarte bine formații
le : ROMÂNIA : Naghi (min. 
56 Voicilă) — Beienariu. Aldea, 
Răducan. Drăgilă (min. 46 
Tucudean) — Năstase (min. 73 
Vasile) Labu. Prună (min. 59 
Someșan) — D. Sava. Harșani. 
C. Sava. R.D. GERMANĂ : 
Gewald — Scholer. Ritter. 
Kracht. Veitzel — Minkwitz, 
Wiinskhmann (min. 63 Ams- 
tein). Hoffman — Steinman. 
Prasse, Weikhelt (min. 73 Ein- 
siedl).

Adrian VASILESCU

în trecutul nu prea îndepăr
tat ne-am mai ocupat de fe
nomenul instabilității antreno
rilor de fotbal, de acel „vals" 
neîntrerupt al tehnicienilor, a- 
tît de păgubitor sportului cu 
balonul rotund. Reluăm acest 
subiect la semnalul unui citi
tor al ziarului nostru. V. Grosu 
din Timișoara. Cităm din scri
soarea acestuia : ,Se vorbește, 
nu de ieri, de alaltăieri, despre 
necesitatea îmbunătățirii activi
tății fotbalistice Ia nivelul di
viziilor, despre creșterea com
petitivității formațiilor angajate 
in întrecere și formarea unor 
echipe eu reală personalitate, 
ceea ce ar duce nemijlocit Ia 
obținerea performanței dorite. 
Ia creșterea calității spectaco
lului sportiv. Dar se pot rea
liza, oare, asemenea deziderate 
in condițiile in care relația „an
trenor — echipă" este grav pre
judiciată de fenomenul instabi
lității tehnicienilor in fotbalul 
nostru ? în această i ară am 
făcut cunoștință chiar cu cîteva 
surprinzătoare noutăti de la u- 
nele cluburi, ca să nu mai 
vorbesc că frecvente schimbări 
s-au produs și în timpul desfă
șurării campionatelor...".

Fără discuție că semnatarul 
scrisorii are perfectă dreptate 
trăgînd din nou acest semnal 
de alarmă. Fiindcă, se știe, 
lipsa de continuitate în munca 
antrenorilor nu numai că ba
rează ascensiunea fotbalului, ci 
coboară vertiginos ștacheta re
zultatelor echipelor pe care ei 
le pregătesc ; un fel de a spu
ne „pregătesc" din moment ce 
tehnicienii se „plimbă" — ca 
să zicem așa — dintr-un loc în 
altul. Spre argumentare vom 
aduce în discuție exemplele a 
cinci divizionare (unele din ele. 
cîndva, cu firmă în fotbalul nos
tru) : F.C. Șoimii-I.P.A. Sibiu, 
Progresul-Vulcan Buc., U. T. 
Arad, F. C. Constanța și Pe
trolul Ploiești. Să parcurgem 
lista schimbărilor la amintitele 
cluburi din anul 1977 încoace :
• F. C. ȘOIMII I.P.A. SI

BIU : Pantelimon Bratu. Șt. 
Coidum, T. Ozon, din nou P. 
Bratu. N. Muresan, iar P. Bra
tu, M. Negru, N. Lupescu, AI. 
Constantinescu, L. Coman și. 
acum. Petre Gavrilă;

• PROGRESUL - VULCAN 
BUCUREȘTI : D. Baboie. N. 
Oaidă, P. Moldovcanu, E. Ior- 
dache. din nou P. Moldoveanu. 
V. Mateianu. iar E. lordache. 
R. Cosmoc. iar D. Baboie. P. 
Gavrilă și. acum. Paul Popescu:
• U. T. ARAD : Ion V. Io- 

nescu. N. Dumitrescu. I. Rein-

hardt, Șt. Czako, 1. Păirașcu, S. 
lorguiescu, I. Comisar, G. Bi- 
râu, F. Domide, L. Broșovschi, 
M. Damian și. acum. N. Pantea;

• PETROLUL PLOIEȘTI : 
Valentin Stănescu. M. Mocanu, 
Al. Fronea, E. Iuhasz. Ion lo- 
nescu (Rapid). Tr. Ionescu. M. 
Dridea, V. Mateianu. C. Opri- 
șan și. acum. Petre Dragomir.

Incredibilă această stare de lu
cruri, dar — din păcate — ade
vărată. în ciuda faptului că e- 
xistă stipulații precise (și nu de 
ieri-de azi) ale F.R.F.. respec
tiv ale Colegiului central al an
trenorilor. în privința perma
nentei antrenorilor la echiDe. 
Cornel Drăgușin, secretarul Co
legiului. ne precizează că „orice 
contract „antrenor-echipă" se 
încheie pe o perioadă de mi
nimum doi ani ; sînt excluse 
schimbările fără aiizul preala
bil atît al forului de decizie 
județean (C.J.E.F-.S.) cit, mai 
ales, al forului de specialitate. 
Și totuși, aceste norme sînt fla
grant încălcate, ca să nu mai 
zicem că în unele anchete e- 
fectuate de F.R.F. ne-am con
vins de crasul subiectivism afi
șat de conducătorii de cluburi, 
conduși, la rindul lor. de jucă
torii cu aere de vedete din ca
drul formațiilor. Evident, vino- 
vați sînt Si antrenorii înșiși, 
fiindcă la o adică (exemple sînt 
cu nemiluita) vrîrid să împace 
și... capra și varza, acceptă 
schimbarea prin „comunul a- 
cord“, o formulă protocolară 
des uzitată atunci cind o parte 
sau cealaltă pune (sau cere) 
problema încetării activității- In 
atari condiții, noi cei care vrem 
să facem lumină in anumite 
cazuri de încălcare a angaja
mentelor scrise rămîncm de... 
căruță...".

