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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreuna cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
ÎH JUDEȚUL timiș

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a continuat, vineri, 
vizita de lucru in județul 
Timiș.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu, Ion Ursu, Silviu Curticea- 
nu, Nicu Ceaușescu.

Keintilnirea secretarului ge
nerai al partidului cu colective 
muncitorești din acest județ 
s-a desfășurat în aceeași 
atmosferă entuziastă, de 
intensă bucurie si deplină 
satisfacție de a-I saluta, in mij
locul lor, pe conducătorul iubit 
și stimat, ctitorul României 
moderne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui vastă operă 
Înnoitoare marchează cea mai 
fertilă epocă din istoria patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați cu cele mai a; 
lese sentimente de dragoste și 
stimă, de profundă recunoștin
ță de timișoreni, care știu că 
marile transformări revoluționa
re petrecute în toate domeniile 
sint indisolubil legate de nu
mele și activitatea secretarului 
general al partidului. Zecile de 
mii de cetățeni veniti în în
tâmpinare scandau eu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!", 
..Ceaușescu reales. Ia al XIII-lea 
Congres!“, exprimind. și în a- 
cest mod, deplina aprobare fată 
de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
într-o puternică unitate de cu
get și simțire, ei au dat glas, 
o dată cu întreaga tară, dorin
ței fierbinți ca, la apropiatul 
forum al comuniștilor români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
voluționarul neobosit, să fie 
reales în suprema funcție de 
secretar general al partidului — 
chezășie sigură a edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării ferme a 
României spre comunism.

Primul obiectiv vizitat a fost 
întreprinderea mecanică Timi
șoara. unitate reprezentativă a 
industriei noastre constructoare 
de mașini miniere. Datorită u- 
nei bogate experiențe acumula
te, întreprinderea a devenit, din 
anul 1981, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, unita
te coordonatoare pe țară in do
meniul producției de utilaj mi
nier de suprafață și adîncime. 

Pe întregul parcurs al vizi
tei. muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii au în
tâmpinat cu sentimentele de a- 
leasă stimă si prețuire pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru. Caldele lor manifestări 
s-au constituit intr-o mărtu
rie elocventă a unității de ne
zdruncinat a întregului nostru 
popor In jurul partidului, al 
secretarului său general, a ho- 
tăririi oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de 
a acționa pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe anul in 
curs $1 pe întregul cincinal.

în continuare, a fost vizitată 
Întreprinderea de aparate e- 
iectrice de măsurat, una din 
primele unități economice de 

pe noua platformă industrială 
a municipiului Timișoara, apă
rută, asemenea altor impresio
nante ctitorii contemporane, in 
epoca celor mai mărețe împli
niri din viața patriei — „Epo
ca Ceaușescu".

Cei ce își desfășoară activi
tatea in această reprezentativă 
unitate industrială timișeană 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire entuzias
tă, exprimindu-și cele mai alese 
sentimente de bucurie pentru 
această nouă vizită. pentru 
condițiile de viață și de mun
că ce le-au fost create, pentru 
minunatele înfăptuiri ale pa
triei noastre in anii socialis
mului. cu deosebire in peri
oada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului.

Gazdele au raportat despre 
modul in care au acționat pen
tru transpunerea in viață a in
dicațiilor și orientărilor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu prilejul vizitei 
anterioare, din ianuarie 1981, in 
întreprindere. Au fost prezen
tate măsurile luate pentru mi
niaturizarea și electronizarea 
producției și diversificarea a- 
cesteia, pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime 
și materialelor, recuperării și 
refolosirea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au vizi
tat, in continuare, Liceul in
dustrial „Electrotimîș".

Desfășurată in preziua des
chiderii noului an de învăță- 
mint, vizita de lucru a secre
tarului general al partidul^., in 
acest lăcaș de invățămint a 
prilejuit examinarea unor as
pecte importante privind desfă
șurarea procesului instructiv- 
educativ, de pregătire pentru 
muncă și viață a tineretului 
școlar, dezvoltarea invățămîn- 
tului, legarea tot mai strînsă 
cu cercetarea și producția.

Cu vie emoție, un grup de 
elevi, pionieri și șoimi ai pa

triei oferă inaltilor oaspeți bu
chete de flori. Mii de tineri 
șl tinere, aflați pe platoul din 
fața liceului, au scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — tinerii !“, alătu
rare ce dă expresie recunoș
tinței profunde a tinerei gene
rații pentru minunatele con
diții de viață și studiu de care 
beneficiază ca urmare a grijii 
și atenției părintești a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Este vizitată, în continuare, 
„Expoziția realizărilor învăță- 
mintului gimnazial și liceal din 
județul Timiș".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au vizitat, 
în oontinuare, Expoziția reali
zărilor economiei județului Ti
miș, semnificativă sinteză a 
marilor Împliniri obținute in 
anii socialismului in această 
parte a țării.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Timiș continuă.
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BUNĂ DIMINEAȚA, ȘCOALĂ!
A intrat in tradiția învă- 

țămîntului nostru ca ziua 
de 15 septembrie să consti
tuie momentul de start în 
noul an școlar și universi
tar. Este ziua cînd milioane 
de reprezentanți ai genera
țiilor in formare pășesc eu 
voioșie, cu optimismul ce 
îi caracterizează, pe porțile 
școlilor fi facultăților, dor
nici să își îmbogățească ne
contenit cunoștințele, să se 
pregătească temeinic pentru 
munci fi viață. Partidul și 
statul nostru le-au creat, in 
acest sens, condiții minu
nate de învățătură — săli 
de clasă și laboratoare, am
fiteatre fi biblioteci, ateliere 
de lucru, internate și că
mine. Iar pentru pregătirea 
fizică, indisolubil legată de 
dezvoltarea lor armonioasă, 
spafii necesare activităților 
sportive atit de îndrăgite, 
pornind de la gimnastica e- 
fectuati zilnic, în recreația 
mare, și pini la concursuri 
și competiții care angajează,

Astăzi și mîine, etapa a 3-a a Diviziei ,,A" de fotbal

0 La Brașov, Sportul studențesc in căutarea puncta
jului maxim 0 La Craiova, gazdele — in fața unei 
specialiste a contraatacului 0 „Steliștii**  și nevoia de 
puncte bâimăreană 0 Pe Dinamo, o partidă aparent 
ușoară pentru campioni 0 „Calculul hirtiei” este de 

partea mureșenilor 0 La Buzău, duelul „tacticienilor" : 
Constantin — Dobrin 0 La 

Timișoara, „Poli" nu uită 

„lecția băcăuană* 1 0 La 

Oradea, noua 

pidistă în fața
men sever 0 In Copou, 

gazdele primesc replica ți
nui partener dornic să re

facă terenul pierdut

CLASAMENT
1. SPORTUL STUD. 2 2 0 0 8-0 4
2. Dinamo 2200204
3. Rapid 2 110 6-23
4. Steaua 2 1 10 2-0 3

5- 6. F.C. Argeș 2110323
Univ. Craiova 21102-13

7- 9. F.C.M. Brașov 2101542
A.S.A. Tg. Mureș 2 10 12-12
Corvinul 2 10 13-22

10-11. Gloria Buzâu 2 10 12-32
F.C. Bihor 2 10 12 3 2

12. Jiul 2101362
13-15. Chimia Rm. Vîlcea 2 0 110-21

,,Poli“ Timișoara 20111-31
S.C. Bacâu 2 0 111-31

16. Politehnica lași 2011051
17. F.C. Olt 2 0 0 2 1-3 0
ÎS. F.C. Baia Mare 2 0 0 2 1 4 0

echipă ra- 
unui exa-

PROGRAMUL ETAPEI
SlMBATA

3

Brașov : F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
Craiova : UNIVERSITATEA - S.C. BACAU
București : STEAUA - F.C. BAIA MARE

(Stadionul Steaua)
București i DINAMO - CORVINUL

(Stadionul Dinamo)
DUMINICA

Tg. Mureș : A.SA - JIUL
Buzău : GLORIA - F.C. ARGEȘ
Timișoara POUTEHNICA - CHIMIA
Oradea 1 F.C. BIHOR - RAPID
lași: POUTEHNICA - F.C. OLT

Toate partidele vor începe la ora 17.

„REPETIȚII GENERALE" PENTRU CONCURENTELE 
DIN CUPELE EUROPENE

I

sub însemnele „Daciadei“, 
întreaga masă de elevi fi 
studenți.

De altfel, cuprinderea e- 
levilor și studenților in prac
ticarea sistematici a exer- 
cițiilor fizice fi sportului re
prezintă un obiectiv prioritar 
în noul an de Invățămint, 

pentru îndeplinirea căruia 
trebuie să lupte toți dascălii 
de sport, toți factorii cu a- 
tribuții în această direcție.

O prefață la spor
tul școlar și universitar in 
noul an de invățămint 
19841’85 veți găsi în pag. 
a 3-a a ziarului nostru...

1
£
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MÎINE, REÎNTÎLNIRE CU RUGBYUL! Din sumar:

Aspect din ultimul meci Steaua — Dinamo sau duelul primelor două clasate

Mîine se reia activitatea oficială la 
rugby. începe un nou campionat — 
al 68-lea — și toți iubitorii aportului 
cu balonul oval așteaptă ca el să fie, 
sub toate aspectele, mai bun decît 
cei anterior. Rezultatele excelente pe 
plan internațional, victoriile răsună
toare ale echipei naționale asupra 
Franței, Țării Galilor. Scoției ș.a„ 
țări în care acest sport are mare tra
diție și popularitate, au ridicat ne
contenit prestigiul sportului românesc, 
situînd rugbyul' nostru in primul eșa
lon mondial.

Este, de aceea, de așteptat ca noul 
campionat să fie la Înălțimea aces
tui prestigiu, să confirme progresul 
atit de evident în confruntările in
ternaționale. Rugbyștil, antrenorii lor, 
arbitrii, toți factorii de răspundere 
din această veche și îndrăgită ramu
ră sportivă au. datoria să facă totul 
pentru a ridica CALITATEA campiona
tului sub toate aspectele și a pregăti 
astfel noi succese Internaționale.

In pag. a f-a — loturile tuturor echi
pelor șl programul primei etape.

I • 24 DE ECHIPE DE VOLEI - I 

| LA STARTUL UNOR NOI |

EDIȚII ALE CAMPIONATELOR |
NAȚIONALE |

pag. a 6-a .I
• NOI SPERANȚE ALE

I SPORTULUI ROMÂNESC '

I DAT LÂ l$A CONTIP- I 

| MARII INTERNATIONALE |

■ pag. 4-5 i



Campionatele de handbal

MÎINE, NOI JOCURI ATRACTIVE ÎN „DIVIZIAFEMININĂ

LIMBAJUL
Pentru cercetătorii din dome

niul lingvisticii, ,, limbajul 
sportlv“ a constituit, deseori, 
un teren de studiu, dar rezul
tatele s-au redus doar la publi
carea unor sporadice articole 
în revistele de specialitate, lip
sind, plnă acum, o lucrare mai 
amplă, dedicată complexelor 
probleme ale terminologiei și 
frazeologiei sportive. O încer
care de a suplini această ab
sentă o constituie noul volum al valorosului publicist VICTOR 
BANCIULESCU — „LIMBAJUL 
SPORTIV" —, apărut recent 
in Editura SPORT-TURISM.

De această dată avem tn față 
un autor, ziarist sportiv de 
peste patru decenii, care pri
vește lucrurile din interior, el 
fiind implicat direct, prin pro
fesiune, tn lumea sportului și 
nu cu labilitatea unui cercetă
tor nefamiliarizat eu diversele 
discipline sportive, care, pe 
tărtmul lingvisticii, se află In 
plină căutare a unor formule 
proprii de exprimare. A rezul
tat, astfel, a lucrare valoroasă, 
prin care se încearcă — ți. 
credem, noi se reușește — re
zolvarea unor probleme con
troversate tn ceea ce privește 
evoluția unor termeni — tn 
limba romină, după unH cer
cetători, există circa 13 »O» de 
elemente —, apeltndu-se nu 
numai la argumente de ordin 
filologic, ei ți la cele legate 
direct de „terenul sportiv, de
finitoriu tn înțelegerea limba
jului sportiv, a evoluției sala.

SPORTIV
Exemplele sint numeroase, ple- 
cîndu-se chiar de la cuvintul 
bază — sport —, căruia ti 
este dedicat un capitol întreg, 
iar argumentația clară și con
cisă are în vedere nu numai 
termenii consacrați (cu lungul 
lor drum spre forma de azi), 
ci și neologismele, calcurile, 
precum și utilizarea prescurtă
rilor și inițialelor. Autorul nu 
neglijează, de asemenea, nici 
valențele stilistice ale limbaju
lui sportiv, ajungînd la îndrep
tățită concluzie că „la zestrea 
generală a Umbli române, lim
bajul sportiv contribuie cu 
expresii colorate, de certă va
loare metaforică, pe care nicio
dată nu vom reuși să le epui
zăm într-o Înșiruire seacă...- 

Iată, așadar, doar principale
le teme abordate de Victor 
Bănciulescu tn această lucrare 
de real interes, care comple
tează în mod fericit bibliogra
fia „lingvisticii sportive", ofe
rind totodată cercetătorilor un 
volum-suport pentru abordarea 
de pe alte poziții a problema
ticii ..limbajului sportiv". Ală
turi de mai vechile apariții, 
„Dicționar sportiv poliglot*  ți 
„Terminologia educației fizice și sportului", lucrarea „Lim
bajul sportiv*  constituie o txx- 
loroasd încercare de cercetare 
a acestui domeniu ți pe alt 
plan, ilustrindu-se, astfel, fried 
o dată implantarea puternică a 
sportului în activitatea coti
diană.

• Tragerea excepțională LOTO 
de mtlne 1» septembrie 1984 va 
avea loc începînd de la ora 18. 
in sala Clubului sportiv Progresul 
din București. Str. Dr. Staicovlcl 
nr. 42. Rezultatele vor fi radiodi
fuzate ta ora 3», 15, pe programul 
I, precum șl luni dimineața la ora 
8.55, tot pe programul I. La aceas
tă tragere se pot obține autoturis
me „OLTCTT SPECIAL", excursii 
în U.R.S.S.. variate cîștiguri în 
numerar.
• Astăzi este ultima zi dnd se 

mal pot depune buletinele pentru 
concursul PRONOSPORT de mîine.

Emanuel FANTANEANU

O etapă a doua (după cea... 
„liniștită" de debut) în campio
natul masculin și cea de a pa
tra rundă în cel feminin — iată 
programul de mîine al campio
natelor de handbal, Divizia „A“. 
La masculin sjnt cuprinse în 
această etapă meciuri. în ge
neral, în... familie, cum sînt 
cele de Ia Baia Mare, Oradea, 
București și Craiova, adică în
tre formații apropiate fie geo
grafic, fie prin structură. în 
campionatul feminin, in schimb, 
există cîteva dispute care se 
anunță atractive și ertrem de

Mîine, la Zărnești

START ÎN CAMPIONATUL DE MOTOCROS PE ECHIPE
La numai o săptămină de la 

încheierea campionatului indi
vidual de motocros. specialiștii 
genului se vor alinia la star
tul unei noi si importante com
petiții : campionatul pe echipe, 
care se va desfășura în 5 e- 
tape.

întrecerile inaugurale vor a- 
vea loc mîine. pe traseul de la 
Zărnești. in organizarea asocia
ției sportive Torpedo din lo
calitate. Și-au anunțat partici

echilibrate, cum este, de pil
dă, partida de la Rm. Vîlcea 
dintre Chimistul șl surpriza a- 
cestui început de campionat, 
Mureșul Tg. Mureș, sau chiar 
jocul de la Iași, dintre TEROM 
și AEM. echipe care, pină nu 
de mult, au avut un cuvînt de 
spus în această competiție si 
care acum se află în partea 
de jos a clasamentului.

PROGRAMUL
FEMININ, BUCUREȘTI: Pro

gresul — Hidrotehnica C-ța 
(sala Floreasca, ora 10), IAȘI: 
TEROM — AEM Timișoara ;

parea echipe Ia clasele 250 și 
125 cmc reprezentînd 14 cluburi 
și asociații sportive din Bucu
rești. Ploiești. Cimpina. Brasov, 
Sf. Gheorghe. Tg. Mureș. Buzău 
și alte centre moto. Alergătorii 
își vor disputa tntîietatea în 
două manșe.

în deschiderea reuniunii sînt 
programate întrecerile „Cupei 
speranțelor**,  rezervate juniori
lor de la clasele 80 și 50 cmc, 
alcătuindu-ae. de asemenea, nu
mai clasamente pe echipe. Pri
mul start se va da la ora 10. 

11M. VÎLCEA : Chimistul — 
Mureșul Tg. Mureș ; BACAU : 
Știința — Textila Dorobanțul 
Ploiești; BRAȘOV : Rulmentul
— Rapid București ; ZALĂU : 
Textila — Confecția București;

MASCULIN, BUCUREȘTI : 
Dinamo — Dinamo Brașov (sa
la Floreasca ora 11,15); MÎRȘA: 
Carpați — Steaua București ; 
CLUJ-NAPOCA: Universitatea
— Știința Bacău: BAIA MARE: 
Minerul Cavnic — H.C. Minaur 
Baia Mare ; ORADEA : Con
structorul — Constructorul A- 
rad ; CRAIOVA : Universitatea
— Politehnica Timișoara.

CLASAMENTE 
Feminin

1. Știința Be.
2. Hidroten. C-ța
3. CMm. Rm V.
4. Mureșul Tg. M.
5. Rulm. Bv.
8. Confec. Buc.
7. Text. Ploiești
8. Text. Zalău
3 Progr. Buc.

10. TEROM Iași
11. AEM Tim.
12. Rapid Buc.

0 3 72-5» 8
1 0 30-55 3
0 1 75-66 7
3 3 77-64 7
0 1 57-57 7

0 
0

1 a 48-64 
0 3 53-67

1
1

3
3
3

1.
a.
8.
4.
5.
8.
1.
8.
8.

10.
11.
12.

t 0 35-18 
0 0 23-21

Buc. 
Craiova

Cavnlo

3 1 8 2 45-43 
1111 67-72
3
3

Masculin
3
1
1 1 3 0 31-24
1 1 0 3 38-23 3
1100 31-23 3
113 8 22-30 3
13 8 1 20-32 1
1 0 8 1 35-31 1
1001 22-29 1
1081 24-31 I
1 I I I 31-29 1
1 0 0 1 13-39 1

H.C. Min. B.M. 
Polit. Tim. 
Steaua
Știința Bacău 
Constr. Arad 
Din. 
Unlv.
Min. ___
Carp. Mîrșa 
Dinamo Bv. 
Constr Or. 
„U" Cluj-N.

Divizia „A“ de polo „PISTONUL DE AUR", LA AUTOMODELE
STEAUA ÎNVINGE PE PROGRESUL 
ÎN ULTIMELE DBU.A SECUNDE!
ORADEA, 14 (prin telefon), 

în ziua a treia a turneului 
inaugural al Diviziei „A" de 
polo s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

STEAUA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 6—5 (1—2. 1—2,
1—0. 3—1). Golul victoriei a 
fost înscris de Serban eu două 
secunde înaintea fluierului fi
nal! Pînă atunci, poloiștii de la 
Progresul dominaseră (timp de 
două reprize), dar. crezîndu-se 
Învingători, s-au relaxat si au 
permis revenirea adversarilor. 
Au înscris : Ragea 2. Fruth, 
Pantea, Nuțu, Șerban pentru 
Steaua, respectiv Tătarii 2 I. 
Ioncscu Mușat si Ivănescu. 
Arbitri : Șt. Karaesony (Ora
dea) si V. Burdea (Clui- 
Napoca).

RAPID BUCUREȘTI — LO
TUL DE JUNIORI II 11—40 
(4—3, 5—2, 0—3, 2—2). Juniorfl 
au avut multă ambiție si au 
Dus deseori la grea încercare 
apărarea feroviară : Dină la 
urmă. Rapid a cîstigat dato
rită superiorității valorice. An 
marcat : I. Gheorghe 2. E. lo- 
nescu 2 Chirită 2. Arsene. Țo- 
fan. Gaiță Jianu. Angelescu 
pentru Rapid, respectiv Lu- 
pescu 5. Sfaneiue 2 Stemate. 
Oîaru si Dan. Arbitri : V.
Medianu (București) sî 
Văleanu (Arad).

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.Ia TIMIȘOARA 15—6 (4—2.
3—0. 5—1 3—3) CRIȘUL —
C5.U BUCUREȘTI 13-« 

’ (2—3 3—1 6—1. 2—1) VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA — "LAPID 
ARAD 8—4 (1—0 3—1. 3—2.
1—1).

întrecerile continuă sîmbă'ă 
de la ora 14.30 si duminică de 
la ora 8. la ștrandul Venus de 
Ia Băile „1 Mai".

Ilie GHIȘA-coresD.

Luni 17 septembrie, crete 
15,30. la stadionul din Bd. 
Ghencea. clubul Steaua 
organizează un spectacc 
cuitural-sportiv la care Iș: 
vor da concursul Stela Po
pescu. Angela similea. Co
rina Chirtac, Puia Câlines- 
cu, Tean Constantin. Nlcu 
Constantin. George Mihăi- 
țâ Alexandru ArșineL Mi
hai Constantineseu. Ion Ca- 
ramitru, Maria Ciobanu. 
Tudor Heica. Ana Maria si 
Horia Moculescu. Ștefan 
Tapalagă Glom Dumltriu 
formația Savoy.

In program. demonstrații 
sportive executate de mari 
campioni ai clubului și al 
țării, precum si două a- 
tractive meciuri de fotbal : 
Selecționata actorilor — Se
lecționata ziariștilor $1 
old-boys Steaua — Selec
ționata Dinamo-Rapid.

Biletele se găseso la ca
sele stadionului Steaua, A- 
genția C.C.A. șl sediul clu
bului steaua, din Calea 
Plevnel n4.

întrecerile din cadrul con
cursului international de auto- 
modele dotat cu trofeul „Pis
tonul de aur", organizat de
A.S.  „Semănătoarea" din Capi
tală. cu sprijinul C.M.B.E.F.S.. 
se află în plină desfășurare. 
Pe cele două Diste special con
struite pentru această disci
plină sportivă, disputele sînt 
deosebit de... încinse, oferind 
publicului, atras de șuieratul 
motoarelor, un atractiv spec
tacol sportiv. S-au desfășurat 
pînă acum două din probele 
cuprinse în program : modele 
pilotate prin radio (RC-EB). 
care au de executat un slalom 
contratimp printre cele 26 de 
porti ale traseului mers îna
inte si înapoi si modele cap
tive echipate cu motoare ter
mice. tracțiune De roată, pe 
categorii de putere. Dacă în 
prima probă sînt de admirat 
frumusețea mașinilor (de felu
rite tipuri) și măiestria nilo- 
tilor în cea de a doua impre Viorel TONCEANU

tmol mmiioNAi „poimica ’84-,
Hi IMPORTANT TEST
De mîine. în sala Arhitectu

ra. din incinta aripei noi a 
bâtrînei școli bucureștene care 
pregătește pe viitorii arhitecți. 
începe importantul „test" al u- 
nei mari competiții universita
re de șah. Se dispută a IV-a 
ediție a turneului internațional 
studențesc, dotat cu trofeul 
„Politehnica ’84". La start, ju
cători si jucătoare din ont țări: 
Belgia. Cehoslovacia, Elveția. 
Franța. R. F. Germania. Gre
cia. Polonia Si România. Un a- 
devărat Festival șahist al ti
neretului studios organizat în 
țara noastră.

Pentru a cunoaște mai bine 
parametrii viitoarei întreceri. 
.ie-am adresat profesorului u- 
ni verși tar Dolfi Drimer. maes
tru international de sah pre
ședintele secției de specialitate 
din cadrul clubului sportiv 
Politehnica București, forul or
ganizator principal. Si iată ce 
am aflat : „In a! patrulea său 
an de existentă turneu! inter
national studențesc a devenit 
de pe aram • frumoasă tra
diție. FI reflectă interesul ran- 
'tant al strdentimii noastre pen
tru această disciplină sportivă 
foarte specifică de altfel me- 

UI'IIMMIUHA Ot sur toil) OOOXOWOPI I1W»MUIA

sionează viteza micilor bolizi 
care, pe un kilometru lansat 
(8 ture), pot depăși 200 km/oră. 
De menționat irenrosabila or
ganizare asigurată de gazde. 
Clasamente : RC-EB — 1. M. 
Encev (Bulgaria) 33 sec.. 2. 
Szigheti Eduard (Timișoara) 
35 sec., 3. Sabin Mitrică (Timi
șoara) 37 sec. ; mașini cu trac
țiune pe roată : 1,5 eme — î. 
E. Encev (Bulgaria) 163,043 km/ 
oră. 2. K. Andras (Ungaria) 
135,134. 3. N. Stanislav (Bul
garia) 120,000 ; 2,5 cmc — 1. 
M. Iordanov (Bulgaria) 226,300.
2. Z. Nagy (Ungaria) 204,000,
3. H. Miroslav (Polonia) 199,000:
5 cmc — 1. M. Ermoslav (Bul
garia) 219.245. 2. A. Boglyas
(Ungaria) 218,478 3. C. Cio-
ceanu (România) 217.918 ; 10
cmc — 1. J. Wropcl (Polonia) 
198,885. 2. A. Paskalov (Bul
garia) 179.820. 3. C. Stroe
(România) 171,102.

AL TINERILOR ȘAHIȘTI
diului universitar. Totodată, este 
un important jalon de activi
tate pentru clubul Politehnica, 
afirmat cu succes și pe tărîmul 
altor sporturi. La actuala edi
ție a turneului participă o se
rie de maeștri consacrați, dar 
și viitori performeri, așa cum 
sperăm, care-și vor proba cu 
acest prilej posibilitățile și pre
gătirea. Includem și o adevă
rată premieră, primul concurs 
internațional studențesc femi
nin de șah. pe care-1 dorim 
continuat și Ia edițiile viitoare".

Cîteva amănunte tehnice. Lo
tul concurentilor români cu
prinde 4 maeștri internaționali: 
Aurel Urzică — fost campion 
național, Parik Ștefanov, Ion 
Birieseu și multiplul campion 
universitar Adrian Negulescu. 
Iar la fete prezentăm, printre 
altele, pe marea maestră Ma
rina Pogorevici. maestrele Ma
riana Bădici-Ioniță. Roxana Ve
niamin si vice campioana mon
dială de junioare Mădălina 
Stroe.

Deschiderea turneului are loc 
duminică dimineața (ora 11). 
iar după-amiază (ora 15) înce
pe prima rundă.

Radu VOIA

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 14 SEP
TEMBRIE 1984. Extragerea I: 58 
55 63 38 86 49 45 17 34; Extragerea 
a H-a: 62 47 85 74 89 59 15 84 28. 
Fond total de cîștiguri: 804.060 lei, 
din care 43.945 lei. report la ca
tegoria 1. _______

„Criteriul speranțelor" la baschct-Junlori III

ECHIPELE C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI ÎNVINGĂTOARE 
Șl LA BĂIEȚI Șl LA FETE

„Criteriul speranțelor", com
petiție de baschet rezervată ju
niorilor IU, s-a desfășurat la 
Galați șl a prilejuit „trecerea în 
revistă" a foarte tinerilor jucă
tori și, deci, unele constatări. 
Spicuim dintre acestea : prezența 
destul de multor elemente cu 
talie înaltă, sporirea preocupării 
pentru jocul tn apărare, evoluția 
promițătoare a unor baschetba
list! cu talie medie avtnd o pre
gătire tehnico-tactlcă individuală 
bună.

Iată primele clasate : BĂIEȚI: 
1. C.S.Ș. 4 București (Constantin 
Popa — 2,04 m. Cristian Dobre 
— 1,87 m. Silviu Lazăr — 1,95 m, 
Bogdan Stoian — 1,96 tn, Lucian 
Cohanciuc — 2,02 m, Laurențiu 
Cuciurean — 1,90 m, Cristian Gl- 
giu — 1,81 m, Cosmin Preda — 
1,82 m. Aurel Rădulescu — 1,86 
m Valentin Nidelea — 1,83 m 
Daniel Constantinescu — 1,85 m: 
antrenor : Horațiu Giurgiu), 2. 
C.S.Ș. 1 Constanța, 3. C.S.Ș. Vi

CRITERIUL

HI PISM
Cea mai lungă cursă de trap a 

anului se va desfășura astăzi 
după-amiază, pe hipodromul din 
Ploiești. în ea se vor întrece cei 
mal buni fondlști trăpași exis- 
tențl, in frunte cu Răsad, He- 
meiuș, Titu și alții. Se va aler
ga pe o distanță de 3200 m care, 
se Înțelege, necesită o pregătire 
specială și o conducere adecva
tă și va ciștiga driverul care 
va doza ce! mai btne efortul. 
Reuniunea de joi a fost domi
nată de formațiile G. Tănase șl 
G. Solcan. arabil cu cite două 
victorii Valorosul G. Tănase a 
reușit victoriile cu Formidabil și 
Tranrfaf. Primul, lansat puter
nic din start, $i-a dominat cu 
autoritate adversarii în finalul 
cursei, realizing un nou record 
al carierei. Cel de al doilea, de
și a greșit o dată, a reușit to
tuși victoria, conflrmînd originea 
sa selectă și conformația. Destoi
nicul G. Solcan a ciștigat cu 
Tușan la luptă mare cu Tuflec, 
ambii în frumos progres și cu 
Ventuz, un doi ani de perspec
tivă. Principala cursă a zilei a 
r‘venit lui Excelent, condus cu 
mult aplomb de R. Costică (a 
beneficiat de greșelile adversari
lor săi) care a produs surpriza 
zilei. Actualul lider al celor două 
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- din 16 septembrie, a doua reducere de tarife —
Un concediu de odihna efectuat în acest uriaș „Amfiteatru" ol 

canțelor este tot atît de eficient acum, ca și în sezonul de vîrf.
IMPORTANT DE REȚINUT: începînd cu deto de 16 sept. a.c.

aplică mari reduceri de tarife: c pensiune completă (cazare și masa 
în hotel șî restaurant de categ. I) costă 75 lei pe zîAperscană față 
de 123 lei, tarif practicat în Lunile iulie-august.

După 15 sept. 12 zile de concediu pe litoraf =» 945 Fei, față de 
1550 le» în sezonul de »îrf.

Un avantaj în plus: cumpârînd bilete de odihnă de la agențiile țf 
filialele oficiilor județene de turism și ale ITHR București beneficiat» 
și de o reducere de 25 la sulă to tariful de transport pe C.F.R.

itorul Cluj-Naipoca, 4. CJS.Ș. 3 
București, 5. C.S.Ș. Galați, 6. 
C.S.Ș. Arad. FETE : L C.S.Ș. 4 
București (Narcisa Vaallescu —
l, 83 m, Silvia Drapaca — 1,80
m. Cătălina Ciuperceseu — 1,80
m, Cristina Crlstescu — 1,78 m, 
Veronica Donțu — 1,78 m, Maria
na Gherghe 1,74 m, Marilena 
Brîndușea — 1,74 m, Cătălina 
Hora 1,72 m, Daniela Martlnovicl 
— 1,68 m, Nela Giugean — 1.68 
m, Adriana Bălașu — 1,65 m, 
Steluța Popa — 1,63 m; antrenor: 
prof. Gheorghe Costache), 2. 
Progresul București, 3. C.S.Ș. 
Mediaș, 4. C.S.Ș. Rm. Vîlcea. 5. 
C.S.Ș. Brașov, 8. C.S.Ș. Timi
șoara. Au primit premii specia
le : Felix Ludoșan (C.S.Ș. Sibiu), 
Constantin Popa (C.S.Ș. 4). Sorin 
Bîrzotescu (C.S.Ș. Pitești). Mihai 
Tarangul (C.S.Ș. Arad). Mioara 
Tocală și Florentina Nlehitov 
(C.S.Ș. Tulcea), Nicoleta Oltea- 
nu (Progresul), Gabriela lonațcu 
(C.S.Ș. Galați).

DE FOND
clasamente și campionul „en ti
tre", M. Ștefănescu, și-a mal 
adăugat o victorie in cursa spre 
cel de al doilea titlu, clștigind 
cu Soneta. minată de I. Korea 
fără greșeală. Am lăsat la urmă 
victoria lui Mellnte, care după 
o sultă de slabe rezultate, și-a 
regăsit brusc forma. coreetîn- 
du-și recordul carierei cu peste
2 sec, dștiglnd cu dezinvoltură,
fapt speculat cu promptitudine 
de inițlați. în final punem și o 
Întrebare : bufetul din Incinta 
hipodromului, care se asigură de 
restaurantul gărH Ploiești, de ce 
nu a fost deschis? Rezultate tehni
ce : Cursa 1:1. Tusan (Sandu) 
1:29,0. 2 Tu flec. 3. Fond ista. Co
ta : cișt 8. ord. triplă 1227. Cursa 
a n-a : 1. Formidabil (Crăciun) 
1 -29.3. 3. Portocala. Cota : cîșt.
3. ev. 40. Cursa a m-a : I. Ven
tuz (Sandu) 1:44,9. 2 Oranița. 3. 
Vlnța. Cota : cîșt. 10. ev. 25. ord. 
triplă 180. Cursa a IV-a : 1. Ex
celent (Costică) 1:29,0. 2. Delicat. 
3. Suvan. Cota : cîșt. 2,60 ev. 
45. ord. triplă 3590. Cursa a V-at 
1. Soneta (Florea) 1:36,2. 2. Pu
ia. 3. Hendort Cota : clșt. 2,40, 
ev. 20 ord triplă 95, triplu 
2—1—5 452. Cursa a Vl-a : 1.
Melilite (N. Nicolae) 2. Junioara.
3 Simbria. Cot : cîșt. 5. ev. 5,
ord. triplă 337. Cursa a VH-a : 
1. Țrandaf (Tănase) 1:37.6 2.
Anunț. Cota : cîșt. 9. ev. 76. ord.

A. MOSCU



Reîntîlnire cu școala, reîntîlnire cu sportul

ÎNTREG TINERETUL STUDIOS- 
ÎN MAREA ARENĂ A „DACIADEI-!
De fiecare dată, 15 septembrie reprezintă un moment de referință pentru 

tineretul studios din patria noastră, prilejuit de redeschiderea anului 
școlar și universitar. In acest an evenimentul îmbracă o semnificație 

distinctă : 1984 este al 40-lea an ai libertății noastre, el se inscrie totodată 
in viața partidului și poporului sub semnul mărețului eveniment din această 
toamnă - Congresul al Xlll-lea al Partidului Comunist Român. Sint evenimente 
care mobilizează'tineretul studios In munca sa, determinindu-l să facă toate 
eforturile pentru a parcurge, cu însuflețire, cu entuziasm și responsabilitate, noi 
trepte calitative în procesul instructiv-educativ, domeniu complex care cuprinde 
și activitatea sportivă a elevilor și studenților noștri. Ei se vor strădui să tra
ducă in viață prețioasele indicații șl orientări cuprinse in Mesajul tovarășului 
N1COLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive din 5-6 martie 1982 în care se precizează... „cerințele dezvoltării 
actuale și de perspectivă a societății noastre socialiste fac in mod obiectiv 
necesară creșterea rolului culturii fizice fi sportului in procesul educației so

cialiste și formării omului nou, in întărirea sănătății și vitalității națiunii 
noastre, in asigurarea condițiilor ca poporul român, tineretul patriei, să crească 
viguros și sănătos*.

La momentul de start în noul an de învățămint 1984/85, consacram 
această pagină unei problematici specifice activității de educație fizică și sport 
a tineretului nostru studios.