Este clar că intr-un astfel de 
cadru fotbalul nostru bate pa
sul pe loc. competenta profe
sională a unor antrenori si răs
punderile jucătorilor în proce
sul de instruire scad văzînd cu 
ochii.

Stelion TRANDAFIRESCU
P.S. Și așa cum ,A“-ul și 

,B“-ul sînt litere vecine în al
fabet, ele se... molipsesc 
una de la alta la rău. furni- 
zîndu-ne aceleași nedor:te mul
te exemple de „plimbări" din
tr-un loc intr-altul (atît în pe
rioada de intersezon. cit și în 
plină întrecere) ale tehnicieni
lor noștri. Acum, in preajma 
startului, nu mai puțin 8 divi
zionare „A" (aproape jumătate 
din numărul total al competi
toarelor) și-au schimbat an
trenorii !

ȘTIRI • MECIURI
• VINERI, ȘEDINȚA DE 

ANALIZA A DIVIZIILOR
„A“ ȘI „B“. 
începere de la 
avea loe la sediul

Vineri, cu 
ora 9, va 

C.N.E.F.S.
analiza ediției 1983/84 a cam
pionatelor Diviziilor ,Ă“ P
„B“.
• ASTĂZI. LA ARAD. SE

LECȚIONATA DIVIZIEI ..B* 
— F.C.M. U.T.A. Selecționata

AMICALE • ȘTIRI
Diviziei .,B“, care se pregă
tește pentru meciul de la 6 
septembrie cu selecționata si
milară a Iugoslaviei. susține 
astăzi un meci de verificare în 
compania divizionarei „B". 
F.C.M. U.T.A., pe stadionul a- 
cesteia, cu începere de la ora 17.
• S.C. BACĂU — A.S.A. 

TG. MUREȘ 1—1 (I—0). Au
marcat Avădanei (min. 11)

pentru gazde,- respectiv C. 
Ilie (min. 66). Formații: S. C. 
Bacău : Popa — Andrieș Căr- 
puci. Arteni. Elisei — Adolf, 
Avădanei. Viscreanu — Chitaru. 
Mihuț, Penof. (Au mai jucat : 
Andronic. C. Solomon. Boreea. 
Ghioane. Ursică. Iancu). A.S.A. 
Tg. Mureș : Naște — Szabo. 
Jenei. Ispir. Fodor — Ivanov, 
Both^ C.- Ilie — Ciorceri. Fa- 
nici. Muntean. (Au mai jucat: 
Varga. Moldovan Marton). (E. 
TEIRÂU-coresp.l.

GRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C" — EDIȚIA 1984/1985
VII-«

embrie
Metalul Rm. 

ra — Diema 
ia Craiova — 
ierul Bâbeni 
d. Pandurii 
Strehala Me- 
Petrolul Ti- 

Șimian — 
Craiova. Vii- 
Electroputere

-a
embria
1, Metalul —
— Mecanlza- 

îărea Jiul — 
Proscffiul —

Fo
nii — Pandu-

l-o 
itembrie
Izatorul. Fo-

Metalurgis- 
F.R. — Elec* 

— Pandurii. 
A-Victori a — 
esu! — Dier-

f-o
tembr»

Constructorul 
7.F.R. — Pe-

— Viitorul 
mătura — E- 
i — For ești e- 
— Dunărea.

-o
(embrie
Actoria, D’d- 
Etectyoputere

— Metalul Forestierul — C.F.R., 
Constructorul — Viitorul, Petrolul
— Armătura, Jiul — Mecanizato
rul Progresul — Metalurgistul.

CTAPA A Vl-a 
duminica 7 octombrie

Petrolul — Pandurii, Armătura
— Dienna. Metalurgistul — Dună
rea, Constructorul — Electropu- 
tere, Viitorul — Progresul, Meca
nizatorul — Forestierul, Metalul
— Jiul. C.F.R. — A.S.A.-Victoria.

ETAPA A VII-o 
duminicâ 14 octombrie

Forestierul — Viitorul. Jiul — 
Constructorul. Metalul — Mecani
zatorul. Pandurii — Diema. 
A.S.A.-Victoria — Armătura Pro
gresul — Petrolul. C.F.R. — Me
talurgistul. Dunărea — Electro- 
putere

ETAPA A VIII-o 
duminicâ 21 octombrie

Electroputere — Progresul, Me^ 
eanizatorul — Petrolul. Construc
torul — Dunărea, Metalurgistul
— A.S.A.-Victoria. Viitorul — Me
talul, Pandurii — C.F.R., Armă
tura — Jiul Diema — Forestierii.

ETAPA A IX o 
duminica 28 octombrie

Armătura — Viitorul. Forestie
rul — Dunărea Electroputere — 
A.S.A.-Victoria, Progresul — Me
talul, Constructorul — C.F.R., Me
canizatorul — Metalurgistul, Pe
trolul — Diema. Jiul — Pandurii.

ETAPA A X-a 
duminicâ 4 noiembrie

Diema — Metalurgistul, Petro
lul — Electroputere, Pandurii — 
Viitorul C.F.R. — Jiul Progresu’.
— >:ccân’zatprui. ..Metalul — Con

structorul, A.S.A.-Victoria — Fo
restierul, Dunărea — Armătura.

ETAPA A Xl-a 
duminicâ 11 noiembrie

Forestierul — Jiul, Viitorul — 
C.F.R., Dunărea — Petrolul, Me
talurgistul — Metalul, Electro pu
tere — Pandurii, Mecanizatorul — 
A.S.A.-Victoria, Armătura — Pro
gresul. Constructorul — Diema.

ETAPA A Xll-o 
duminicâ 18 noiembrie

Mecanizatorul — Armătura, Me
talul — Forestierul, Progresul — 
C.F.R., Constructorul — Petrolul, 
Viitorul — Diema, Electroputere
— Metalurgistul, Jiul — Dunărea. 
Pandurii — A.S.A.-Victoria.

ETAPA A XIII-q 
duminicâ 25 noiembrie

Dierna — Electroputere, Petro
lul — Jiul, A.S.A.-Victoria — Me
talul. Dunărea — Viitorul. Armă
tura — Constructorul. Pandurii — 
Progresul» C.F.R. — Mecanizato
rul, Forestierul — Metalurgistul.

ETAPA A XIV a 
duminicâ 2 decembrie

Metalul — Petrolul, Forestierul
— Constructorul, C.F.R. — Armă
tura, Metalurgistul — Pandurii 
Jiul — Electroputere. Progresul — 
Dunărea, A.S.A.-Victoria — Viito
rul Mecanizatorul — Diema.

ETAPA A XV-a 
duminicâ 9 decembrie

Constructorul — Progresul. Pan
durii — Mecanizatorul Diema — 
Jiul, Dunărea —- C.F.R. Viitoru’
— Metalurgistul. Electronutere — 
Forestierul, Armătura — Metalul 
Petrolul — A.S.A.-Victoria.

SERIA A Vlll-e
ETAPA I 

duminicâ 2 septembrie

C.F.R. Arad — Metalul Bocșa, 
C.SJd. Caransebeș — Unirea Sln- 
nicolau Mare, Obilid Slnmartinu 
Sîrbeso — Minerul Qravița, Mine
rul Anina — Metalul Oțelu Roșu. 
Unirea Tomnatic — Victoria Ineu. 
U.M. Timișoara — CJ33ff. Lugoj, 
Minerul Moldova Nou A — C.FJL- 
Victoria Caransebeș, Șoimii Li- 
pova — Rapid Arad.

ETAPA A ll-o 
duminicâ 9 septembrie

C.S.M. L. — Minerul MJÎ., Vic
toria — C.F.R. A., Metalul B. — 
U.M.T., C.FJL-Victoria — Obi- 
lici, Unirea S.M. — Unirea T„ 
Metalul O.R. — Șoimii. Rapid — 
C.S.M. C.. Minerul O. — Mine
rul A.

ETAPA A lll-o 
duminicâ 16 septembrie

U.M.T. — Unirea r Minerul O. — 
C.F.R.-Vic*oria C.F.R. A — Șoimii, 
Victoria — C.S.M. L. C.S.M. C. 
— Metalul O.R. Obilici — Rapid, 
Minerul A — Metalul B., Mine
rul M.N. — Unirea S.M.

ETAPA A IV a 
duminicâ 23 septembrie

Șoimii — Minerul M.N.. Unirea 
S.M. — Meta.u’ B. U M T. —

dumin-câ.

C.S.M. C. Unirea T. — C.F R.
A,. Rapid — Victoria 2.F R.-
Victoria — Minerul A 0 S M L.
— Obilici M°*a1u1 OR. — Mine-
-ui O

ETAPA A V-a

Mineru’ — U M T vrnnrul
A — C.S M. 2 M^tpiul B.

Metalul OJL, C.FJL-Victorla — 
Rapid, CJJL A. — Obnici, Șoi
mii — C.SJ4. L. Unirea S.M. — 
Victoria, Unirea T. — Minerul 
M.N.

ETAPA A YV« 
duminicâ 7 octombrie

Victoria — C-F-R.-Victoria. Obi- 
lid — Unirea S.M., Rapid — 
C.S.M. L.. C.S.M. C. — Unirea 

Minerul O. — Metalul B., Me- 
tahr OJL — C.F.R. A., Minerul 
MJi. — Minerul A., U.M.T. — 
Șoimii.

ETAPA A Vll-a 
duminicâ 14 octombrie

C-SJd. L. — Unirea T., Minerul 
A., — Rapid. Metalul B. — Victo
ria, Minerul M.N. — U.M.T.,
C.F.R.-Victoria — Șoimii, Obilici
— C.S.M. C., C.F.R. A. — Mine
rul O., Unirea S.M. — Metalul 
O.R.

ETAPA A Vlll-a 
duminicâ 21 octombrie

Minerul A. — Obilici. Metalul 
O.R. — C.S.M. L., C.F.R.-Victoria
— C.S.M. C., Șoimii — Unirea 
S.M. U.M.T. — Victoria. Minerul 
O. — Minerul M.N. Unirea T. — 
Metalul B., C.F.R. A. — Rapid.

ETAPA A IX o 
duminicâ 28 octombrie

C.S.M. C. — Minerul O.. Obiliei
— Șoimii, C.S.M. L. — C.F.R. A. 
Rapid — MetaJul O.R.. Metalul B.
— Minerul M.N., Unirea S.M. — 
U.M.T., Victoria — Minerul A., 
Unirea T. — C.F.R. Victoria.