OBIECTIV PRIORITAR - DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII>

SPORTIVE DE MASĂ IN RlNDUL STUDENȚILOR
Cuprinderea elevilor șl stu

denților în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și în 
activitatea sportivă de masă 
din cadrul „Daciadei" repre
zintă un obiectiv prioritar în 
noul an de învățămint. care 
poate fi realizat, la nivelul 
cerințelor, prin numeroase for
me și mijloace care și-au do
vedit pe deplin eficiența, con- 
stituindu-se într-o frumoasă 
experiență a sportului nostru. 
• în primul rînd. ne gîndim la 
organizarea șl desfășurarea 
gimnasticii zilnice cu întreaga 
masă a elevilor din fiecare 
școală generală, liceu sau 
școală profesională, precum șl 
a gimnasticii de înviorare în 
internatele școlare și în că
minele studențești. Experiența 
pozitivă a unor orașe (Bucu
rești, Timișoara. Iași, Brașov, 
Craiova) ar putea fl generali
zată In multe așezări urbane 
ale țării. în același timp se 
pot iniția cursuri de învățare 
a unor ramuri de sport, după 
aptitudini și preferințe. tot
odată în concordanță cu tradi
ția (atletism Ia București. Con
stanța. Bala Mare, Cluj-Napoca; 
baschet la Oradea șl Brașov ț 
fotbal la Craiova. Bacău șl 
Hunedoara; volei Ia Rîmnlcu 
Vilcea. Bacău șl Iași; rugby la 
Constanța și București), con
diții locale (excelente Ia Baia 
Mare. Medgidia Galați. Bis-

i; FRUNTAȘI IH CATALOG, 
i FRUNTAȘI PE STADIOH-
]I Prof. Gheorghe ȘERBAN, directorul Scolii 

generale nr. l slatina:
i i „Colectivul nostru, care numără peste 
! i 2 900 de elevi șl eleve, se mlndrește cu fap-
, i tul ci are tn mijlocul său mulți copii cu 
i' aptitudini tn sport: tn atletism, o campioana 
1 | a țării la junioare III, pe Denlsa Zevelcă, 
5 tn proba de 800 m; la handbal, două echi- 
i1 pe finaliste pe țară la „Cupa Pionierul"; la 

; gimnastică, o grupă de fetițe din „grupa 
i mare" a unor grădinițe arondate pe lingă 

(coală, care se pregătesc pentru campio- 
' natul județean viztnd primele locuri, tar ta 

turism, nu mal puțin de patru echipaje pre
zența In „Expedițiile Cutezătorii**  — Rodo
dendron III, Miorița, smirdar I șl Smirdar 

' IL La fel de semnificativ este și faptul că

„Un număr de 10 000 de elevi și ele
ve din toate unitățile de învățămint 
ale sectorului vor susține diferite pro
be de control", T»e-a precizat prof. 
Gh. Teșu, responsabilul catedrei de 
educație fizica și sport de la „ISu-, 
totodată directorul clubului școlar de 
atletism care ființează acolo.

• Liceul de matematicâ-fizică din 
Alexandria va fi și în acest an șco
lar o pepinieră a performanței șco
lare. Aici au fost create — prin larga 
înțelegere a conducerii liceului — 
condiții optime pentru atletism, hand
bal, volei șl baschet (sală de sport 
șl amenajări în aer liber, precum 
șl acces la Internat, pentru elevii cu 
aptitudini sportive deosebite).

• Clubul sportiv școlar Gloria Arad 
se dovedește a fl o bună pepinieră 
pentru echipa de rugby Gloria P.T.T., 
divizionară „A". Recent, unul dintre 
foștii elevi ai clubului, Capră, a fost 
titularizat In echipa de seniori, ca 
jucător In linia I. Antrenorul, prof. I. 
Mitan, care are merite deosebite în 
modelarea viitorilor rug by ști arădeni, 
promite ca In noul an școlar să mal 
formeze alți trei jucători pentru „echi
pa mare-. Succes I

O Școala generală nr. 4 din Cîmpu- 
lung Moldovenesc a fost șl dorește 
să râmină in prim-plan în ceea ce 
privește formarea viitorilor sâoieri; o 
sursă permanentă de valori pentru 
cluburile sportive școlare din județul 
Suceava și chiar din țară. Cine o 
concurează î

> bucuria pentru mișcare tn aer liber, prin
i lecțiile de educație fizică șl activitățile spor-
[ tlve, o trăiesc din plin toți copiii noștri,

obțlntnd medii peste 8. De fapt tn sport 
ei nu fac decit să continue un proces com- 

' plex de instruire, la nivel ridicat, ilustrat
i prin aceea că aproape 75 la sută dintre
i absolvenții școlii promovează tn licee, ceea
i ce face din instituția noastră o unitate-
' etalon pe municipiul Slatina și chiar pe
i județul Olt. Este, desigur, un prilej de ta-
1 tisfacție pentru noi toți, slujitorii școlii, dar
J și o obligație ca in noul an școlar să con-
• tlnuim pe acest drum, asigurînd elevilor
; posibilitatea unei armonii depline Intre
i învățătură, principala lor îndatorire socială,
' Șl sport, activitate necesară pentru dezvolta-
i rea lor fizici și morală la parametrii su-
; perlori".

re.'r.'.-r.'.v.-.-.-.-r.w, r,wvwwwvjvw,

trița-Năsăud etc.) șt de climă 
(zonele montane pentru schi 
șl săniuș). O dată cu startul In 
noul an de Învățămint, in 
școlile de toate gradele ca și 
in centrele universitare vor fi 
organizate campionate de atle
tism. gimnastică, handbal, fot
bal, la alte ramuri cu largă 
audientă în rindul tineretului 
studios (tenis și tenis de masă, 
șah) contind pentru campiona
tele republicane școlare sau 
universitare. O atenție specială 
trebuie acordată pregătirii ele
vilor șl studenților participant! 
la probe individuale sau pe e- 
chlpe In competițiile „Dacia
dei", dat fiind faptul că în 
1985 vor avea loc finale la 
nivel republican. Un plus de 
preocupare trebuie să Se facă 
simțită, de asemenea, față de 
trecerea normelor Complexului 
polisportiv „Sport și Sănătate**,  
preconizîndu-se ca acestea să 
se bucure in 1984/85. de parti
ciparea unul procent de circa 
80 la sută de reprezentanți al 
școlii, pe toate treptele. în a- 
celașl timp, ținind seama de 
larga accesibilitate a probelor 
atletice. în școli șl facultăți 
vor fl organizate permanent 
crosuri de masă și diverse 
probe de alergări sub deviza 
tot mai cunoscută „Aleargă 
pentru sănătate*  ta I*.  în ul
timii ani. tot mai solicitate, 
acțiunile turistice de masă. 

de cinci ani, împreună cu fiul 
MEU, PE DRUMUL PERFORMANTEI
Constantin.ANGHEL, tehnician electronist: 

„Am simțit o mare bucurie, acum s ani, 
cind băiatul meu, Augustin, pe atunci elev 
In clasa a S-a a Școlii generale nr. 191 
din Drumul Taberei, s-a dedicat sportului, 
ta speță scrimei. Am fost alături de el in 
această frumoasă preocupare, l-am asistat 
la antrenamente, la concursuri tn cadrul 
clubului sportiv școlar Energia in care ac
tivează, dar și la întreceri pe sector, pe 
municipiu și chiar la nivel republican. Cu 
hărnicia și dăruire, băiatul meu a trecut 
destul de repede de la inițiere la afirmare, 
situtndu-se pe primele locuri, printre fina- 
Uștl tn majoritatea concursurilor la care a 
luat parte. («Un tînăr cu incontestabile po
sibilități: tenace, cu o bună alonjă, cu re
flexe excelente pentru sabie îndeosebi», 
aprecia cunoscutul antrenor Vaslle Chelaru). 
Ca părinte sint gata să-l ajut să-și con
tinue ascensiunea, să tșl tmplinească dorin
ța de a ajunge campion, la juniori, la se
niori. Are toate condițiile, ta școală, tn 
club. Voi fl Ungă el — cultivindu-i acest 
zel —, cu atît mai mult cu cit și la în
vățătură se prezintă la înălțime".

COPIILOR NOȘTRI-SĂNĂTATE, VIGOARE, 
FRUMUSEȚE FIZICĂ Șl MORALĂ
Lector univ. dr. Viorel D1MITRIU, șeful 

disciplinei Cultură Fizică Medicali de la 
I.E.F.S. :

„La început de an școlar, regimul de

viață al elevilor trebuie si țină seama de 
riscurile îmbolnăvirilor tn sezonul rece. 
Preventiv, elevii vor acorda o atenție deo
sebiți normelor de igienă individuali și co
lectivi, vestimentației, decelării timpurii a 
simptomelor de îmbolnăvire, chiar și tn ca
zul unui guturai banal... Cabinetul medical 
din școală va efectua examenul medical al 
întregii colectivități școlare, cu concursul 
învățătorilor, al dirigințllor șl în mod spe
cial al profesorilor de educație fizică, adică 
cel care urmăresc în principal dezvoltarea 
fizică șl motrică a elevilor. Fac o subliniere: 
starea de sănătate a elevilor, ntvelul dez
voltării lor somatice, potențialul lor blomo- 
tric ca și depistarea eventualelor deficiențe 
fizice constituie obiective de prim ordin, 
care conferi examenului medical acum, la 
tnceput de an școlar, o importanți medico- 
soctali aparte.

Familia are și ea îndatoriri legate de Im
pactul programului zilnic al elevilor cu ri
gorile procesului instructiv-educativ. Apar 
greutăți inerente depășirii pragurilor noii 
etape de viață și adaptării la condițiile de 
muncă, mal ales la elevii din clasele 1 și 
a V-a. O condiție obligatorie — necesitatea 
promovării de către familie a unor atitu
dini Încurajatoare, tonice, a unul climat 
afectiv nuanțat după tipul de sistem nervos 
șl de personalitate.

Sarcini de ordin sanogenetic revin con
ducerilor de școli, organizațiilor de pionieri 
și de tineret, profesorilor dirigtnți, celorlalte 
cadre didactice prin organizarea orarului 
activității instructiv-educative, care va ține 
seama de particularitățile de vtrsti șl sex 
ale elevilor. Esențial este să nu uităm nici 
o clipă că cel mici — copiii — sînt florile 
șl bucuriile vieții noastre, mugurii de aur 
al zilelor de mîine. De aceea, să-l creștem 
cu afecțiune, cu responsabilitate, cu multă 
dăruire !“.

drumețiile, excursiile, tururile 
cicloturistice, care au ajuns să 
cuprindă zeci de mii de copii 
și tineri din rețeaua invăță- 
mintulul, vor fi prezente, de 
asemenea, in programul activi
tăților sportive de masă, ca 
un prilej minunat de a cu
noaște țara, cu tradițiile ei. cu 
marile construcții ridicate în 
anii construcției socialiste. Or
ganizarea de serbări, ansam
bluri și reprize de gimnastică 
reprezintă alte mijloace de a 
fi prezenți în sportul pentru 
toți. în sfirșit. pentru a aco
peri volumul acestei largi pa
lete de activități sportive de 
masă este de dorit (continuînd 
inițiative mal vechi) ca peste 
tot. în școli și facultăți, aso
ciațiile sportive și consiliile a- 
sociațiilor studenților comuniști 
să organizeze — cu sprijinul 
tehnico-metodic al catedrelor 
de specialitate — cursuri pen
tru formarea de arbitri ob
ștești, acțiune care s-a bucu
rat de un larg ecou.

Si o ultimă mențiune : în
treaga activitate sportivă de 
masă din școli $1 facultăți se 
va planifica prin programul 
anual și trimestrial al activi
tăților de educație fizică, spor
tivă și turistică din cadrul 
„Daciadei**,  orientat după ca
lendarul competițiilor sportive 
de masă elaborai de C.N.E.F.S., 
M.E.I.. C.C. al U.T.C. și 
C.N.O.P.

PE PODIUMUL
Școala, facultatea au fost și 

rămîn puternice nuclee de ca
dre pentru mișcarea noastră 
sportivă, cu o contribuție deo
sebită in obținerea unor remar
cabile succese in competițiile 
interne și internaționale —cam
pionate europene, mondiale și 
chiar la Jocurile Olimpice, fapt 
atestat de recentele întreceri de 
la Los Angeles. S-a impus din 
nou gimnastica sportivă, trium
ful de ieri al Nadiei Comăneci, 
la J.O. de la Montreal și Mos
cova, fiind continuat acum de 
noua generație a sportivelor 
noastre „de aur**  la această dis
ciplină, Ecaterina Szabo, Simo
na Păucă, Cristina Grigoraș, 
Lavinia Agache, Laura Cutina, 
Mihaela Stănuleț etc., toate ele
ve. Alături de acestea, alți re
prezentanți și reprezentante ale 
tineretului studios, printre care 
Rozalia Oros, Monica Veber la 
floretă, Anca Pătrășcoiu la 
inot, Doina Siăiculescu și Alina 
Drăgan la gimnastică ritmică 
modernă, Dumitru Răducanu la 
canotaj (clrmaci in echipajul 
de 2+1) s-au aflat printre me- 
daliații și fruntașii marii com
petiții.

Mulți dintre sportivii noștri 
consacrați astăzi în arena mon
dială și-au făcut debutul pe 
băncile școlii, modelați ulterior 
tn cadrul unor unități speciali
zate, cum sînt cluburile sporti
ve școlare. Eficiența lor s-a 
dovedit deplină, motiv pentru 
care șl rețeaua unor asemenea 
unități a sporit continuu ; ele 
ființează în toate județele țării 
(numai în București sînt 14) 
cuprinzînd aproape 90 000 de 
elevi și eleve. Să adăugăm la 
acestea cluburile sportive stu
dențești, constituite la nivelul 
centrelor universitare (19). Vom 
avea o imagine și mai cuprin
zătoare a ceea ce vrea să în
semne școala, pe toate treptele 
ei de organizare, pentru spor
tul de performanță din patria 
noastră și căreia statul și parti
dul i-a creat condiții de pro
pășire mereu mai bune pe mă
sura cerințelor și exigențelor

DE ONOARE...
din acest important domeniu 
de activitate.

Noul an de învățămint aduce 
elevilor și studenților prezenți 
în aria performanței obligația 
de a se pregăti in continuare 
cu aceeași perseverență și spi
rit de angajare, ținind seama 
că in 1985 începe un nou ciclu 
olimpic ; In perspectivă, alți șl 
alți tineri reprezentanți ai șco
lii românești vor putea ajunge 
— prin talent și muncă — la 
consacrare in sport. Un bun 
prilej li se va oferi, tot în 
1985, prin Intermediul marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada", care și la nivel de 
performanță se va desfășura cu 
finale pe țară.

• Elevii Școlii generale nr. 2 din 
Cîmpina doresc să-și mențină renu- 
mele de pasionați sportivi. Pe lingă 
activitățile desfășurate în cadrul aso
ciației sportive a școlii (la atletism, 
volei, baschet și handbal), ei și-au 
propus sâ realizeze săptămînal 
excursii și drumeții în vecinătatea o- 
rașului și pe valea Prahovei. „Sufle
tul- acestor acțiuni este chiar direc
torul școlii, prof. AL Blank.

• Citeva obiective pentru anul șco
lar 1984/85 pe care și le-au fixat pro
fesorii-a rrtrenori ai Clubului sportiv 
școlar din Sebeș-Alba: un handbalist, 
L. Burlacu (1,96 m) în lotul național 
de juniori, afirmarea mai neta pe 
județ în gimnastică și extinderea ba
zei sportive a clubului de la Prigoana. 
Sâ notăm și faptul câ acest club a 
dat — recent — divizionarei „A- de 
fotbal Jiul Petroșani un jucător de 
mare perspectivă, pe mijlocașul Mi- 
trea.

• Prima acțiune pe care și-o pro
pune colectivul Școlii generale nr. 
190 din București (sectorul 4) este 
cea a selecției pentru performanță.

BREVIAR
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DANIELA COSTIAN

O problemă actuală In tenisul de masă
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„PRAGUL SEN10RATULU1" SĂ NU MAI FIE

REDUTABIL!...

ATLETISMUL ARE LA DISPOZIȚIE UN IZVOR NESECAT DE TALENTE

NOI SPERANȚE ALE SPORTULUI ROMÂNESC 
BAT LA UȘA CONFIRMĂRII INTERNATIONALE

În lumea de azi a performanței — cu între
ceri care se succed intr-un ritm infernal fi 
cu recorduri de-a dreptul senzaționale, de

pășind toate acele granițe ale potențialului uman 
- „viața*  performerului este din ce in ce mai 
scurtâ. Firesc, deoarece eforturile solicitate de pre
gătite și evoluții in marile întreceri sînt, realmente, 
epuizante. Durata pe parcursul căreia un sportiv se 
află la apogeu s-a restrins tot moi mult, fiind a- 
cum — în multe dintre discipline - de doar 3—4 
ani. (Prodigioasa carieră, de peste 15 ani, a tui 
Ivan Patzaichin este o excepție care... confirmă re
gula). lată de ce este nevoie ca unitățile sportive 
specializate - cluburile sportive școlare, secțiile de 
juniori ale cluburilor și asociațiilor sportive, centrele

pentru juniori ți copii - si producă mai mult, adică 
*â ofere performanței tot mai urniți tineri talentați, 
excelent pregătiți fizic, dar ți tehnic ți tactic

Actualul sezon competiționcd a confirmat — in 
buna parte - această orientare, școala sportului 
românesc promovind un pluton masiv de speranțe. 
Speranțe care ți-au confirmat aptitudinile in impor
tantele confruntări continentale ți mondiale ale ju
niorilor ți cadeților. Be vor urma calea firească 
spre loturile de seniori, devenind titularii delega
țiilor sportive ale României la viitoarele campionate 
ale lumii ți la Jocurile Olimpice. Neîndoielnic, nu 
s-a făcut totul. Se simte nevoia unei corelări ți 
mai judicioase a eforturilor de selecție, pregătire ți 
promovare, a unei colaborări mai strinse intre an-

trenorB de la seniori și cei de la juniori, a unui 
mai mare curaj ta promovarea tineretului — la mo
mentul oportun — in reprezentativele de seniori ale 
țării. Desigur, nu numai pentru că sint tineri. Vîrsta 
lor optimă pentru eforturi maxime trebuie să fie 
dublată de valoare, de ambiție, de dăruire.

Mereu actuală, problema „noului vai*  in sport 
are nevoie de permanentă atenție. Condițiile de 
creștere a talentelor, cele de testare in principa
lele competiții adresate virstei lor, de plasare a 
lor in formațiile care au nevoie de ele (ți, deci, te 
vor promova in arena) se cer permanent îmbunătă
țite. Pentru că este știut, de modul cum se vor în
griji de viitorul fiecărei discipline depinde progresul 
general al sportului românesc.
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In istoria participării atleților 
români la Jocurile Olimpice, 
cea din acest an. dc la Loc 
Angeles, a fost cea mai fruc
tuoasă. Lotul nostru — alcătuit 
in întregime din fetei — a ob
ținut 10 medalii (3 de aur + 3 
de argint + 4 de bronz) și * 
totalizat 52 de puncte. La acest 
succes și-au adus contribuția 
atlete din mal vechea genera
ție, precum: Maricica Puici 
(n. 1950), Fița Lovin (n. 1951), 
Mihaela Loghin (n. 1952). Flo
rența Crăciunescu (n. 1955),
Doina M elin te (n. 1956) dar și 
sportive mai tinere ca: Anișoa
ra Stanciu (n. 1962), Cristicana 
Cojocaru (n. 1962), Văii Ionesen 
(n. I960).