ETAPA A X o 
duminica 4 noiembrie

C.F.R. A. — Unirea S.M., Mine
rul M.N. — Metalul O.R.. Șoimii
— Unirea T.» U.M.T. — Minerul

A., Victoria — Obilici, Minerul O.
— Rapid. C.F.R.-Victoria — 
C.S.M. L., Metalul B. — C.S.M. C.

ETAPA A Xl-a
duminicâ 11 noiembrie

Rapid — U.M.T., Unirea T. — 
Obilici. Metalul O.R. — C.F.R.- 
Victoria, C.S.M. C. — Victoria, 
C.S.M. L. — Metalul B. Minerul 
A. — Unirea S.M., Minerul M.N.
— C.F.R. A.. Șoimii — Minerul O.

ETAPA A XII a 
duminicâ 18 noiembrie

Metalul O.R. — Unirea T., C.F.R. 
A. — C.F.R.-Victoria, Obilici — 
U.M.T., Minerul A. — C.S.M. L., 
Unirea S.M. — Rapid. Minerul O.
— Victoria: Metalul B. — Șoimii, 
C.S.M. C. — Minerul M.N.

ETAPA A Xlil-o
duminicâ 25 noiembrie

C.F.R.-Victoria — Metalul B., 
Șoimii — Mineral A.. Unirea 
S.M. — Minerul O., U.M.T. — 
C.F.R., A., C.S.M. L. — C.S.M. C., 
Obilici — Minerul M.N.. Rapid — 
Unirea T.. Victoria — Metalul 
O.R.

ETAPA A XIV-o
duminicâ 2 decembrie

Minerul M.N. — Victoria. C.F.R.- 
Victoria — U.M.T. Metalul B. — 
Rapid, Metalul O.R. — Obilici. 
Unirea T, — Minerul O.. Șoimii
— C.S M. C. C.S.M. L. — Unirea 
S.M. C-F-R. A. — Minerul A.

ETAPA A XV a
duminicâ 9 decembrie

U.M.T. — Metalul O.R.. Mineru'. 
A. — Unirea T.. Victoria — șoi
mii. Rapid — Minerul M.N.. Uni
rea S.M. — C.F.R.-Victoria Obi- 
lid — Metalul B.. C.S.M. C. — 
C.F.R. A. Minerul O. — C.S.M. L.



STATISTICI ELOCVENTE 
PRIVIND PARTICIPAREA 
SPORTIVILOR ROMÂNI

LA J.O. DE LA LOS ANGELES
® Record de recorduri in șase decenii de participare 
olimpică @ 94 de sportivi români au contribuit la obți
nerea celor 53 de medalii • Contribuția cluburilor, a 
județelor, a sporturilor la zestrea de medalii și puncte 

a delegației noastre olimpice

• * XXIIl-a ediție a Jocurilor Olimpice de vara de la
ZA Los Angeles a însemnat pentru sportivii noștri un 

autentic record in istoria de șase decenii □ parti
cipării României la Olimpiade. De fapt nu este vorba de 
unul, ci de mai multe.™ recorduri. Cu acest prilej au fost 
cucerite cele mai multe medalii de aur — 20, cele mai 
multe de argint — 16 și cele mai multe de bronz — 17, a 
fost obținut deci totalul cel mai mare de medalii înregis
trat vreodată - 53, au fost realizate cete mai multe puncte 
- 327,5, au primit medalii și puncte toate loturile com
ponente ale delegației olimpice a României socialiste.

Această pagină pe care o dedicăm comportării sportivilor 
noștri la acest mare eveniment al lumii sportului, înfățișează 
unele aspecte pe care le considerăm dintre cele mai sem
nificative.

La cea de a XXHl-a ediție a 
Jocurilor Olimpice, sportivii ro
mâni au fost prezenți la 12 ra
muri sportive.

Lotul olimpic al țării noastre 
a fost alcătuit din 127 de spor
tivi dintre care 68 de bărbați șl 
59 de femei, reprezentînd 35 de 
unități, cluburi șl asociații spor
tive. Iată lista acestora :

1. Steaua București 38
2. Dinamo București 30
3. C.S.U. Construcții Buc. 6
4. Olimpia București *

Metalul București *
6. Politehnica Timișoara 3

Minaur Baia Mare 3
C.S. Satu Mare 3

9. C.S.ș. Cetate Deva, Rapid 
București, C.S. Onești, C.S.M. 
Craiova, Viitorul București, C.S.Ș. 
Sibiu, Muscelul C-lung. Știința 
Bacău șl Farul Constanța cite 2. 
18. Box club Galați, C.S.Ș. Onești, 
C.S.U. Galați, Tractorul Brașov. 
Dinamo Brașov, Știința Con-Tas
ta, C.S.Ș. Triumf București. Fla
mura roșie București, C.S S. nr. 
2 București, Metalul Salonta. 
U. T. Arad, Dlerna Orșova, 
C.S.M. Suceava. Clujeana Cluj- 
Napoca, A.S.A. Tg. Mureș. C.S. 
M.S. Bala Mare. Nitramonla Fă
găraș. Ceahlău! Piatra Neamț cite 
’ P

Cel 127 de olimpici stnt legiti
mați la cluburi și asociații spor
tive din București (Capitala dă 
mal mult de jumătate dintre el) 
și din 17 județe :

1. Municipiul București 89
2. Bacău 6
3. Maramureș 4
4. Brașov 3

Constanța 3
Satu Mare 3
Timiș 3

3. Argeș, Dolj, Galați, Hunedoara 
și Sibiu cite 2, 13. Arad, Bihor, 
Cluj, Mehedinți, Neamț șl Su
ceava cite 1.

După cum se poate vedea, 23 
de județe n-au avut nld un re
prezentant in lot. Acestea slnt t 
Alba. Blstrița-Năsăud. Botoșani. 
Brăila, Buzău, Caraș Severin, Că
lărași, Covasna. Dîmbovița. Giur
giu. Gorj, Harghita Ialomița. 
Iași. Neamț, Olt. Prahova, Sălaj, 
Teleorman, Tulcea, Vaslui, VH- 
cea și Vrancea. Trebuie să ară
tăm insă că unii sportivi olim
pici sint originari și au făcut 
primii pași in sport In unități 
din clteva dintre aceste județe, 
după care s-au transferat in site 
părți, pe linie profesională. Ia 
studii șl, evident pe linie spor
tivă.

★ ♦ ★
Delegația participantă la Jocurile de la Los Angeles a fost una 

dintre cele mal tinere pe care țara noastră le-a prezentat la această 
mare competiție polisportivă. Tabelul de mai jos ni se pare pe de
plin edificator, mal ales prin comparația pe care o prilejuleș'e cu 
ultimele ediții ale J.O.

pînă la 20 21—23 24—26 27—30 peste 3« total
J.O. ani ani ani ani ani sportivi
1963 5 18 29 20 12 84

( 5, 95%) (21. 4%) (34. 5%) (23, 8%) (14. 2%)
1972 17 36 33 34 27 147

ai, 5%) (24, 4%) (22, 4%) (23, 1%) (18. »%)
1976 12 45 44 36 20 157

( 7, 64%) (28, 6%) (28, 0%) (22, 9%) (12, 7%)
1980 22 42 71 51 53 239

( 9, 20%) (17. 57%) (29. 7%) (21, 33%) (22. 17%)1984 20 35 24 37 11 127
05,748%) (27,559%) (18,898%) (29.134%) ( 8,661%)

0 78 din cei 127 de sportivi al lotului nostru și-au făcut acum de
butul olimpici Dintre aceștia: 38 bărbați șl 40 femei. Aceasta în
seamnă un procent de 61,417%.

Din acest lot, Ivan Patzaichin 
s-a aflat la a clncea participare 
olimpică (1968—1984), alți 14 spor
tivi fiind la a treia prezență a 
lor la J.O. : Maricica Puică — at
letism (1976—1984), Maria ștefan 
șl Vasile Diba — caiac (1976—1984). 
Dragomir Cioroslan — haltere 
(1976—1934) Nicolae Munteanu și 
Alexandru Folker — handbal
(1976—1984) Ștefan Rusu — lupte 
greco-romane (1976—1984). Marcela 
Zsak — floretă (1976—1964). Petru 
Kuki — floretă (1976—1984), Cor
nel Marin, Marin Mustață șl loan

★

Pop — sabie (1976—1984), Corneliu 
fon șl Marin Stan — tir (1976— , 
1964). Vom mai nota că alți 34 de 
sportivi s-au aflat acum pentru a 
doua oară la J.O.

Deci t 1 sportiv la 5 Olimpiade, 
14 la 3. 34 la 2 și 78 (ded mal 
mult de jumătate) au fost debu- 
tanți pe marea scenă olimpică 1

Apropo de virate. echipa, de 
fapt ecM-.-ele cele mal tinere, au 
fost cele de gimnastică sportivă 
șl ritmică, ambele cu o medie de 
virata de 16 ani !

TABLOUL DE ONOARE AL SPORTULUI ROMÂNESC LA J.O. '84
MEDALII DE AUR

ATLETISM : • Doina Mclinte (800 tr.) 0 
Maricica Puică (3000 m) • Anișoara Stanciu 
(lungime)

CAIAC-CANOE: O Agafia Constantin, Ma
ria Ștefan. Tecla Marinescu. Nastasia Iones- 
cu (caiac 4—500 m) • Ivan Patzaichin. Toma 
Simionov (canoe 2—1000 m)

CANOTAJ : • Olga Bularda. Chira Apos
tol, Maria Fricioiu. Florica Lavric -ț- Viori
ca loja (44-1 rame) • Elisabeta Oleniuc, Ma- 
rioara Popescu (2 vîsle) • Rodica Arba, Ele
na Horvat (2 rame) 0 Valeria Racilă (schit 
simplu) • Sofia Corban. Ioana Badea, Ani- 
șoara Sorohan. Titie Țăran 4- Ecaterina 
Oaneia (44-1 visle) • Vaier Toma, Petru 
Iosub (2 Le.).

GIMNASTICA : • Lavinia Agache, Laura 
Cutina. Cristina Grigoraș. Simona Păucă, Mi- 
haela Stănuleț, Ecaterina Szabo (echipe) • 
Szabo (sărituri) • Szabo și Păucă (birna)
• Szabo (sol)

HALTERE : • Petre Becheru (cat 82,5 kg)
• Nicu Vlad (cat. 90 kg)

LUPTE GRECO-ROMANE: 0 Ion Draica 
(cat 82 kg) • Vasile Andrei (cat .100 kg).