Care dintre acestea vor mai 
fi apte să concureze, peste doi 
ani, la campionatele europene 
de la Stuttgart, peste trei ani 
la „mondialele" de la Roma și 
ceste patru ani la cea dc a 
XXIV-a ediție a Jocurilor O- 
limpice? Nimeni nu poate răs
punde la această întrebare, 
pentru că nu este vorba doar 
de vîrsta propriu-zisă, 
rezistența fiecăreia la 
mită uzură biologică 
o determină activitatea 
de. mare performanță, 
foarte bucuroși să știm că „fe
tele Los Angelesului" vor lua

UN „ECHIPAJ"
Canotajul românesc a strălu

cit în acest sezon nautic. în 
iulie, la campionatele mondiale 
pentru juniori, desfășurate la 
Jonkoping, în Suedia, 
noștri rameri și vîslași 
șit să urce de trei ori 
diurnul de premiere : 
de aur în proba de 2 
loan Snep, Dragoș Neagu, Iu
lian Sacheiarescu — medalie de 
argint în finala de simplu (A- 
nișoara Bălan), medalie de 
bronz la 2 vlsle (Doina Ciuca- 
nu, Veronica Necuîa). în au
gust. pe lacul Casitas, a fost 
rîndul seniorilor să reamin
tească lumii de școala de ca
notaj de Ia Snagov. Bilanțul 
echipajelor noastre prezente la 
Jocurile Olimpice de Ia Los 
Aneeles e unic: opt echipaje 
— opt medalii ! SASE DE AUR 
SI DOUA DE ARGINT.

Cu răspundere, competentă si 
tragere de inimă s-a lucrat 
mereu in eanotat în ultimii 
«ni. insă, munca in cadrul cla
sicelor „ateliere*  a căpătat noi 
dimensiuni. „Aeccnlnl — ne 
snunea antrenorul emerit Vic
tor Moeiani — a căzut pe se
lecție. pe eficiență, pe eooti- 
nuz creștere a valorilor*.  A- 
drianz Chelariu a cistigat țn 
proba d» sinsplu. medalia de 
aur la C.M. de Funiori de la 
Pancearevo. De la lotul de ju
nioare a trecut la cel de pers
pectivă. La 
eon eseu, 
(„aur*  tot 
proba de 
Oleniue. Aurora Plesca („bronz*  
la 4+1 vîsle). „Perspectiva", la 
rîndul ei. s-a impus în marile 
regate Internationale. Fostele 
tunioare le vom regăsi în 
tul reprezentativ al tării, 
startul întrecerilor olimpice 
De lacul Casitas : Elisabeta 
lenîue (medalie de aur la 2 
vîsle). Anișoara Sorohan (în e- 
chinajul de 4+1 vîsle. campion 
olimoic). Adriana Chelariu. 
Camelia Diaconescu si Aurora 
Pleșca (medalii de argint în 
oroba de 8+1).

Există o succesiune, o creș
tere continuă a valorilor în 
canotajul nostru. Sanda Toma 
a dominat trei ani consecutiv 
oroba de simplu : campioană 
mondială la Bled campioană 
olimpică la Moscova campi
oană mondială la Miinchen. în

1981. In 1982, Valeria Răcilă 
cucerea medalia de argint la 
C.M. de la Lucerna, Iar în 
1984 devenea campioană olim
pică. asigurînd succesiunea, su- 
orematia românească la a- 
ceastă probă.

Sigur, atenția 
tehnicienilor de 
fost concentrată,
către loturile care 
prezentat la Jocurile Olimpice 
de la Los Angeles. Priviri a- 
tente. însă, si sure lotul de 
iuniori care se nregătea pen
tru C.M. din Suedia. Vaier 
Toma si Petru Iosub. cu expe
riența. cu inteligenta si sin
cronizarea aproape perfectă a 
mișcărilor, au cucerit — pe 
Iacul Casitas — medalia de 
aur în proba de 2 rame fără 
cîrmaci — prima din istoria 
canotajului nostru masculin Ei 
erau ELITA. PERSPECTIVA o 
forma echipajul de 2+1. me- 
da’Jat cu argint la recentele 
J.O. : Vasile Tomoioagă (20 de 
ani abia împliniți). Dimitrie 
Poperru (23 de ani) si drma- 
ciul Dumitra RUueaau (elev 
la Liceul industrial Hectro- 
a para tai din București, ce! mai 
tinăr. poate, competitor de pe 
lacul Casitas). Iar JUNIORI! 
cum am spus cucereau meda- 

to*  tn această 
la C M de la J5n-

an spus 
lia de aur - 
nmbă — 
boning.

Așadar, 
există si 
latia _ _________
La 2+1. bvnăoari elita la un 
moment dat a fost Petre Cea
un ra. Stefan Tudor. Gheorghe 
Gheorghiu, campioni mondiali 
la St Catharines. în Canada. 
Acum, vicecampioni olimpici la 
această nrobă sînt tinerii To- 
moioagă. Popescn si Rădueann 
iar campioni mondiali la Jon- 
kdpina — juniorii Snep. Neagn 
si Sacheiarescu.

Cum s-a anuntat. 
mîine se 
finală a 
zon de 
Pe lacul 
limon vor fi orezente elita, 
perspectiva si juniorii scolii 
noastre de canotaj. Va fi pre
zentă. adică. PERFORMANTA 
Si TINEREȚEA — un „echi
paj" mereu redutabil.

astăzi si 
desfășoară întrecerea 
acestui fierbinte se- 
canotai : Balcaniada 
din cartierul Pante- 

fi 
si

un nou start olimpic si că ar 
putea fi capabile «ă realizez*  
iarăși evoluții bune, dar, în 
același timp, se cuvine să fim 
realiști și să așteptăm ea une
le dintre ele să-și pună ta cu4 
pantofii ăe concurs. Oricum ar 
fi. lotul actual se cere serios 
revizuit, în sensul completării 
lui cu elemente noi, talentate 
capabile de un astfel de pro
gres al rezultatelor care să le 
facă realmente competitive pe 
scară internațională. Avem oa
re, la această oră, asemenea e- 
lemente talentate, care, prin- 
tr-o pregătire de cea mai bu
nă- calitate, să răspundă ce
rințelor anilor viitori ?

Da! Atletismul nostru dispu
ne de citeva elemente de o 
certă valoare și cu o frumoasă 
perspectivă. Iat-o, spre exem
plu, pe aruncătoarea de disc 
Daniela Costian (n. 1965). Des
coperită de antrenorul brăilean 
Ion Leu, același care a dat-o 
atletismului și pe Anișoara 
Stanciu, Costian a avut o evq; 
luție remarcabilă: 1981 
m, 1982 
60,50 m, 1984 — 65,22 m. Eleva 
actuală 
Benga, 
(fostul antrenor al recordmanei 
mondiale Argentina Menis) 
demonstrează, precum se vede, 
de la un an la altul salturi de 
-.5 metri. Aceasta ar însemna 
că anul viitori... Antrenorul 
Benga ne spune: „Daniela are 
desigur mari posibilități, incă 
oevalorificate, atit sub asectul 
pregătirii fizice, cit mai ales a 
celei tehnice și, in sfîrșit, chiar și 
a celei morale. Sigur că in 1985 
ea va continua să progreseze. 
Cit? Nu mă hazardez în pro
nosticuri, dar cred că va fi în 
măsură să lupte să devină re
cordmană națională, adică să 
arunce mai mult dc 68,98 m".

O altă fată, de acum consa
crată în atletismul național și 
chiar pe plan internațional, este 
deveanca Ella Kovacs (n. 1964), 
elevă a antrenorului Ortwin 
Scheible. Și cariera sportivă a

acesteia este foarte interesantă 
in privința evoluției rezultate
lor. în 1981 ea alerga 60,01 pe 
400 m. Anul următor a fost În
registrată cu 54,79 pe 400 m fi 
2:04,55 pe 800 m. în 1983 nu a 
concurat, iar anul acesta o gă
sim instalată în grupul alergă
toarelor fruntașe eu 1 S8.42 Ia 
800 m și 4:06,38 la 1500 m, ceea 
ce spune foarte mult șl-i pro
bează posibilitățile.

Tot la Deva activează și se- 
mifondista Cleopatra Pălăcean 
(n. 1968), pregătită de an tren oa- 
rea Mariana Mladin. Ea 
impus cu autoritate în cursa 
3000 m în care anul acesta 
înregistrat 9:06,75 (în 1983 
9:22,64; in 1982 — 6:18,8 
1981 — 6:24,8 concurase doar . 
2000 m). La această probă, exis
tă, de asemenea, citeva elemen
te cu frumoase posibilități de • 
progres: Tulia Ionescu (n. 1965; 
din Piatra Neamț, în prezent ia 
Bacău, elevă a lui Dorin Melin- 
te (3000 m: 1984 — 8:58,24, 1983 
— 9:24,86, 1982 — 9:32,35), te- 
șeanca Cătălina Gheorghiu (n. 
1969, antrenor Radu Constanti- 
nescu, cu 9:13,75 pe 3000 m). La 
săritura în lungime: Olimpia 
'lonstantea, din Piatra Neamț 
(n. 1968, antrenor C-tin lorga ;

6,12 m ---------
5,50 m 
bu (n. 
descu) 
zcn.

Antrenorul timișorean Emil 
'•rozescu are, în prezent. o 

grupă de alergătoare eu fru
moase perspective: Maria Si- 
meanu (n. 1964) cu 2:11,93 pe 
800 m în 1981. 2:04,85 — 800 m 
și 4:21,2 — 1500 m în 1982. 2: 
02.63 — 800 m și 4:17,06 — 1500 
ar. În 1983. 2:00,27 800 m și i: 
06,2 — 1500 m în 1984. Mari
ana Stănescu (n. 1964) — 34: 
44,2 record național la 10 000 m. 

Alte posibile apariții în elita 
atletismului Internațional: a-
lergătoarele de 100 m: timișo- 
rencele Ramona Steici (n. 1967) 
și Mirela Ienculescu (n. 1968) 
11,83 și. respectiv. 11,88, eleve

ale fostei recordmane la 80 mg 
Ana Șerban, brașoveanca Mi
haela Chindca (n. 1967; antre
nor Ion Iminovici) 11,82 și 
bucureșteanca Elena Constanti- 
neseu (n. 1968; antrenor Geta 
Mușatj 200 ca — 23,88. Daniela 
Gămălie (n. 1967;
Geta Mușat) a corectat 
multe ori recordul la 400 
timul 
riț*  
nor 
zla) -
(n.
Păcuraru) _
Ortensia laneu (n. 1967, antre
nor Victoria Bădescu, la Cîm- 

la
(n. 
la 
m

— 53,15), iar
Chidu (n. 1967, 
Ion Neacșu, la 
- 53,45; Daniela 
1967. antrenor 

13,74 la

an trenor 
de mai 
m (ul- 
Tudo- 
antre- 
Slobo- 
Bizbae 

Nicoiae 
100 mg.

pulung Muscel) — 1,88 m 
înălțime. Slihaela Popescu
1966, antrenor Emil Drăgan 
Cîmpulung Muscel) — 55,20 
la suliță.

Nu o uităm nici pe Marga
reta Keszeg (n. 1965). campi
oană europeană de junioare la 
1500 m. în 1983 (anul acesta 
n-a concurat), pe Nicoleta Vor- 
nicu (n. 1964, antrenor Gheor- 
ghe Teșu) recentă campioană 
balcanică de senioare la 400 
mg (1984 — 55,67, 1983 — 59,55, 
1982 — 60,1. 1981 — 59,39) sau 
pe băieții Costel Grasu (n.
1967, antrenor Gabriel Bădescu,
la Cîmpulung Muscel) aruncă
tor de greutate și disc, Augus
tin Barbu (n. 1963, antrenor
Ilie Popa la Sibiu) la 3000 m 
obstacole. Nicolae Gombocs (n. 
1966, antrenor Carol Szanta. la 
Tîrnăveni) la 800 in etc. Ta
lente remarcabile cu posibilități 
încă de îmbunătățire a rezul
tatelor sînt desigur și cei 
trei săritori în înălțime: Sorin 
Matei, (n. 1963. antrenor Gb. 
Teșu), Constantin Militaru (n. 
1963) și Eugen Popescu (n. 
1962. aceștia din urmă antre
nați de loan Soter), sau... în 
afara acestora există încă 
medenie de alte elemente 
lentate care pot aspira cu 
credere la ascensiunea 
piscurile performanței sportive.

Romeo VILARA

A trecut, 
timp de cin 
tre luptător 
la Los Ang 
de onoare d 
vention Ce 
Vasile Andr 
timpici. Die 
argint), Ște 
Dolipschi ( 
la greco-ro 
cașu („bro 
urmat — și 
rește. come 
nea evoluți 
obținute la 
tă confrun 
lui. După c 
au apărut 
vizează i 
sport, viito 
selecție și 
cestea, prio 
spre probii 
linerire^f" I 
reprezenta 
(.oare Ia m 
lupte ale s 
lor. Așad 
„schimbul

Retrospect 
petițional c 
și trainică 
rea viitorilo 
sportul iu 

care, de fa 
„palmaresul 
realizat de- 
greco-roma 
Nicola 
și Ni 
rat. în 
liații camp 
de juniori

remisul o masă a devenit. In 
ani, uza dm diselpitoele 

ta care limita de virată pentru 
obținerea marii performanțe a 
eobcrtt la nivehti JusMorilor p 
dhlar al cadeților. aceștia eoncu- 
rtad cu mult succes ta competi
țiile seniorilor. Exemplele stat 
numeroase atit pe plan inter- 
național — să-l amtetia doar pe 
suedezul Jan Owe Waldner, vice- 
eampton european ta 1SSZ, iugos
lavul Hia Lupulescu. component 
de bază al echipei campioane 
balcanice tn 1M3, sovietica mura 
Bulatova. In echipa campioană 
europeană In 1SS3. locta 3 ta 
„topul- european 1984 ș.a. — eît 
și național, ceea ce dovedește 
nu numai talentul tinerel gene
rații. dar și potențialul de concurs 
ta condițiile tn. care adversarii 
beneficiază de atuurile deloc ne
glijabile ale maturității compe- 
Pțlonale.

De la această „reguli*  na face 
excepție nici tenisul nostru de 
masă strădaniile federației de 
a da credit elementelor tinere 
materializlndu-se, tn ultimii ani. 
tn obținerea unor frumoase suc
cese nu numai la campionatele 
și co nour urile specifice vîrstel, 
ci — lucru deosebit de impor
tant — și la cele ale seniorilor. 
Rezultatele și, mal ales, compor
tarea celor mai tineri sportivi 
sînt cunoscute. Nu revenim. Lu
cru] cel mai important este că 
ei — subliniem, la vîrsta junio
ratului șl, chiar, a ca deții or — 
au dovedit o reală capacitate de

(•>
efort. o buni pregătire tehnică 
Si tactică, posibilități certe de a 
tace față unor jucători puternici, 
cotați la un nivel superior pe 
plan Internațional. Este suficient. 

. ta acest sens, să-1 amintim pe 
jucătorii din ultima „promoție*  : 
Otilia Bădescu — campioană eu
ropeană de cadete ta ÎMI ți 11*4  
Klnga Lohr, Vasile Florea, Călin 
Toma, componențl de bază al e- 
chipeior reprezentative de se
niori și senioare. Lor H se mal 
adaugă sl alți sportivi talentați 
— Cristian Ttugan, Călin Crean
gă, Romulus Revise, Anca Cbeler, 
Carmen Găgeatu, Adriana Năstase 
etc. —, unii dintre ei deja laureați 
al campionatelor continentale de 
juniori și cădeți.

Evident, lansarea In arena 
marii performanțe a unor tineri 
talentați este și urmarea preocu
pării tot mai intense a cluburilor 
șl asociațiilor — Juventus ’83 
București (tn sezonul trecut elș- 
tigătoare a titlurilor naționale la 
junioare, senioare șl „Cupa Ro
mâniei" cu o echipă prin ex
celență de junioare), C.S.M. Cluj- 
Napoca (care a renunțat la ju
cătorii plafonați, iar rezultatele 
stat tot mal vizibile), înfrățirea 
Tg. Mureș, Sticla C.S.S. Bistrița. 
Universitatea Craiova etc. — fapt 
care a permis „țîșnirea*  spre 
virful Ierarhiilor Internaționale 
(Otilla Bădescu, Anca Cheler, 
Kinga Lohr, Vasile Florea, Cris
tian Țlugan — pe locurile de frunte 
ta topurile europene de juniori 
*1 cădeți) a unor jucători con-

Vasile Florea unul dintre jucătorii talentați
«trierați de către toți specialiștii 
ea „viitorul*  tenisuiuă de masă 
de la noi. dar și pe plan Inter
național. Aceasta dovedește, tot
odată, că dispunem ți de an
trenori pricepuțl — V. Dumitres
cu, Geta Pitici, Gh. Bozga, Al. 
Verzar, V. Bălan, I. Lohr, M. 
Boboclcă, S. Doboș! ț.a. — ca
pabili să vadă ta masa de copil 
care vin spre săli pe posiibiai: 
performeri.

Dacă plnă 1*  acest nivel lu
crurile stau bine sau chiar foarte 
bine — numai ta ultimii doi an: 
s-au cucerit 4 medalii de aur 
3 de argint și * de bronz la 
campionatele europene, cu men
țiunea că In prim-plan s-au aflai 
cu precădere fetele — problema 
care trebuie cu adevărat rezol
vată este trecerea pragului spre 
seniorat și menținerea acestei ulti
me categorii la un nivel ridicat. E- 
xistă, desigur, dificultăți, care, Insă, 
printr-o muncă atentă, printr-un 
efort susținut pot fi depășite. în 
momentul de față asistăm la o 
netă dominare, prin număr și 
valoare, a tinerei generații. In 
campionatele naționale de seni
ori ponderea este deținută de re
prezentanții juniorilor și cadeți
lor, ceea ce ne Îndreptățește să 
sperăm intr-o trecere fluentă spre 
exigențele impuse de o altă ca-

tegorie de 
dintre mul 
Andras Feje 
1 la seniori 
vreme ta
junior. Iată, 
dpalele pro 
rezolvat te 
șl pentru 
valoara. ta 
nicien'^k 
plnă acum 
la capitol
torilor". Și 
masă temi 
neral, mijlo 
vate, ta ce 
este tacă 
pierderi pe 
seniori, ul 
cea mai 
valoric).

Tenisul d 
o Indelun 
surse și el 
bule, doar 
să fie valo
astfel ca j 
rămînă p 
generației, 
eît tenisul 
familia 
ceea ce 
plus, care 
mal înalt n

Ema



prin privilegiul
VALOARE cit 
spunem făcind

nu înseamnă 
cluburilor ți

foarte 
cu 

desi- 
acest 

mai

zxrzerz

pregătirea viitorilor performeri 
valori certe Ia ambele stiluri 

de juniori înseamnă mult, dar ele 
necesară contribuția sporită a 
asociațiilor, a tuturor antrenorilor

în urmă, Ilie

• Se confirmă tradiția in
• „Schimbul de tniine* are
• Medaliile 
totul ! • E

petrecut la numai patru 
■ău in haltere (1979), 
și înainte de a îm- 

născuit Ia 1 noiembrie 
Iată de ce nu

face parte din marea familie a 
or noștri olimpici, învingători 

desfășurată în acest an la 
a reușit această strălucită 
întrecerile de haltere în ca- 

90 kg : 172,5 kg la „smuls",
ncat", 392,5 kg la total — fie- 

înd un nou record olimpic, 
românul Nicu Vlad a fost 

bun halterofil al Olimpiadei, 
tinăr a fost cu atît mai spec- 

t »-a 
butul 
Galați

(s-a
Piscu-Galațî).

rindă pe nimeni marea ambi- 
sportiv de excepție, de a 
sîunea t el intenționează ca 
încheierea acestui an care î-a 

satisfacție —. o medalie olim- 
ă ducă recordul național la 400 

valoroasa îndrumare a an
inai al lotului național, nrof. 
să „vadă" ce se poate face și 
egoria 100 kg.

campionului olimpic la hal- 
icu Vlad, la Los Angeles. In 
zile, la Cardiff, el participă la 

mare competiție : „Cupa
lă*

Laserfoto : A.P. AGERPRES

L

1
â

ws.

bîar și în rindul junioarelor, timp de 
mai mulți ani Șimorta Păucă s-a mulțu
mit parcă cu statutul de „om de echi

pă". Pînă anul trecut cind, particîpind la 
campionatele balcanice dc senioare, tînăra 
gimnastă dlnamovistă și-a valorificat plenar 
talentul șt marile ei posibilități, cucerind in
tr-o manieră entuziasmantă titlul dc campioa
nă balcanică absolută. Era un prim semn că 
pe Simona Păucă pot conta și antrenorii de 
la lotul reprezentativ. Intr-adevăr, peste pu
țin timp Simona era deja selecționată în gru
pul de gimnaste aflate în pregătire la Deva 
și doar vîrsta nu i-a permis anul trecut să 
facă parte din echipa reprezentativă pentru 
„mondialele" de- Ia Budapesta. 1984 avea să 
fie însă un an „plin" pentru Simona Păucă : 
componentă stabilă a primei echipe a țării, 
ciștigâtoare a bîrnei la campionatele interna
ționale ale R. D. Germane, de la Cottbus, in 
aprilie, remarcarea talentului său în cîteva 
meciuri interțări (cu Cehoslovacia, R.F. Ger
mania și Spania) și în august consacrarea 
definitivă tn arena mondială, la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, prin cucerirea a două 
medalii de aur (bîrnă și pe echipe) și a uneia 
de bronz, la individual compus. Fără indoială, 
Simona Păucă este o 
nasticii noastre.

mare certitudine a gim-

In arena olimpică de 
publicul spectator a _____ ___
ziasmaț înalta măiestrie la birnă a 
gimnastei românce Simona Păucă

la Los Angeles, 
aplaudat entu-

zevzavz.arzwzjvz.arz

REPREZENTATIVELOR, PREOCUPARE PRIORITARA 01 SPORTUL LUPTELOR
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vor 
a urmă-
etiții de 
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ului com- 
frumoasă 
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preocupare 

valoarea 
de bogat, 
anilor. La 
>1 Chiriță, 
g^^bidose 

trt^roeda- 
europene 

com-

petiții de ridicată dificultate 
la care s-au impus printre 
protagoniști și tinerii luptători 
de „libere" Gheorghe Mița 
(campion european). Florin Io- 
niță (argint). Viorel Serdeaa 
și Al. Ballay (bronz). Ne amin-

munezt, eu ambiție, eu discipli
nă sporită, pentru a-i ajunge 
pe aceștia și atunci, ctnd va 
fi cazul, pentru a-i putea în
locui nu doar 
vîrstei ci prin 
mai ridicată. O

generații
exemplu 

constituie 
omul nr. 

rea mult?» 
oarte bun 
din prin*  

Ie are de 
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pusă In 
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NEANU

tim, cu un an _
Miuți, Ion Grigoraș (greco-ro- 
mane) și Dumitru Chim cuce
reau titlurile de campioni mon
diali ! Multe speranțe Iși pun 
tehnicienii loturilor noastre re
prezentative și în alți tineri cu 
remarcabile posibilități de a- 
firmare în întrecerile seniori
lor, cum sînt. poate în primul 
cind. Sorin Ilerțea, Ghcorghe 
Savu... Dar. să nu uităm că 
la recentul turneu olimpic de 
lupte greco-romane au partici
pat, e drept cu rezultate sub 
nivelul așteptărilor, și debu- 
tanții Mihai Cișmaș și Con
stantin Uță, care au abia 22 
de ani.

Medalii, performanțe promi
țătoare. Ele înseamnă, desigur, 
mult, dar NU ÎNSEMNA TO
TUL! Tinerii despre care vor
bim, aflați sub atenta îndru
mare a antrenorilor, „rodați" 
în diferite turnee internaționa
le și chiar la campionatele 
mondiale sau europene de se
niori au încă multe de învă
țat din experiența luptătorilor 
zonsacrați, au încă mult de

și precizarea că „saltul" 
competițiile juniorilor $1 
ranțelor" 
este, în 
greu, cu 
exigențe 
gur, este foarte bine că 
„schimb de mîine". mult 
larg decît am încercat noi să-l 

schițăm, există, că el răspunde 
în ansamblu cerințelor de pro
gres în această disciplină și că 
pornește de la o valoare răs
plătită și confirmată de meda
liile cucerite în fiecare din ul
timii ani. De altfel, Ia sfîrșitul 

acestei luni se va desfășura, 
Ia Haskovo, în Bulgaria, Bal
caniada de lupte, la ambele 
stiluri, competiție care va com
pleta constatările și aprecierile 
din acest an privind potenția
lul tinerilor noștri luptători 
pentru noul ciclu de pregătire 
olimpică. Pînâ atunci, federa
ția de specialitate, colegiul de 
antrenori au preconizat măsuri 
ferme pentru aplicarea imedi
ată a unora din învățămintele 
desprinse după turneu] olimpic 
de la Los Angeles și, în gene-

A

de la 
„spe- 

Ia cele ale seniorilor 
acest spori, I 

multe obstacole, 
deosebite. Dar,

ral. după participarea la com
petițiile din calendarul acestui 
an. Se prevede, astfel, forma
rea unui lot cuprinzînd luptă
tori tineri pînă la 22 de ani, 
temeinica lui pregătire 
tr-o concepție 
schimbată, mai adecvată 
țelor printr-o metodică 
nătățită și. ceea ce ni se pare 
foarte important, prin verifica
rea tuturor componenților In 
competițiile interne și inter
naționale care vor urma chiar 
în acest an. între multe alte 
preocupări și măsuri, notăm, 
de asemenea, reintroducerea 
normelor de control obligatorii 
la tehnică și forță la toate 
competițiile interne. Și, pentru 
o mai viguroasă selecție și pre
gătire a tinerelor elemente ta
lentate — reorganizarea loturi
lor de cădeți, juniori și „spe
ranțe". stabilirea unui calendar 
competițional și a unor colecti
ve tehnice corespunzătoare.

întinerirea loturilor repre
zentative nu poate fi realizată 
practic, în cele mai bune con
diții, doar de către federație 
sau colegiul de antrenori. de 
colectivele tehnice. Este nece
sară, mai mult ca oricind, o 
contribuție sporită a cluburilor 
și asociațiilor cu secții de lup
te din întreaga țară, a tuturor 
antrenorilor, dintre care unii 
au dovedit că prin muncă și 
pasiune pot descoperi și îndru
ma spre marea performanță 
luptători care au cucerit titluri 
și medalii la cele mai 
competiții, recent chiar 
Jocurile Olimpice de la 
Angeles!

despre
prin- 
hiptă 

cerin- 
imbu-

mari 
la 

Los

Dan GÂRLEȘTEANU

IN BASCHETUL NOSTRU, LOTUL DE SENIOARE
ESTE DE NECONCEPUT FĂRĂ JUNIOARE VALOROASE
D*  cițivo ani buni, reprezentativa feminină de baschet 

o României prezintă la marile competiții internaționale 
(Universiadă, campionatele europene sic.) loturi tinere, 
incluzlnd chiar șl Junioare. Așa x-a petrecut de pildă, 
la ediții!*  din 1981 șl 1983 ale Jocurilor Mondial*  Univer
sitar*  șl edițiile din 198CL 1981 șl 1983 de Campionatelor 
europene, cind Magdalena Pali, Camelia Solovăstru-Hinda, 
Gabriela Kiss șl alia foarte tinere baschetbaliste șt-av 
adus o contribuție însemnată la iodizarea unor fro 
mocs*  performanțe, cea rad de seamă fiind cucerirea 
medaliei de argint la Universitatea de le Edmonton 
Chior și and acesta, cu ocazia turneuld de oallîV 
core (desfășurat tn Belgia, In orașul Esneux), In selec 
țlonata română au evoluat junioare șl Jucătoare cart 
au depășit d*  puțină vreme vîrsto Juni o râtului (Paule 

Jugânaru, Melania 
căror contribuție ta 

incontestabilă. Alături

Lefter, Go- 
promovarea 

de Ștefani» 
ilia Alhrandn

Misăită, Rodica 
briela Kiss), o 
echipei a lost _____________ ______ __
Borș, Magdalena Pall, Rometa Cristea, Emilia Allzondre 
șl celelalte componente ale selecționatei române. Una- 
rele baschetbaliste amintite au participat efectiv la 
realizarea a trei victorii In tot atitea meciuri susținute 
șl la clasarea pe locul I In turneul de calificare

O prestație remarcabilă cu avut-o și cadeteie, cere 
ia Campionatul european rezervat categoriei Iar de virată 
au obținui rezultate bune și au fost la un pas de o 
se califica în grupa 1—4 (tn final, după o dispută deo
sebit de echilibrată, baschetbalistele românce au ocupai 
locul 6). Oricum, ele ou manifestat reale calități ș» 
au orăte*.  că din rindurile lor se pot ridice viitoarele 
componente ale lotului național de senioare. Dar. tre
buie precizat, numai cu condiția unei activități mai in 
lense și mai pretențioase decît pină acum, care să de 
dermin*  saltul calitativ necesar atingerii unei valori cert*  
pe plan internațional. De altfel, trebuie spus câ șl ca- 
detele, ca și junioarele care au pășit de acum pe por
țile lotului de senioare, mai cu mult de lucru pentru o 
ating*  nivelul solicitat de actualul standard Internațional. 
Antrenorul reprezentativei de senioare — Nicolae Mar
tin, ne declara deunăzi: „Jucătoarele tinere au calități, 
in special fizice, dar nu au incâ bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactice necesar*  pentru o fi de reală și perma
nentă utilitate selecționatei lății, ața cum au fost la

vremea lor, cind erau junioare, Magdalena Pali șl Ca
melia Solovăstru ca să dau doar două exemple. Firește, 
In perioada de pregătire la lot se face tot ce este po
sibil pentru creșterea valorică a jucătoarelor tinere, dar 
baza pregătirii lor trebuie sâ fie la echipele de club, 
unde se antrenează majoritatoa anului*.

Nu eete lipsit de importanți să subliniem că situația 
actuală a reprezentativei de senioare Impune ca saltul 
valoric pa care-l așteptăm din partea junioarelor să 
albă loc cit mal curind, deoarece tocmai aceste Junioare, 
ca șl oile Jucătoare toarte tinere, alcătuiesc — In pro
porție majoritară — lotul național de senioara care anul 
viitor, In Italic, va susține dificilul examen al Campio
natului european. Pînă atunci, este posibil ca unele din
tre componentele mol vechi ale lotului, acum indisponi
bile (Mariana Bâdinici, Camelia Solovăstru-Hinda), să 
revină in riadul echipei naționale, dar chiar și In aceas
tă ipoteză sportivei*  nou promovate In reprezentative 
de senioare, ca și cele Intrate In vederile selecționeri
lor au dotorio de a se pregăti cu deplină responsa
bilitate șl dăruire pentru a înclina In favoarea valorii 
reale cumpăna In care se află acum. Paula Misăilă 
trebuie să ajungă o conducătoare de joc in măsură 
să fie folosită cu succes și împotriva apărării In zonă 
(șl nu doar împotriva sistemului om Ia om, ea pînă 
acum), In același timp să elimine greșelile de tehnică 
prin care 
Lefter și 
de lucra 
suplinirii 
(Ștefanic 
va trebui--------------- ------------------------------------ ------
tacticii individuale pentru a deveni o extremă capabilă 
să facă față oricărui sistem de apărare. Șirul celoi 
care bat la porțile consacrării internaționale este insă 
mult mai lung, dar ideea care trebuie să le călăuzească 
este aceeași, și anume că ele trebuie să se antreneze 
cu și mai multă sîrguință pentru o-și aduce contribuția 
In lotul de senioare, așa cum au făcut-o predecesoarele 
lor la o vîrstă fragedă.

afectează uneori potențialul echipei ; Melania 
Luminița Măringuț, mai au destul de mult 
pentru a atinge nivelul tehnico-tactic accesa*  

cit de cit a Jucotoarelor pivot ale lotului 
Borș ți Mariane Bâdinici); Rodica Jugănaru 
sâ insiste asupra îmbunătățirii mobilității șl
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SCHIMBULDE GENERAȚII ARE UN
NUMITOR COMUN; VALOAREA!
Interviu cu Aoa Pasca, fostă campioană mondială de

secretara F. R. Scrimă
Ana Pascu 

interlocutoare 
un dialog pe 
lotului reprezentativ de scrimă. 
Așa incit discuția noastră s-a 
înscris fără ocolișuri pe făga
șul actualității.

— întinerirea loturilor re
prezentative de scrimă — ne-a 
spus Ana Pascu — jiu este o 
problemă conjuncturală, ci 
o direcție principală In acti
vitatea noastră. Care vizează 
perspectiva, prin etape tran
zitorii, ca termene de verifi
care a potențialului nostru in 
raport cu cerințele scrimei in
ternaționale. De altfel, tn ci
clul olimpic recent încheiat, 
procesul întineririi loturilor 
a avut, în cazul floretei femi
nine și spadei, o importantă 
„scadență*.  Debutind ime
diat după ediția moscovită a 3.0. 
reprezentantele „noului oal*  al 
floretistelor (Rozalia Oros 
Csila Ruparcsics, Monica Ve- 
ber — C. S. Satu Mare, 
sabeta Guzganu 
Reka Lazar — 
șov) au reușit 
ca elemente de 
tivă, in pofida 
experiență. O 
sarea acestor 
pe planșele

este, desigur, o 
avizată pentru 
tema întineririi

Eli- 
Steaua. 

Tractorul Bra 
să se 
reală 
lipsei 
dată 
tinere 

internaționale 
(Guzganu. Veber si Ruparcsics 
au și debutat la campionatele 
mondiale încă din 1982. cind a- 
veau în fur de 17—18 ani 1, se 
și conturau ca viitoare titula
re. prin succese la „mondia
lele*  de tineret (Elisabeta Guz
ganu — „bronz*  în 1983 ți 
1984), prin prezențe fn fi
nalele concursurilor interna
ționale de cat. A (Rozalia 
Oros. Csila Ruparcsics, Moni
ca Veber, Reka Lazar), prin 
medaliile obținute in cadrul 
„Cupei Europei", sub culorile 
clubului campion. C. S. Satu 
Mare. Ținînd cont, însă, de 
marea responsabilitate a în
trecerilor olimpice, de marea 
încărcătură nervoasă a unei 
asemenea confruntări, am 
continuat si mizăm pe rutina
tele trăgătoare Aurora Dan 
(Dinamo) și Marcela Moldo- 
van-Zsak (C. S. Sata Mare). 
Dar iată că tocmai atunci cind 
aceste floretiste trebuiau șd 
constituie pivotul echipei, 
în finala olimpici, ele au evo
luat mult sub așteptări.

— Deci, dacă întinerirea lo
tului reprezentativ nu con
stituie un scop în sine, nu în
seamnă, însă, că trebuie să 
crezi că experiența poate com
pensa lipsa prospețimii și com
bativității. După cum nici re
ciproca nu este valabilă, adică 
să pui semn de egalitate ori- 
cînd între tinerețe și valoare 
confirmată. Sînteți de acord ?

— Așa este, după cum 
constatat și noi nu numai 
floretă feminin ci _ și 
spadă, armă unde am încercat 
lansarea unei echipe noi și 
tinere (N. Bodoczi, R. Szabo, 
S. Saitoc. F. Nicolae). dar care, 
tn pofida talentelor individua
le. nu a reușit să se exprime 
competitiv pe plan inter
national. datorită neserioii-

impună 
perspec- 
lor de 

eu lan- 
talente

am 
la 
la

tineret,

tații ți superficialității 
acești spadasini au ______
pregătirea in acest ciclu olim
pic. La reușita sau nereușita 
acțiunii de întinerire, o contri
buție esențială — cheie, 
spune — o are antrenorul, 
primul rind, cel de

cu care 
abordat

aș 
Pi 
la

ELISABETA GUZGANII

club, care lansează scrimeri 
printre valorile autohtone', 
Și apoi cei de la echipa repre
zentativă. chemați să „șle
fuiască*  talentul, adăugindu-i 
deprinderea de autodepășire, 
rigoarea și disciplina efortului 
cotidian, responsabilitatea bra
sardei cu ’ ‘ ' 
punct de 
cii a fost 
minin 
Haukler ___ ____ _
la aducerea unei noi generații 
în lumina marii performante, 
in timp ce spadasinii, pregătiți 
Si conduși in acest ciclu tot de 
tineri tehnicieni (Al. Istrate. 
D. Popescu, L. Vigula) n-au 
făcut pasul hotărît ți sigur în 
elita internaționali a armei.

— Floreta masculină. cu 
o singură „floare® (P. Kuki). 
și sabia, cu un „bronz" la Los 
Angeles, sînt și eîe la poli o- 
puși în privința întineririi. E- 
chipa de floretă, care de ani și 
ani nu mai reușește să se dis
tingă pe plan internațional, a 
pierdut și „trenul" ultimei O- 
limpiade. deși in acest ciclu 
a contat mult pe tinerețe. Sa
bia. în schimb, s-a bazat pe 
același rutinat trio, I. Pop, M. 
Mustață. C. Marin, osatura e- 
chîpei medaliate cu bronz la 
J.O. ’76. neputindu-se însă au- 
todepăși acum deși Ia Los 
Angeles a avut un culoar_ fa
vorabil finalei olimpice, 
vedeți aceste aspecte ?