MEDALII DE ARGINT
ATLETISM : • Melinte (1500 m) • Vali 

lonescu (lungime) • Mihaela Logbin (greu
tate)

CAIAC-CANOE : • Patzaichin. Simionov 
(canoe 2—500 m)

CANOTAJ : • Lueia Sauca. Camelia Dia- 
conescu. Mihaela Armășescu. Adriana Cbela- 
riu, Aneta Mihaly. Aurora Pleșca. Marioara 
Trașcă, Doina Bălan 4- loja (schit 84-1) • 
Vasile Tomoioagă, Dimitrie Popescu 4- Du
mitru Răducanu (2-4—1).

Zestrea de puncte a delegației 
noastre olimpice a fost realizată 
de reprezentanții următoarelor 
cluburi sportive :

L
2.
3.
4.
5.
6.

1.

87,056
53,675
32.332
23,500
12,266 
12,000

Din cei 127 componenți al lotu
lui olimpic al României la Între
cerile de la Los Angeles au luat 
parte 124 sportivi, 3 fiind rezerve 
(Camelia Renciu la gimnastică, 
Feodor Gurei și Dumitru Bețlu la 
canoe). Evoluția lor poate fi sin
tetizată astfel :

J.O. aceste clasări dau următoa

★ ★
0 108 clasări pe locurile i—m
0 22 clasări pe locurile rv—vi
0 18 clasări pe locurile vn—x
0 20 clasări peste locul X.
Raportate la ultimele ediții ale

rea situație In procente :
1968 1972 1978 1980 1984

I—III 
IV—VI 
VII—X 
sub X

23(26,436%)
13(14,942%)
22(25,287%)
28(32,183%)

41 (24,260%)
48(28,402%)
30(17,751%)
50(29,585%)

48(30,573%)
63(40.127%)
22(14,012%)
24(15,286%)

62(26,956%) 
68(29,565%) 
52 (22,608" o)
48

106(85.484%)
22(17,742%)
16(12,903%)
20(16,130%)

La Întrecerile Olimpiadei a 
XXIII-a sportivii români au to
talizat cel mai mare număr de 
puncte din istoria participării 
noastre la aceste Jocuri : 1924 — 
Paris 4 p (locul 29), 1928 — Am
sterdam 0 p (neclasată), 1936 — 
Berlin 9 p (locul 27), 1952 — Hel
sinki 27,75 p (locul 23), 1956 — Mel
bourne 92 p (locul 11). 1960 — 
Roma 77 p (locul 10), 1964 —
Tokio 92,50 p (locul 12), 1968 — 
Ciudad de Mexico 100,5 p (locul 
13). 1972 — Miinchen 115 p (lo
cul 12). 1976 — Montreal 177,5 p 
Cocul 6) 1980 — Moscova 223 p

★ ★
(locul 6), 1984 — Los Angeles 

237.5 p (locul 3).
Aceste 237,5 p (record pentru 

noi) au fost realizate, fapt foarte 
important, cu contribuția tuturor 
celor 12 echipe ale lotului olim
pic român :

1. gimnastică 62 p
8. atletism 52 p

canotaj 52 p
4. haltere 43 p
5. caiac-canoe 39 p
6. lupte 38 p

7. scrimă 13 p, 8. înot 9 p, 9. judo
7 p. 10. tir 5 p. 11 handbal 4 p
12. box 3,5 p.

GIMNASTICA : 0 Doina Stăiculescu (rit
mică) 0 Szabo (ind. compus)

HALTERE : 0 Gelu Radu (cat. 60 kg) 0 
Andrei Socaci (cat. 67.5 kg) 0 Petre Dumi
tru (cat. 90 kg) 0 Vasile Groapă (cat. 100 
kg) 0 Ștefan Tașnadi (cat. 4-100 kg)

LUPTE GRECO-ROM ANE : 0 Ilie Matei 
(cat. 90 kg)

SCRIMA : 0 Aurora Dan Elisabeta Guz- 
ganu. Rozalia Oros. Monica Veber Marcela 
Zsak (echipă, floretă feminin)

TIR : 0 Corneliu Ion (pistol viteză)

MEDALII DE BRONZ
ATLETISM : O Fi(a Lovin (800 m) 0 

Puică (1500 m) 0 Cristieana Cojocaru (400 
mg) 0 Florența Crăciunesen (disc)

BOX : 0 Mircea Fulger (cat. 63,5 kg) 
CAIAC-CANOE : 0 Costică Olaru (canoe 

1—500 m)
GIMNASTICA : Păucă (ind. compus) 0 

Agache (sărituri)
HALTERE : 0 Dragomir Cioroslan (cat. 