— Aceste arme au fost 
poli opuși, acum. însă. 
greu de întrevăzut in 
spectiva apropiată, 
ambele arme, rezolvări și re
veniri spectaculoase, prin in
termediul 
pelor. Va 
nizăm o 
metru !

tricolor. Si din acest 
vedere etalonul mun- 
diferit, la floretă fe- 
antrenorul Ștefan 
contribuind din plin

Cum

la 
este 
per- 

j entru

întineririi echi- 
trebui. deci, să orga- 
cursă... contracrono-

Paul SLAVESCU



VOLEI: SISTEM COMPETIȚIONAL NOU.
DAR CALITATEA MUNCII?

Divizionarele „A“ de volei se aliniază, așa
dar. la startul unor noi ediții de campionat — 
a 36-a la masculin și a 35-a la feminin — edi
ții care se vor desfășura după un nou sistem, cu 
echipele împărțite în cîte două serii de 6. După 
încheierea disputelor din serii (tur-retur, în eta
pe săptămînale), în baza clasamentelor se vor 
alcătui cîte două grupe valorice continuîndu-se 
competiția în turnee găzduite pe rînd de com
ponentele acestora, în urma cărora se vor desem
na campioanele, din grupa valorică 1—6. și for
mațiile retrogradate (cîte două), din grupa va
lorică 7—12. De reținut că în ediția următoare, 
1985—1986. campionatele se vor desfășura di
rect în grupe valorice, alcătuite astfel : primele 
4 din grupa 1—6 și primele două din grupa 7—12

Programul primei etape
Feminin, seria I: C.S.M. Libertatea Sibiu — Flacăra roșie 

București, Universitatea Craiova — Farul C.S.ș. 1 Constanța, 
Rapid București — Dinamo București (azi. ora 16, sala Giu- 
lești); seria a Il-ra: Calculatorul București — Chimia Rm. Vîlcea 
(miine. ora 10, sala Olimpia), C.S.ș. Explormin Caransebeș — 
știința C.S.ș. Bacău, Chimpex Constanța — C.S.U. Galați — 
amânat pentru 20 septembrie.

Masculin, seria I: C.S.M. Caransebeș — Dinamo București, 
C.S.M.U. Suceava — știința Motorul Bala Mare, Universitatea 
C.F.R. Craiova — Elcond Zalău; seria a II-a: Politehnica Ti
mișoara — C.S.U. Alumina Oradea, Explorări Baia Mare — 
Tractorul Brașov, Calculatorul București — Steaua, amînat pen
tru 20 septembrie.

Vă prezentăm Ioturile celor 24 
de echipe feminine și masculine.

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI (antre- 

noare Doina Ivănescu) : Mariana 
Ionescu (35 ani — 1,78 m). Vic
toria BMlCiU (32 — 1,76), Irina 
Velicu (28 — 1,89), Victoria Ni
culescu (28 — 1,78), Doina Moro- 
șan (28 — 1,79), Georgeta Lungu 
<2t — 1,76), Mirela Pavel (20 —
1,76),  Daniela coșoveanu (i» — 

1,79) Georgeta Ena (17 — 1.84), 
Ottliia Szentkovics (17 — 1,82). 
Marilena Marin (17 — 1,79). Ld*  
liana Șerban (17 — 1,76).

C.S.U. GALAȚI (antrenor Traian 
Valsau) : Marla Muscă (29 —
1,74),  Ileana Berdllă (25 — 1,75), 
Crina Răuță (24 — 1,69), Maria 
Mititeiu (24 — 1,81), Gabriela Co- 
jocaru (23 — 1,82), Speranța Gă- 
man (21 — 1,81), Lucia Tocad 
(21 — 1,74), Carmen Bobe (21 — 
1.78), Manuela Birsan (20 — 1,78), 
Daniela Drăghlcl (20 — 1,78), Ni- 
ooleta Iancu (20 — 1,77), Llvia 
Gllga (19 — 1,75), Emilia Nedel- 
cu (18 — 1,87), Cristina Buzllă 
(16 - 1,78).CHIMIA RM. VILCEA (antre
nor Lucian Cristescu) : Marilena 
Dubtaciuo (34 — 1,71), Volodia 
Cebuo (30 — 1,79), Georgeta Za- 
har'na-Popescu (24 — 1,69), Came
lia Tomeci-Illescu (23 — 1,73), 
Ioana Llteanu-Cotoranu (21 —
1,7S(, Dorina Gherghev (18 —
1,70),  Natalia Dulică (18 — 1,76), 
Mariana Llteanu (16 — 1,67), Mă- 
dăltaa Avasilichioaiei (16 — 1,77), 
Luclca Scărlătescu (17 —‘ 1,67).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU (an
trenor Nicolae Tudor) : Marcela 
PrLptș (35 — 1,70), Doina Bischin 
(30 — 1,72), Marioara Jlda (27 — 
1,67), Daniela Ungureanu (23 —
1.76) , Anca Ștefan (21 — 1,77), 
Mirela Popoviciu (18 — 1,88), Anca 
Beștea (17 — 1,76), Daniela Măr
ginean (21 — 1,69).UNIVERSITATEA CRAIOVA (an- 
trenori : Viorel Dotre și ion 
Constantinescu) ; Iuliama Enescu 
(29 — 1,76), Lucreția Mirea (25 —
1,70),  Carmen Cuejdeanu (22 —
1.77) , Monica Șușman (21 — 1,76), 
Lotlana Hermeneanu (21 — 1,70), 
Mariana Tone (21 — 1,62), Maria-

na Miron (20 
Buzdugan (20 
Drăgoi (20 — 
(19 — 1,79),

1,70),  Violeta Dinu 
Eugenia Cotescu 

(19 — 1,84), Aurelia Dobre (20 —
1,78). ȘTIINȚA BACAU (antrenor 
Virgil Moșescu) : Margareta Pes
cara (30 — 1.71), Niculina Cuclu- 
reanu (30 — 1,80), Marilena Bog
dan (27 — 1,77), Daniela Buhleă 
(16 — 1.86), Doina Mangeac (25 — 
1,73), Kate Talabă (26 — 1,78), 
Gabriela Bordianu (17 — 1,73), 
Daniela Blănaru (17 — 1,78), Eu
genia Panait (20 — 1,68).

CHIMPEX CONSTANȚA (an
trenor Lucian Topciov) s Liliana 
Văduva (SI — 1,77), Emilia Mă- 
năilă (30 — 1,79), Mioara Bisirt- 
ceanu (25 — 1,72), Roxana Avram 
(21 — 1,74), Viorica Geapana 
(19 — 1,78), Camelia petrlșor (21 
— 1,86), Rodlca Oancea (20 —
1,75),  Manuela Cuș (19 — 1,76),
Eugenia Dumitrașcu (28 — 1,76), 
Ileana Geambașu (27 — 1,76), Ta
tiana Culea (24 — 1,80), Mlhaela 
Deaconu (21 — 1,80).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(antrenor Sandy Chiriță) : Simo
na Enescu (32 — 1,77), Mariana 
Apostolescu (27 — 1,71), Lucia 
Etrtz (25 — 1,78), Mariana Olteanu 
(23 — 1,78), Nlculina Bujor (23 — 
1,80), Nlcoleta Stanclu (23 — 1,82), 
Viorica Bîrsășteamu (22 — 1,76), 
Viorica Niculescu (21 — 1,79), Da
niela laoob (17 — 1,79), Doina 
Chirie (17 — 1,77), Corina Olteanu 
(18 — 1,73), Cristina Anton (17 —
1.70) .

FARUL C.S.S. 1 CONSTANȚA 
(antrenor : Octavian Dimofte) : 
Marla Enache (34 — 1,77), Marla 
Stadnio (31 — 1,73), Doina Po
pescu (27 — 1,69), Gabriela Vul
pe (25 — 1,74), Elena Piron (24 — 
1,83), Elena Caradima (23 — 1,83), 
Lenuța Motrescu (23 — 1,75), Ma
rinei! Țurlea (28 — 1,68), Daniela 
Androne (17 — 1.78), Mirela Ca
zangiu (17 — 1,77), Mirela Nistor 
(17 — 1,80), Mădălina Clorbaru 
(15 — 1,79).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
(antrenori : Gheorghe Simulcscu, 
Traian Marinescu) : Elen Sander 
(28 — 1,73), Mirela Zamfir (26 —
1.71) , Aurelia Ciobanu (24 — 1,69),

în ediția care începe acum vor figura în vi
itoarea grupă valorică 1—6, iar celelalte echipe 
vor juca in grupa 7—12.

Modificările aduse sistemului competițional 
urmăresc, de bună seamă, sporirea numărului 
de jocuri (în această ediție : 40). creșterea e- 
chilibrului meciurilor de campionat. întrucît în 
grupele valorice vor fi eliminate în parte ma
rile diferențe dintre echipe, obligarea echipelor 
Ia o pregătire mai susținută, stimularea inte
resului publicului. Toate acestea — vizînd o 
competitivitate superioară — stau însă sub sem
nul calității muncii la cluburi, care nu mai tre
buie privită dectt prin prisma nivelului interna
țional al elitei. Altfel, vom avea campionat 
disputat, dar mediocru 1 A. B.

1,80), Martaela 
1,76), Tasnța

Severina Tudorache (23 — 1,77), 
Paula Păvăloaie (22 — 1,74), Elena 
Munteanu (21 — 133), Carmen 
Anghel (21 — 1,61), Marcela Măr- 
găritesou (20 — 1,77), Elena Ne- 
gulescu (18 — 1,87), Andreea
Szakacs (18 — 1,72), Daniela Bratu 
(16 — 1,83).

RAPID BUCUREȘTI (antrenor 
Nicolae Humă) : Constanța Iorga 
(36 — 1,70), Maria Ivanov (35 —
1,76),  Ileana Tîrnovean (30 — 1,76), 
Elena Ule (26 — 1,76), Sofia Popa 
(24 — 1,70), Ana Grecu (23 — 
1,69), Sorina Niculescu (20 — 
1,83», Tanța Codrea (20 — 1,80), 
Lenuța Pleș (1» — 1,77), Zoe 
Moldovan (10 — 1,73), Amalia 
Ene (19 — 1,70), Ileana Sabău 
(29 — 1,73), Valeria Iliescu (19
— 1,78).C.S.S. EXPLORMIN CARAN
SEBEȘ (antrenori : Titus Stani- 
mlrescu, Doina Gheceov) : Marla 
Rusu (30 — 1,84), Cristina Florea 
(29 — 1,76), Mariana Dăscălescu 
(26 — 1,70), Violeta Vuo (18 —
1,78),  Corina Memelis (17 — 1,72), 
Daniela Medulicl (17 — 1,75),
Victoria Mircea (17 — 1,76), Clau
dia Tătucu (17 — 1,74), Ana Ne
grei (17 — 1,71), Florida Tănăsie 
(16 — 1,78), Marinela Anderea 
(16 — 1,70), Daniela Bumbăcllă 
(15 — 1,76), Luminița Bănăduo 
(15 — 1,75), Adela Stepanescu
(15 — 1,81), Virginia Beus (23 — 

1,68), Brigitte Adam (22 — 1,76).
MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Wiliam Schreiber) : Marian 
Păușescu (31 — 1,89), Dan Glrlea- 
nu (30 — 1,96), Gunther Enescu 
(29 — 2,02), Emilian Vrîncuț (27
— 1,95), Marius Căta-Chlțiga (24
— 1,96), Zamfir Gheorghe (23 — 
1,96), Mihai Slabu (23 — 1,90), 
Ovldiu Gizdavu (23 — 1,94), Sorin 
Pop (21 — 1,94). Ovldiu Bălan 
(20 — 2,01), Daniei Rădulescu (19
— 1,94), Dan Drăgușin (18 — 1.90), 
Dumitru Gigl (25 — 1,92).

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : Gyula Bartha, Virgil Du
mitrescu) 1 Petre Ionescu (30 —
1,90),  Sorin Maca vet (28 — 1,90), 
Florin Mina (25 — 1,95), Marian 
Săniuță (24 — 1,93), Valeriu Sp4- 
nu (24 — 1,98), Cristian Penteles- 

cu (21 — 1,94), Silviu Pralea (21
— 1,96), Pompillu Dascălu (22 — 
2,02), Mihal Pădurețu (17 — 1,91), 
Cornel Șolca (17 — 1,96), Daniel 
Dalacu (18 — 2,02), Constantin 
Marian (19 — 1,92), Viorel Oprea 
(20 — 1,88).

EXPLORĂRI BAIA MARE (an
trenor Alexandru Manț) : Adrian 
Arbuzov (34 — 1,82), Cristian Ig- 
nișka (29 — 1,97), Traian Corcheș 
(29 — 1,95), Ion Staicu (28 — 1,90), 
Marian Mâțu (26 — 1,97), Viorel 
Manoie (28 — 1,94), Viorel Bujor 
(23 — 1,81), Mlrcea Tutelea (23 —
1,86),  Dumitra Todoran (23 —
1,86),  Aurel Cazacu (23 — 1,87), 
Adrian Morolanu (22 — 1,79),
Istvan Reissfeld (21 — 1.86), Ma
rius Plop (21 — 1,94).

ELCOND-DINAMO ZALAU (an
trenor Vasile Mășcălan) : Mir
cea Tutovan (32 — 1,99), Vasile 
Mășcășaa (34 — 1,80), Iuliu Co- 
dre (25 — 1,93), Vasile Ștreang 
(24 — 1,72), Cristian Strauff (23
— 1,90), Florin Oltean (22 — 1,94), 
Dănuț Caontoș (22 — 1.90), Iuliu 
Briscan (22 — 1,88), Ludan Horje 
(22 — 1,86), Sorin Țerbea (20 —
1,90),  Nicolae Tâmășan (19 — 
1,82).

UNIVERSITATEA CR' 
(antrenor Radu Zamfirescu) t 
Nicolae Braun (34 — 1,90), Marian 
Păun (30 — 1,87), Mancei Zlotea 
(29 — 1,85), Livid Rizea (28 —
1,90),  Iulică Bălol (27 — 1,83),
Nlcu Stolan (27 — 1,95), Adrian 
Dumitra (25 — 1,92), Augustin 
Daha (22 — 1,87), Nicolae Ungu- 
reanu (22 — 1,88), Lucian Mătu- 
șoiu (21 — 1,87), Dănuț Pascu 
(20 — 1,97), Berthold Văsulcă (18
— 1,87), Horst Shoberl (18 —
1,97), Mareei Plrvulețu (23 — 1,87), 
Virgil Hrinco (31 — 1,90).

TRACTORUL BRAȘOV (antre
nor Tănase Tănase) : Constantin 
Sterea (33 — 1,87). Ion Hînda (32
— 1,87), Constantin zamfir (29
— 1,90), Ștefan Crișan (29 - 
Sandu Covaciu (26 — 1,94), Fran-

ciso Kosma (26 — 1,90). Viorel 
Crăciun (24 — 1,85), Petru Schiau 
(24 — 1,87), Marian Dragu (24 — 
1,92), Răzvan Paiul (22 — 1,93L 
Dănuț David (21 — 1,84), Dora 
Cașvean (20 — 1,92), Victor Covlc 
(19 — 1,94).

ȘTIINȚA-MOTOBUL BAIA MA
RE (antrenor Vaier Cozmuța) : 
loan Ghlo (33 — 1,90), Zoltari 
Kovacs (33 — 1,82), Gheorghe 
MUialca (31 — 1,84), loan Mare 
(30 — 1,90), Victor Chezan (29 — 
1,82), Dinu Dan (26 — 1,82), Mar
tin Roncslk (25 — 1,84), Ionel

Bara (22 — 1,84), Vasile Slghlartău 
(25 — 1,80), Petru Mețac (21 —
1,78),  Radu Bancos (19 — 1,81), 
Bendeguz Szllagyl (19 — 1,90),
Tamas TrelU (27 — 1,85).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
(antrenori : Constantin Chlțigoi, 
Dan Lăzărescu) : Constantin Ste- 
riade (31 — 1,86), Dumitru Schio- 
pescu (30 — 1,95), Aurelian Ion 
(29 — 1,90), Cătălin Popescu (28
— 1,88), Aurel Ioniță (24 — 1,89), 
Mihal Alexandra (24 — 1,85), Ma
rian Bîră (23 — 1,91), Dorin An
tonescu (21 — 1,88), Horațlu Nl- 
colau (20 — 1,88), Lucian Do- 
broceanu (20 — 1,89), Vicenția 
Duță (20 — 2,03), George laoob 
(20 — 1,97).

C.S.M.U. SUCEAVA (antrenor 
Eduard Gazda) : Victor Pancu
(35 — 1,85), Aurel Enuca (32 — 
1,88), Vlrgll Lepădătescu (32 — 
1.95), Ltvlan Ș te flea (25 —
Dorel Mîndra (24 — 1,94), Serglu 
Dumitru (24 — 1,88), Florin Po
pescu (21 — 1,94), Traian Bucur 
(20 — 1,89), Paul Costeniuo (19
— 1,91), Mlrcea Mihal (19 — 1,89).

C.S.U. ALUMINA ORADEA (an
trenor Octavian Bâc) : Dumitra 
Dragoș (32 — 1,85), Ioan Țerbea 
(31 — 1,95), loan Dragoș (28 — 
1,92), Nicolae Todoran (28 —
1,91),  Nicolae Răduță (27 — 1,93), 
Radu PeOnuș (26 — 1,84). Marius 
Năsăudean (22 — 1,90), Dan Te
leagă (21 — 1,85), Attila Varga 
(20 — 1,91), Gabriel Tășădan (29

— 1,86), Cornel Morăreț (20 —1,80).
POLITEHNICA TIMIȘOARA (an

trenor Gheorghe Bodescu) ; Hie 
Bugarschi (34 — 1,79). Traian 
Clonoa (30 — 1,90), Alexandru Po- 
toceanu (30 — 1,79), Sorin Grădi
nara (26 — 1,80), Adrian Urzică 
(26 — 1,91), Alexandra Crik (24
— 1,94), Nicolae Groza (24 — 1.96), 
Romulus Roșea (22 — 1,83), Ro
mulus Du căci u (21 — 1,83), Vasile 
Orelt (21 — 1,86), Constantin Jur- 
că (20 — 1,92), Dan Semenciuo 
(20 — 1,82), Nicolae Vaida (20 —
1,86),  Constantin Filip (18 — 1,87), 
Harald Kdnlg (18 — 1,91).

C.S.M. CARANSEBEȘ (antrenor 
Petru Motoș) : Viorel Bălaș (33
— 1,82), Marius Țig (28 — 1,87), 
Emil Rolban (24 — 1,95), Cristian 
Belglu (23 — 1,82), Tralan Piesa 
(23 — 1,89), Florin Căciulat (24
— 1,86), Mihal Niorba (22 — 1,84), 
Valentin Stoleti (22 — 1,83), Ionel 
Pelca (21 — 1,98), Vasile Iordan 
(20 — 1,90), Dorel Călina (19 —

1,86),  Luca Ponoran (23 — 1.83), 
Helmut Adam (18 — 1,87), Cris
tian Vizira (17 — 1,84).

LOTURILE CELOR
SERIA I

STEAUA București. A fost cam
pioană în 1949, 1953, 1954, 1961, 1963, 
1964. 1971, 1973. 1974, 1977, 1079, 1980, 
1981. 1983, 1984. Președinte de sec
ție: col. Mlrcea Zice; antrenori: 
Th. Rădulescu șl R. Durbac; ju
cători (în ordinea posturilor o- 
cupate în teren): L. Codoi, L. 
Hodorcă. S. Fulcu, M. Toader, 
Gh, Vărzaru, D. Enache, V. Da
vid, D. Alexandru, C. Coman, T. 
Coman, Ed. Suciu, FL Mur ar iu, 
Al. Rădulescu, C. Florea, M. Gta- 
găl. L. Constantin, M. Ionescu,
O. Țepurlcă, Gh. Leonte. Gh. Du
mitrescu (C.S.Ș. Locomotiva Buc,), 
o. Căinara, M. Munteanu, M. 
Moi. Gh. Pavăl.

DINAMO București. A fost 
campioană In 1951, 1952. 1956, 1965, 
1969, 1982. Președinte de secție: 
col. Gheorghe Marinescu; antre
nori: I. Tuțuianu șl Gh. Nica; 
jucători: I. Petre, L Constantin, 
M. Aldea, M. Chiricencu, M. Mar- 
ghescu, A. Lungu (Farul Constan
ta), șt. Tofan (jr.), șt. Podărescu, 
M. paraschiv, M. Zafiescu, Gh. 
Marin, E. Stoica, N. Vereș, R. Se
măn (C.S.Ș. Locomotiva Bue.), P. 
Borș, Gh. Dărăban, Gh. Caragea, 
C. Gheorghe, L Bucan (Știința 
Petroșani). D. Simion, D. Soare 
(C.S.Ș. Locomotiva Buc.), T. 
Meszaroș, Gh. Ion.

FARUL Constanța, A fost cam
pioană în 1975, 1976, 1978. Pre
ședinți de secție: Ing. Hie Geor
gescu șt ing. Nicolae Dan; an
trenori: M. Naca șl Gh. Dumi
tra; jucători: Gh. Florea, A. 
Pllotschl, N. Dinu. Gh. Varga,
C. Vasile, M. Holban, R. Bezuș- 
cu, V. Năstase, V. Ion, G. Tudor.
D. Pavea, R. Marou, N. Ene, S. 
Galan, Șt. Constantin (Știința Pe
troșani), FL Constantin, Gh. Du
mitru. V. Giuglea, D. Mușat, G. 
Arvinte, H. Oprlș, D. Prisecara, 
1'1. ioniță, Em. Grigore. S. Gro
șii. A. Tinea, D. Pitt, G. Tutu- 
nea, I. Bică (ultimii patru ju
niori) .

K.C. GRIVIȚA ROȘIE București. 
A fost campioană In 1948. 1950. 
1955, 1937, 1953, 1959, 1960, 1962,
1966, 1S67, 1970. Președintele clu
bului: îng. VasHe Mladin; antre
nori: V. Moraru șl R. Demian; 
jucători: T. Tudose, AL Marin,
P. Carp, G. Dugala, M. Voicu, C. 
Tudor. M, Mirea. S. Berende, V. 
Țuică, I, Nicolae, P. Bidirel, T. 
Radu. V. Anton. D, Neaga (C.S.ș. 
Locomotiva Buc.), D. Dinescu, C. 
Calafeteanu, N. GWovan (ambii 
C.S.Ș. Locomotiva Buc.), A. Pon- 
gracz, o. Moraru, FI. Măcăneață, 
I. Stroe, A. Ion. D. Bălan, I. 
Broscaru, G. Cercel, E. Pasache, 
V. ncă, I. Dinu, M. Marcu.

POLITEHNICA Iași. Președinte 
de secție: conf. dr. Eugen Popa; 
antrenori: P. vizitiu șl y. Gheor-
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ghiu; jucători: D. Bălan. C. Vasl- 
llu, V. Băletu, C. Bălteanu, A. 
Signeanu. Gh. Manea, M. Crețu, 
I. Năstase, C. Paranlci (jr.), M. 
Mititelu, L Luca (Lie. Metalurgia 
lași), N. Dorottei, C. Nemesni- 
ciuc, D. GavrUeț, Z. Vasluiano, 
V. Andrei, L. Constantin, E. La- 
vrie, Or. Ciorăscu (jr.), C. Popa, 
N. Cristei, N. Pătrăhău. D. Tu- 
naru, P. Petrlșor, D. Colibă, E. 
Ebu, Al. Klisel.

ȘTIINȚA Petroșani. Președinte 
de secție: cont. dr. ing. Comei 
Hlrian; antrenor: C. Budlcă; ju
cători: D. Luca, E. Medragoniu. 
I. Catanâ, Al. Năstase, P. Chlriao, 
V. Dobre, FI. Elev, V. Bezărău, 
N. Nedelcu (Grivlța Roșie), L 
Bonea, FI. Ion, A. Viciu, M. Pa- 
lamariu. Ad. Șușinschi, V. Kele- 
men, V, Bălai. A. Sandu, Cr. 
Gheorghe, M. Ortelecan, P. Do- 
bre-Dorobanțu, I. Loczlcko.

ȘTIINȚA CEMIN Bala Mare. 
Președinte de secție: ing. Lascăr 
Ghineț; antrenori: FI. Popovict șl 
R. Tmyancsev; jucători: L Mi
halț, AL Ciolpan. N. Gligor, M. 
Pascale (Politehnica Timișoara), 
T. Bucșe. R. Osiac, P. Rădol. D. 
Istrate, N. Fulina (Farul Con
stanța) . V. Cantea. G. Popa, R. 
Tmyancsev, A. Florescu. FL Nis
tor, E. Mărginean, O. Sugar, Gh. 
Demian. Gh. Pujlnă. L Pogăceaș, 
C. ștefiuc, E. Meiniduc, AL Cso- 
m*.  N. Gheorghe. Gh. Vlad.

C.SJtt. Sibiu. Președinte de sec
ție: ing. Gh. Mandea; antrenori:
B. Boboc șl D. Bășcanu; jucători: 
L Ivanctuo, V. Mitocaru, I. Ne
gru. M. Feraru, M. Dragomir, OL 
Becheș, L Amarie, G. Ignat, Z. 
Tamașiu. M. Sărac, V. Radeș, M. 
Zamfir, FL Zeicu, I. Leordean, 
Gh. Codrcă. L Dumitru. I. Ur- 
dea, Gh. Banda. D. Burdușel. L 
Jlanu, M. Mărginean, V. Ungu- 
reanu, Gh. Dragomir. C, Cuco- 
velcă. L. Blșchin (C.S.Ș. ȘolmM 
Sibiu).

GLORIA P.T.T. Arad. Președin
te de seefie: ing. Grațian Tămaș; 
antrenori: Gh. Băltărețu și P. 
Bonțea; jucători: șt. Chiriță, G. 
AsmarandeL M. Hodorcă. A. Moș, 
A. Juhasz, I. Corduneanu, St. 
Ghlmlș, Leca, Jurj („Poli*  
Tim.), L lordache. A. Aștefă- 
noaei, Gh. Farago, C. Albișteanu. 
A. săndulescu, I. Moser. Ov. Ga- 
vriluță. Ftntlnaru („Poli- Tlm.), 
G. AștefaneL FI. Tlță, I. Mun- 
teanu, I. Bota, Belel șt Ca
pră (C.S.Ș. Gloria Arad), N. Rls- 
ta, N. Lupașcu.

RULMENTUL Biriad. Președinte 
de secție: ing. Dan Tlmofte: an
trenori: M. Paiu șl P. Florescu; 
jucători: L laoob. V. Holban. L. 
Croitoru, L Harnagea, C. Strehte.
L. Abutoaie (Dinamo), D. Mihal 
(T.C. Ind. Midia), C. Dănescu. S. 
Seceleanu, L Floricică. L Ținu.

„A" DE RUGBY
G. Căuta, N. Ștefănică. N. Za va
le, Tir. Clorid, V. Tătaru. D. 
Rășoanu. D. Nicoară, I. Ciuntuo, 
FL Rogoz, V. Cernat, J. IamandL 
V. Hluță.

SERIA a H-a
SPORTUL STUDENȚESC-CONS- 

STRUCTU București. A fost cam
pioană in 1925. 1929, 1932, 1935,
1939, 1945. Președinte de secție : 
ing. Marin Cristea ; antrenori : 
N. Ureche șl D. Mihalache ; ju
cători : șt. Jlpa (Politehnica Ti
mișoara). G. Vintilă, I. Chirigiu, 
D. Boțoo (Gloria Buc.), E. Ruja, 
N. Chidu, C. Meroa. D. Dinu, R. 
Săndoi (Vulcan), C. Harlton, D. 
Cojooara, V. Fălcușan (Grlvița 
Roșie), V. Pădureanu, V. Barba, 
N. Solomon, M. Gurămare, A. 
Preda, N. Covaci, M. Radu, FL 
Atanasiu, Al. Mazere (Știința Pe
troșani), V. Graur (M.G. Olimpia), 
P.R. Marin (Vulcan). Cr. Gheor- 
ghlosu, V. Dumitrescu, FL Curea, 
A. Stanclu. Oct. Corneliu (M.G. 
Olimpia), C. Păunescu (M.G. O- 
Hmpia). C. Bossenmayer, Cr. Stan- 
ciu (jr.).

POLITEHNICA Timișoara. A fost 
campioană ta 1972. Președinte de 
secție: ing- loan Staicu ; antre
nor : D. Ionescu; jucători : N; 
Grigoraș (CFR Pașcani), F. Fiai, 
V. Ctobotaru (Gloria PTT Arad), 
D. OnofreL D. Oprea (Gloria PTT 
Arad), P. Damian, R. Voinov, L 
Raicu, AL Domocoș (Gloria PTT 
Arad), FL Buruiană. Gh. Roxta, 
D. Borzaș, C. Bulgara, I. Căpră- 
rolu S. Mihailov (TC Ind. Midia), 
Gh. Chelariu. TL Beraru, Al. Lă
custă (CSȘ Triumf Buc.)'. V. La- 
zăr, E. Drumea (Știința Petro
șani), I. Basanduc. Z. Lany, D. 
Nistor (CFR Pașcani), V. Rarmca, 
Gh. Nlță. n. Tiță (P.T.T. Arad).

UNIVERSITATEA 16 Februarie 
Cluj-Napoca. Președinți de secție: 
tag. Ioan Pop șl Gh. Valasutean ; 
antrenori : AL Paloșanu șl O. 
Chihala; jucători : D. Gădălean 
(CSȘ Locomotiva — jr.). R. Dă- 
nllă, A. Novac, Gh. Sabău, V. 
Marcu, O. Tlco, E. Trandafir. N. 
CopIL Gh. Corbureaa. N. Răceau, 
L Leoca, AL dmpoacă. S. Mărgi
nean. T. Marta. L. Popa, L. Pe- 
trican. L Stan. Tr. Orolan (jr.), 
L. Tăut E. Molsll. L Pătraș (jr.),
C. Allenel (jr.), E. Mureșan, V. 
Băgăcean, T. Pop, Gh. Budal. I. 
Doja, S. Nechita (ultimii doi ju
niori).

C.S.M. Suceava. Președinte de 
secție: tag. Dragoș Al. Burac ; 
antrenor: St. ionescu ; jucători : 
V. Ișoveanu, C. Juravle. V. Cona- 
chi, C. Grigoraș, C. Ciobanu. D. 
Andreescu, D. Ungureanu. D. Ll- 
vadaru. V. Vaslllu, I. Ungureanu, 
L Dănilă, H. Dumitra?, Gh. Ili
escu. V, Palaghlanu, A. Constan
tin O. Dumlhiu. P. Tătărușanu, 
N. Tuchlel. 3. Crăciunescu (jr.).

Programul și arbitrii primei etape
SERIA I

București DINAMO — POLITEHNICA IAȘI
stadion Voința (Floreasca), ora 9; arbitra Marian Votaa —Brașov 
Arad GLORIA P.T.T. — FARUL

stadion Gloria, ora 19; arbitru FI. Dudu — București
Bala Mare ȘTIINȚA CEMIN — C.S.M. SIBIU

teren Recea, ora 11; arbitra Mihal Gavrlcl — București 
Biriad RULMENTUL — STEAUA
stadion Rulmentul, ora 9,39; arbitru Ion Davldolu — București 

Petroșani ȘTIINȚA — GRTVTȚA ROȘIE
stadion Știința, ara 14; arbitra Oct. Ionescu — Constanța

SERIA A ll-A
București GLORIA — POLITEHNICA TIMIȘOARA
stadion Steaua H, ora 9; arbitra Fi. Zamfirescu — Constanța 
Focșani MILCOVUL — SP. STUD.-CONSTRUCȚH
stadion 23 August, ora 11; arbitru Th. witting — București 
Cluj-Napoca UNIV. 16 FEBR. — METALURGISTUL CUGIR 
stadion Babeș, ora 19; arbitru C. Cristăchescu — București 
Suceava C.S.M. — M.G. OLIMPIA BUCUREȘTI

stadion Unirea, ora 9,30; arbitra C. Udrea — Buourești
Midia-Năvodari T.C. IND. — RAPID-CHIM1A BUZĂU
teren Chimia, ora 10,30; arbitra Șt. Crăciunescu — București 
• Toate meciurile stat programate duminică, cu excepția celui 

de la Petroșani, care va avea loc miercuri 19 septembrie.

V. Oană. L Țurcan, C. lacob, V. 
Constantin, C. Popescu Cr.).

RAPID-CHIMIA Buzău. Pre
ședinți de secție : tag. Șerban 
Ghlca șl tag. Florin Costache ; 
antrenori : P. Cosmănescu șl I. 
Predot; jucători: A. Dinu (Vul
can Buc.) T. Clobtcă, N. Tudor,
M. Pascu' O. Burial, I. Dobre, 
C. Capmare, V. Cojocaru, V. Go- 
moescu, C. Matache, V. Iancu, M. 
Arsene, Gh. Lungu, Al. Mușătolu, 
Em. Duță, V. Oprea, I. Apostol, 
L. Jaraea, C. Drăgilescu, I. Clu- 
că (CSȘ Constanța), N. Cioarec 
(Steaua), L Alexandru, F. An- 
dronic, Șt Fllipoiu. V. Nlță.

MAȘINI GBELE-OLIMPIA Bucu
rești. Președinte de secție : ing. 
Hie Mazere ; antrenori : Em. Ene 
șl L Ghimbășeanu; jucători : G. 
Văcaru, M. Ispas, C. Roșu, D. Gor
din (Vulcan Buc.), D. Petrilă. I. 
Zafiescu, D. Alexandru, G. Man- 
da (Știința Petroșani), C. Buga 
(Vulcan), FL Neacșu, V. Ionescu 
(Vulcan), Ule Călin (Steaua), I. 
Iordan. AL Perpelea, I. Mlrlcă, 
V. Ghtadănaru, P.Mirlcă, M. Băt- 
buliceanu, M. Anesia. M. Anclu, 
L. Grecu V. Cirilg, R. Mincea, 
C. Dănilă, T. Tulpan (Știința 
Petroșani).

GLORIA București. Președinte 
de secție: Ing. Gh. Avram; antre
nori: M. Blăgescu șl Șt. Popes
cu: jucători: E. Sabău. Gh. La- 
zăr, M. Bujor, Oct. Ustanov, D. 
Rusen, D. Ene, Gh, David, A. Pă- 
trășcanu, I. Lazăr, G. Ilesei, V. 
Racovițâ, Șt Dumitra. C. Mon- 
clota. C. Bidirel, Gh. Nuță, Șt 
Popescu. Ad. Dumitrescu, D. Bu
jor p. Kataac, M. Ionică, Cr. 
DAlăban, I. Promașcu.

METALURGISTUL Cugir. Pre
ședinte de secție: ing. Ion Dlcu; 
antrenor: Gh. Colibei; jucători :
M. Bancuț. Gh. Roman, I. oanea, 
Gh. Iosif, Ad. Măctalc, C. Tomo- 
gea. I. Roșea, D. Negru, L. Dosan,'
N. Mated, D. votaea. D. Hrihor, 
Al. Balint, V. Ianoș, V. Condras- 
chi, V. Macarie, I. Mărginean, L. 
Nistor T. Bogan, V. Rolf. M. 
Jurcă.' D. Boncuț, I. Jurcă (Știin
ța Petroșani), Gh. Petrovai (Dadl 
Sibiu).

MILCOVUL Focșani. Președinte 
de secție : Emil Silvestru; antre
nor: D. Mlhăllă; jucători: I. Ali- 
mănescu (Vulcan Buc.), C. Birlă- 
deanu, I. Viorel, M. Vizitiu, Gh. 
Rusu, C. Botez, A. Capră, I. Das
călu, Al. Călțatu. Ed. Vaslllu, N. 
Timofte, FI. Pojar, R. Aroșcule- 
seL L Petrilă, D. Coman, T. Ml- 
loaie. N. Neacșu, C. Brătulescu 
(M.G. Olimpia). C. Răileanu, L 
Duță, L Săpunâra, L. Tătaru.

T.C. IND. Midia-Năvodari. Pre
ședinte de secție : Ion Munteanu; 
antrenor : V. Bercu ; jucători : 
M. Gheorghe. Ad. Călin, C. Ale
xandra, Gh. Ivan. M. Stoica, V. 
CazacopoL S. Manea (Metalurgis
tul cugir), N. Anefl, T. Mirea, 
Gh. Barabanclu. D. comănlcL M. 
Aurică, T. Grisincu (Chimia Nă
vodari) ,C. Borșaru, L. Blaj, D. 
Borhan (Constructorul Constanța), 
FL Războiesou. M. Manea, I. Si
mion. C. Dumitra, V. Turlceanu, 
M. Nicolae, S. Matei, N. Flores
cu, M. Domnaru (CSȘ 2 Constan
ța).
Notă. Jucătorii sublintati stat foști 
sau actuali Internaționali „A*.
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La startul preliminariilor Mundialului

REABILITAREA JOCULUI PUR
Caruselul fotbalului european continuă cu o 

intensitate sporită. „Cei mari" coboară, cei mici 
urcă, ierarhiile se dau peste cap. calculele hir
tiei sînt tot mai mult o capcană.