75 kg)
HANDBAL : Alexandru Buligan, Nicolac 

Munteanu, Adrian Simion Mircea Bedivan, 
Dumitru Berbece, Iosif Boroș. Gheorghe Co- 
vaciu. George Dogărescu, Marian Dumitru, 
Cornel Durău. Alexandru Folker. Vasile O- 
prea. Vasile Stingă. Neculai Vasilca, Măricel 
Voinea (echipa)

ÎNOT : Anca Pătrășcoiu (200 m spate)
JUDO : 0 Mircea Frățică (cat 74 kg) 0 

Mihai Cioc (open)
LUPTE GRECO-ROMANE : 0 Ștefan Rusu 

(cat. 74 kg) 0 Victor Dolipschi (cat. 4-100 
kg); LIBERE: 0 Vasile Pușcașu (cat. 100 kg)

SCRIMA : 0 Alexandru Chiculită. Cornel 
Marin. Marin Mustață. Ioan Pop, Vilmos 
Szabo (echipă, sabie)

din județele țării. în baza 
punctelor realizate de sportivii 
lor contribuția județelor a fost 
următoarea :
L Municipiu] București 204,310 

2. “ ------ -------
3.
4.
5.
6.
Arad 7 p. 8. Maramureș 6,798 p, 
Cluj, Mureș și Suceava cîte 

p 12. Sibiu 4.166 p, 13. Galați 
14. Argeș și Mehedinți 3,50

Mare 3 p. 17. Timiș

5 p, 18. C.S.Ș. Sibiu 4,1€ 
C.S.U. Galați 4 p, 18.

Orșova 3,50 p. 19. Dinamo
Muscelul C im pul ung 

Nitramonla Făgăraș cîte 
22. CdS. Satu MareSteaua București 

Dinamo București 
C.S.Ș. Cetate Deva 
Olimpia București 
Știința Bacău 
Rapid București 
Farul Constanța 11,750 p, 

C.S.U. Construcții București 9,365 
p, 9. C.S.M. Craiova 9 p, 10. U.T. 
Arad 7 p, 11. C.S.M.S. Baia Ma
re 6 p, 12. Flacăra roșie Bucu- 
curești, Clujeana Cluj-Napoca. 
A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. Sucea-

★
Participarea sportivilor români 

La cea de a XXIH-a Olimpiadă 
modernă a fost cea mai valoroasă 
dintre cele 12 participări ale ță
rii noastre la această competiție 
de anvergură. Reamintim că la 
întrecerile de la Los Angeles au 
luat parte sportivi din 148 de țâri 
de pe toate continentele.

Bilanțul evoluției sportivilor 
noștri a fost :
• 20 de medalii de aur, la cu

cerirea cărora au contribuit 36 de 
sportivi.
• 16 medalii de argint, la cu

cerirea cărora au contribuit 26 de 
sportivi.
• 17 medalii de bronz, la cuce

rirea cărora au contribuit 32 de 
sportivi.

Trebuie precizat însă că este 
vorba de persoane fizice, unii din
tre sportivi obținind mai multe 
medalii (gimnasta Ecaterina Sza
bo. spre exemplu, a cucerit trei

★ A
Medaliile de la Los Angeles au fost obținute de sportivi din 31 de 

cluburi și asociații, din 17 județe și municipiul București. Tabelul 
alăturat reprezintă o Încercare de a repartiza pe cluburi cele 53 de 
medalii obținute la J.O. ’84. Trebuie să recunoaștem că nu ne-a fost 
prea ușor, deoarece au fost destule situațiile în care la obținerea unei 
medalii au concurat sportivi din mai multe unități. De aceea, pentru 
a fi riguros exacți, am fost nevoiți să apelăm la fracții ordinare, 
numitorul arătînd numărul componențtlor echipei sau a echipajului 
respectiv, iar numărătorul pe cel al reprezentanților fiecărei unități spor
tive în această echipă. Pentru o mai bună înțelegere a acestui tabel 
iată exemplul C.S.U. Construcții care are 12 medalie de aur (Rodica 
Arba la schif 2 rame) și 3 5 medalie de aur (Maria Fricioiu, Viorica 
loja la 4+1 rame și Anișoara Sorohan la 4+1 visle) și 3/9 dintr-o me
dalie de argint * —
schiful de 8+1).

P 
P 
P
P 
P
P

8.

C.S. 91 
P.

25.
26.
P>

va cfte
P, 17.
Dierna 
Brașov, 
Muscel, 
3,50 p,
C.S.Ș. nr. 2 București cîte 3 
24. Metalul București 2.51 p. 
Viitorul București 1,955 p, 
C.S.Ș. Triumf București 1,666 _ 
27. C.S. Onești și Știința Constan
ța 1,40 p, 29. C.S.Ș. Onești 1,166 
p, 30. Politehnica

31. Tractorul
Minaur Baia

Timișoara 1,882 
Brașov 0,80 p, 
Mare 0,798 p. 
sportive repre- 
București și 17

P.
32.

Aceste unități i
zintă municipiul

* *
mortalii de aur pe aparate, una 
de aur în cadrul echipei șl una 
de argint la 
etc.). Acesta 
mod practic

individual compus 
înseamnă că în 
94 din cei 124 de

★

Hunedoara 
Bacău 
Constanța 
Dolj 
Brașov

7.
9.
5
4
p, 16. Satu
1.082 p.

p.

32,332
14,832
13,150 

9 
7,800

P 
P 
P 
P 
P 
P

★
ai lotului nostru (3componenți

au fost rezerve) au contribuit la 
cucerirea de medalii, ceea ce în
seamnă un procentaj foarte bun : 
74.81% !

evoluția sportivilor români la J.O.Tabelul de _____ ___
adică clasarea loc pe locurile fruntașe, să le zicem „tradiționale" s

★

1 n in Tota) 
medalii

IV V VI

1924 — 1 1 a* — —
1928 — — — 0 — — —
1936 —■ î — 1 — 2
1952 1 1 2 4 — 3 5
1958 5 3 5 13 3 5 4
I960 3 1 6 19 1 3 9
1984 2 4 6 12 4 9 5
1963 4 6 5 15 5 3 2
1972 3 6 7 16 4 8 . 8
1976 4 9 14 27 10 8 6
1988 6 6 13 25 16 11 13
1984 20 16 17 53 10 4 3

★

(Camelia Diacon eseu. Mihaela Armășescu șl loja la

Aur Argint Bronz
1. Steaua 3+2/2+U4 3+1/2 3+4/5+5/15

+2/5+276 +13+1/5
2. Dinamo 2+1/2+V4 t 2+V3 3+4/15

+2/5+2)6 + V5- 23
3. Cetate Deva 3+2/6 1 1
4. Olimpia 1+1/2 1 2
5. Farul 1+V4 — —
6. Știința Bacău 1 1 1/15
7. Rapid 1 1
L U.T. Arad 1 — —
9. C.S.U. Construcții l/I+S/Ș 3/9 —

10. Diema V2 — —
11. Metalul B-jc. U5 2/9 —
12. Viitorul Buc. 175 1/» —
13. C.S. Onești 1/5 — —

Știința C-ța 1/5 — —
15. C.S.Ș. Onești 1/6 — —

C.S.Ș. Sibiu 1/6 — —
17. C.S^M. Craiova 1 1
18. A.S.A. Tg. Mureș — 1 —

Clujeana — 1 —
C.S.M. Suceava — 1 —
FI. roșie Buc. — 1 —

22. C.S.Ș. Triumf — 1/3 —
23. C.S. Satu Mare — 3,5 —
24. Politehnica Timiș. — 1/8 2/15
25. C.S.M.S. B. Mare — — 1

C.S.U. Galați — ; — 1
Dinamo Brașov — — 1
Muscelul — — 1
Nitramonla Făg. — — 1

30. Tractorul Bv. — 1/5
31. Minaur B. Mare — — 3/15

Cele 53 de medalii cucerite de 9. tir 1 (0+1+0)
sportivii noștri au fost obținute 10. înot 1 (0+0+1)
La toate cele 12 discipline la care box K0+0+1)
au concurat : handbal 1 (0+0+1)

1. atletism
2. gimnastică •)
3. canotaj
4. haltere
5. lupte ♦♦)
6. caiac-canoe
7. scrimă
8. ludo

10(3+3+4)
9(5+2+2)
8 (6+2+0)
8 (2+5+1)
6(2+l+3)
4 (2+1+1)
2(0+l+l)
2 (0+0+2)

Semnul ♦) înseamnă că la gim
nastică am inclus și medalia de 
argint de la ritmică, iar *♦) că la 
lupte a fost cuprinsă șl medalia 
de bronz de la libere, lingă cele 
sie greco-romanelor.

O statistică care-1 poate con
duce pe specialiști Ia unele

★
concluzii interesante ni se pare 
a fi cea care se referă la ju
dețele de origine ale celor 36 
de sportivi (care au contribuit 
la cucerirea celor 20 de medalii 
de aur), născuți în următoarele 
zone geografice î

MOLDOVA ; jud. Iași: Maricica 
Puică (Iași), Anișoara Sorohan 
(Tg Frumos), Maria Fricioiu 
(corn. Chisarai) : jud. Botoșani : 
Doina Melinte (com. Hudești), 
Marioara Popescu (satul Carasa), 
Fiorica Lavric (com. Copălani) ; 
jud. Suceava : Valeria Răcilă 
(com. Stulpicani), Elisabeta O- 
leniuc (com. Șiret) ; jud. Bacău: 
Lavinia Agache (corn. Căluți), 
Elena Horvat (com. Luigi Călu- 
gâru) : jud. Neamț: Rodica Arba 
(com, Petricani) : jud. Galați : 
Nicu Vlad (com. Piscul.

DOBROGEA: jud. Tulcea: Ivan 
Patzaichin (Mila 23-Crișan) Toma 
Simionov (com. Caraorman), 
Maria Ștefan (com. Jurilovca), 
Agafia Constantin (Mila 23-Cri
șan), Nastasia lonescu (corn. Vul- 
turu) : Jud. Constanța: Ion Drai
ca (Constanța). Tecla Marinescu 
(Constanța).

MUNTENIA : jud. Brăila : Anî- 
șoara Stanciu (Brăila) ; jud. Ia
lomița : Andrei Vasile (com. Al
bești), Chira Apostol (corn. 
Alexeeni) ; jud. Dîmbovița : Olga 
Bularda (Fieni), Ioana Badea 
(com. Odobești) ; jud. Teleorman: 
Sofia Corban (Drăgănești) ; jud. 
Prahova: Simona Păucă (Azuga); 
București : Laura Cutina ~ 
Becheru.

TRANSILVANIA : jud. 
Mare : Cristina Grigoraș 
Mare),»Titie Țăran (corn. Gherta 
Mică); jud. Covasna : Ecaterina 
Szabo (corn. Zagon) : jud. Mureș: 
Ecaterina Oaneia (Sîngiorgiu de 
Pădure) ; jud. Sibiu : Mihaela 
Stănulet (Sibiu).

BANAT : jud. Timiș î Viorica 
Ioia (com. Uivar).

Recitind localitățile de naștere 
vom constata că cei mai mulți 
dintre 
provin 
atenție 
Ia sate

Petre

Satu 
(Satu

medaliat!! noștri cu aur 
din mediul rural. Deci, o 
sl mai mare tineretului de ♦
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