Miercuri, la Belfast, Irlanda de Nord. învinsa 
Finlandei, a obținut victoria ta dauna „tricolo
rilor" noștri care nu pierduseră nici un joc in 
deplasare intr-o companie mult mai selectă, cea 
a preliminariilor pentru Franța. Mai mult. Ir
landa (cealaltă) a produs o mare surpriză, invin- 
gînd puternica echipă a U.R.S.S.. care luase un 
start rapid sub conducerea lui Malofeev, fostul 
antrenor al lui Dinamo Minsk. în sflrșit. o altă 
echipă din „zona pescărușilor*  (Islanda) și-a a- 
dunat „pinguinii*  răspindiți prin Europa șl a 
învins Tara Galilor, echipa lui Ian Rush, a că
rei forță o cunoaștem foarte bine. Bineînțeles 
că seria poate continua, noi limittadu-ne la 
victoria Elveției asupra Norvegiei, chiar la Oslo, 
adică în orașul în care Anglia plecase steagul 
cu numai doi ani ta urmă.

Se pare că miercurea care a trecut a oferit 
doar două rezultate care confirmă unele ante
cedente : infrtagerea echipei lui Beckenbauer ta 
fața Argentinei (1—3. chiar pe teren propriu) 
ți marea înfringere a echipei iugoslave (1—6_eu 
Scoția), care „confirmă*  acel 0—5 recent cu 
nemarca. în turneul final al Europei.

Ce ne sugerează acest carusel 7 în primul 
faptul că previziunile care se fac stat de 
mai multe ori Infirmate, că echipele mici 
mereu în progres. în această situație sînt — ca 
să luăm exemplul grapei noastre — si Finlan
da. care a si demonstrat-o <1—0 cu Irlanda de 
Nord), și chiar Turcia, care poate produce mari 
surprize, iar gîndul că următorul meci al echi
pei noastre naționale se joacă în aprilie, chiar 
cu Turcia, nu trebuie «ă fie nici pe departe o 
invitație la liniște.

Da-

ordinea zilei

C'WOIMȘELE COSTA!

GORDILLO CARDENOSA

Fotbalul international a devenit un fenomen 
tot mai dinamic. Nici o echipă nu mai pornește 

_i propune
ne amintim 

Germania — 
și eliminată 

manifestă ți 
cartoteci ei- 
adversarului, 
joc la altul.

dinainte învinsă, nici una nu-și mai 
doar • comportare onorabilă. (Să 
că în minutul 80 al meciului R.F.
Albania echipa lui Derwail era ca 
dta_. Franța). Acest dinamism Se 
In imposibilitatea de a .prinde*  in 
bemetice ideile de joc ..traseele*  
care, tată, se schimbă de la un ___________ .
exemplul cri mai sugestiv fiind cri al Portuga
liei în Franța, care a oferit mai multe fețe de 
la un joc la altul, pentru ca miercurea trecută 
să ne ofere — In plus — și o perfectă mostră 
de contraatac. invingind Suedia în deplasare, 
eu Games ta rolul lui Câmătaru *83.

Fotbalul toteroațiana!. mereu mai solicitat, 
este, tot mai mult. OBLIGAT să revină la for
mula JOCULUI renunțir.d — prin forța 
prejurărilor — la variantele mult 
rate, pe care le-a inaugurat don 
rrera si ea care a contaminat un 
treg-

Dinamismul sporit al fotbalului
li de această mototolire a calculelor 
este o realitate. Dacă vreți, ri este demonstrat 
li de faptul că jucători care se adună cu două 
zOe Înainte de med nu par handicapați de cei 
care ae pregătesc todekmg. Intre echipa foarte 
elaborată a bjj Malofeev (ca să revenim la ma
rea surpriză) st irlandezii veniți cu avionul de 
la Qasgcw. Porto sau Milano nu a existat — 
se pare — o diferență la capitolul omogenitate. 
Pentru eă fotbalul apelează tot mai mult și la 
intuiția pe care U-o dă BUCURIA JOCULUI, 
bucuria unui campionat colora*.  viu. plin de 
neprevăzut, eare să producă jucători capabili să 
•e actodepășeasri. indiferent de formulă.

loon CH1RILA

im- 
prea delibe- 
Helenio He- 
continent in

1984. reflectat
hirtiei,

RINCON - CALDERON,
„CVARTETUL-CHEIE*  AL LUI BETIS SEVILLA

• Deși conflictul cluburi-jucători nu

este suspendată], cluburile spaniole
Conflictul dintre sindicatul 

fotbaliștilor profesioniști spa
niol si conducerile duhurilor 
continuă. Joi noaptea, după dis
cuții care au durat șapte ore. 
cele două delegații s-au des
părțit fără să se fi ajuns la 
un acord. Ziarele de vineri ti
trează pe prima pagină : -Este 
eel tuai greu moment din is
toria fotbalului spaniol „Rup
tură totală". „Nici un acord. Dis
cuțiile vor fi reluate". In a- 
ceastă situație si fată de fap
tul că s-a interzis utilizarea ju
niorilor si a jucătorilor din e- 
chipele amatoare ta partidele 
de „A" și „B“. etapa de du
minică din campionatul spaniol 
a fost suspendată.

Era compromisă. Ia un mo
ment dat. si participarea la 
jocurile din enpeîe europene. 
Dar. joi seara, cinci dintre eeie 
șase cluburi spaniole partici
pante la marile întreceri con
tinentale — Athletic Bilbao, 
C. F. Barcelona. Betis Sevilla. 
Real Madrid și Valladolid — au 
comunicai că se vor prezen
ta la meciurile programate 
miercuri.

Betis Sevilla, adversara Uni
versității Craiova ta primul tur 
al Cupei U.E.F.A.. a continuat 
antrenamentele, deși grupul ju
cătorilor profesioniști nu a par
ticipat la etapele de campionat 
de oină acum. „Vrem să dove
dim ri în partidele din Cupa 
U.E.F.A. eă merităm titlul de 
echipă care joacă eel mai spec
taculos fotbal din Spania" a 
declarat antrenorul Jose Alzate 
Rivero, care a venit acum doi 
ani de la Osasuna și a reușit 
să ridice considerabil nivelul de

Pe zi ce trece, febra cupelor 
europene este în creștere. Cel 
mai apropiat joc este cel al 
lui Dinamo București, care 
miercuri. 19 septembrie, ora 17. 
va lua oentru a 12-a oară star
tul în Cupa campionilor euro- 

. peni ta care — reamintim cu 
plăcere — anul trecut a ajuns 
pină Ia faza dinaintea finalei. 
Adversara campioanei noastre 
in meciul său de tjebut va fi. 
după cum se știe. Omonia Ni
cos a campioana Ciprului, cea 
ma: populară echipă a insulei.

Popularitatea Omoniei se ba
zează si pe o serie de bune 
rezultate înregistrate ta compe
tițiile interne, concretizate prin 
colecționarea a 13 titluri de 
campioană si 5 victorii ta Cupa 
Ciprului dar si a unor rezul-

s-a rezolvat [etapa de campionat

participă la Cupele europene
joc al lui Betis. Care sînt „stra
tegii*  ___ i ~______ __  _
chipei din Bănie ? Primul tre
buie pomenit Gordillo — in
ternațional „A*  în virată de 26 
de ani. elogiat pentru compor
tarea din turneul final al C.E. 
din Franța. Utilizat mijlocaș 
stinsa ta reprezentativă, el joa
că fundaș stingă la Betis. eon- 
ductad jocul si efectuind dese 
incursiuni ta atac. Cardenosa 
— in vîrstă de 35 de ani. „de
canul de vîrstă*  al formației — 
contează ca un excelent tacti
cian. om de bază al echipei, ca 
și Rtacon, alt international _A*.  
atacant format la Real Madrid, 
dar care s-a lansat eu adevă
rat la Betis. devenind aici un 
golgeter de temut. In fine. tre
buie vorbit despre argentinia
nul Calderon, ta vîrstă de 24 
de ani. care evoluează ca virf 
de atac stingă, făctad pereche 
cu Rincon ta așezarea 1 — 4 — 
4 — 2 pe care Betis o utili
zează de preferință. Calderon 
este ta prezent accidentat si 
prezenta lui ta formație pentru 
meciul eu universitatea Craiova 
apare ca incertă.

întilnirea Betis — Caiver» ta
ica se va disputa pe stadionul 
.Benito Villamarin*  — ca o 
capacitate de 50 000 de locuri, 
contindu-se pe un 
arhiplin. „Prezența 
chipe cu „cartea de 
Universității Craiova 1 
este privită eu mare 
declarat președintele_______
Betis. Gerardo Martinez Reta- 
mero. Sînt sigur eă vom vedea 
un meci de certă tiasă. date 
fiind numeroasele prezențe de 
internaționali in teren*.

viitoarei adversare a e-
Universitatea Craiova va ple

ca luni dimineața cu avionul 
la Sevilla.

F. S. O știre de ultimă ari 
anunță și participarea echipei 
Atletico Madrid la meciurile 
cupelor europene.

INTIRNAZIONALE f
afirmă T. Dima, care

stadion 
unei e- 

vixiti- a 
la Sevilla 
atenție, a 

clubului

Nerazzurri (negru-albaștrii). 
așa mm sînt denumiți jucă
torii lui Internazionale Milano, 
au promi3 numeroșilor „tifosi" 
eă ta actuala ediție de cam
pionat țintesc titlul national. 
Si „delirul" creste spre apo
geu. fiecare antrenament al e- 
ehipei milaneze fiind urmărit 
de mii si mii de suporteri pe 
„Stadio Giusseppe Meazza". eu 
atit mai mult acum, în preajma 
apropiatei duble confruntări eu 
Sportul studențesc 
U.E.FJL

Fiinttad tacă din 
clubul Isi are sediul 
mare oraș industrial 
Milano, si a investit sume e- 
norrr.e pentru ca această echipă 
să-si clădească, de-a lungul a- 
nilor un renume atit ta pen
insulă dt si oe olan european. 
Să amintim că oe parcursul 
anilor culorile clubului au fost 
reprezentate de mari vedete ea 
Mazzola, Corso, Picchi sau 
Suarez, „Inter*  tnsemnînd 
si astăzi alături de Roma. Na

din Cur>a

anul 1908. 
in cel mai 
al Italiei.

0 ECHIPA OMOGENĂ, COMBATIVĂ
• Formaiid cipriota sosește duminica in Capitala
tate valoroase, care spun mult, 
reușite pe plan international, 
ca de pildă 4—1 cu Ț.S.K.A. 
Sofia. 1—0 cu Ajax Amsterdam 
(e drept, după 0—10 în partida- 
tur) sau 1—0 cu Bayern Miin- 
chen. la care ar trebui adăugat 
și 6—1 cu campioana Luxem
burgului. Red Boys Differdange.

Omonia se anunță o adver
sară dificilă pentru Dinamo, 
mai ales că „nu are nimic de 
pierdut" ! Acestei „calități" tre
buie să-i adăugăm însă și va
loarea unora dintre jucători, cei 
mai multi internaționali. Cei doi 
apărători centrali. Erotokritu si 
Gregory (a jucat la Olympiakos 
Pireu) au o bună valoare, ca

și linia mediană, alcătuită din 
Zikos, Filipos, Savidis, după 
cum. din atac, cele două extre
me. Kandilos (nr. 7) și Mavris 
(nr. 11). acționează tot timpul 
ta viteză. Este o formație omo
genă în care de pildă, inter
naționalul bulgar Jevizov nu se 
știe dacă va iuca. nefitad încă 
acomodat cu stilul de ioc al e- 
chipei. Se pare că el va fi în
locuit de Filipou. care este mai 
periculos decît cel pe care îl 
va înlocui, 
omogenă 
de bună 
o apărare 
tă sosește 
dimineața.

Pe scurt, o echipă 
o tehnică destul 

foarte combativă, cu 
decisă. Echipa ciprio
ta Capitală duminică

CU

Cartonașele — fie ele gal
bene sau roșii — costă ! 
Costă echipele, costă fotba
lul românesc, care se vede 
uneori obligat ca partide im
portante. decisive chiar, să 
le abordeze cu aripile tăia
te. Cu efectivele, adică, in
complete. nu atit din cauza 
accidentărilor, cit de foarte 
multe ori din cauza acestor 
cartonașe care, contabilizate 
de U.E.F.A. sau de F.I.F.A.. 
aduc etape de suspendare ta 
competițiile internaționale, 
ciuntesc. adică. efectivele, 
diminuează forța de joc a 
„naționalei" sau 
fantelor noastre 
title europene

Rindurile de 
feră la recentele 
ale unora dintre internațio
nalii noștri eare continuă să 
primească astfel de cartona
șe Ia fiecare partidă inter
națională ! Galbene sau 
direct roșii. La amicalul de 
la Gera. cu reprezentativa 
R. D. Germane. Iorgulescu 
Si Irimescu au fost eliminați 
de pe teren, ceea ce l-a fă
cut pe Mireca Lucescu să 
declare după meci că „cele 
două eliminări, ale Iui Ior
gulescu și Irimescn, au 
schimbat fața jocului*.  Fi
resc. reprezentativa noastră 
a rămas în nouă jucători pe 
teren, ceea ce nu ne mai 
amintim să se fi tatîmplat 
vreodată. Miercuri, la Bel
fast. Klein, unul dintre ju
cătorii socotiți corecti. a 
„faultat grosolan", după cum 
ni s-a transmis, prin tele
fon. din capitala Irlandei de 
Nord, pe Whiteside, așa cum 
s-a văzut si pe 
tre ecrane. Ce 
Klein 
și ta 
joc 7 
Klein 
pendarea, 
seamnă că echipa națională 
va fi văduvită de aportul 
lui. Klein reprezentînd o ro
tiță importantă ta angrena
jul acesteia, ta ideea sa de 
joc. Asta a „rezolvat" Klein! 
Dar stat Situații care au re
percusiuni si peste ani. Ca 
de pildă situația Stelei îna
intea partidei de sâptămtaa 
viitoare, cu A. S. Roma, din 
Cupa cupelor : ta urma car
tonașului roșu primit ta 1979.

a reprezen
ta competi- 
intercluburi. 
fată se re- 

„ isprăvi"

micile noas- 
a rezolvat 
fault făcut 
minut de 

Desigur, pe 
6US- 

ta-

cu acest 
ultimul 

Nimic !
II așteaptă 

ceea ce

la București. în partida cu 
F. C. Nantcs. Stoica a pri
mit 4 etape de suspendare 
din care nu a efectuat decît 
două. în partidele disputate 
în 1930. cu Standard Liegc, 
următoarele trebuind a fi e- 
fectuate în jocurile cu for
mația italiană, cînd Stoica 
ar fi fost atît de util echi
pei sale. Ca și Bărbulescu, 
de altfel, care la primul joc 
va fi spectator, ca urmare a 
celor două cartonașe galbe
ne primite în partidele din 
1981 cu scoțienii de la F. C. 
Aberdeen, pe cînd îmbrăca 
tricoul lui F. C. Argeș...

Și Dinamo are suspenda- 
ții săi (din fericire, adver
sara sa nu este de forța cîs- 
tigătoarei Cupei Italiei) : 
Andone nu va putea juca 
în ambele partide cu Omo
nia. intrucit cartonașul gal
ben primit ta Anglia, ta 
meciul-tur cu F. C. Liver
pool. a fost transformat de 
U.E.F.A. în trei etape de 
suspendare. Prima a efec
tuat-o în returul cu Liver
pool. celelalte trebuie făcu
te acum. AI. Nieolae are si 
el două cartonașe galbene, 
adică o etapă suspendare. 
Cîte un cartonaș galben de 
la meciurile cu Inter Mila
no. din 1981, au și Mulțes- 
eu și Ion Marin.

în general. însă, cum a- 
rătam. echipele românești 
primesc foarte multe carto
nașe de ambele culori în 
partidele internaționale. Mo
tivele sînt mai multe, dar 
eel mai important este ace
la eă jucătorii noștri inter
naționali sînt „ocrotiți" în 
meciurile interne de arbitri 
și „cocoloșiți**  de federație 
ți de organele sale (atunci 
eind sini pasibili 
țiuni) pentru că 
ternaționali. Și ta 
să fie un model 
portare, devin — 
greșit 
vulnerabili în 
străini care... 
indiferent de 
sancționat.

Trebuie să scăpăm 
măsuri 
acestor 
atit de 
nesc.

de sanc- 
sînt... in- 
loc ca ei 
de com- 

tatelegînd 
— foartelucrurile

fata arbitrilor 
aplică legea, 
numele celui

prin 
hotărite ! — de plaga 
cartonașe care costă 
mult fotbalul româ-

Mirceo TUDORAN

0 LORIA Șl FARA... RHMMFMGGF
a urmărit două jocuri ale echipei milaneze

ooli. Juventus. Fiorentina. Mi
lan sau Torino, una dintre for
mațiile de prim rang. Si pen
tru ca si ta acest sezon „Inter" 
să fie cit mai puternic, pre
ședintele clubului. Ernesto 
Pellegrini. a investit sume 
mari oentru transferarea a 
cinci jucători de mare calibru. 
Cunoscutul jucător vest-german 
Rummenigge. de la Bayern 

irlandezul Brady, 
de la Sampdoria. 
la Udinese. Bona- 
Soal si Mandorlini

Munchen. 
transferat 
Causio de 
eini de la 
de la Ascoli. Acestora li s-a 
adăugat antrenorul Ilario Cas- 
tagner tehnician excelent cotat 
ta Italia.

După aceste date ..biografice*  
despre Internazionale. să ve
dem care sînt considerațiile 
antrenorului secund al Spor
tului studențesc. Tănase Dima, 
care a urmărit, recent, ultimele 
două partide susținute de e- 
chipa milaneză. „I-am văzut 
pe jucătorii Iui «Inter» in două 
ipostaze diferite, una oficială. 
Ia Bologna, ta Cupa Italiei, 
alta in amicalul de la Paris, 
eu selecționata Franței, ambele 
eistigate de Internazionale cu 
scorul de 1—0 La Bologna, go
lul victoriei a fost marcat. în 
min. 37 de Altobelli La Paris, 
ne Parc des Princes. în fata 
deținătoarei titlului european 
— e drept, fără Platini, Giresse, 
Țigana si Lacombe — dar cu 
toti ceilalți medaliati ai lui

Hidalgo, milanezii au terminat 
învingători prin golul înscris 
de Collovati, în min. 83. Sînt 
două rezultate care spun des
tul despre valoarea de ansam
blu a acestei echipe'*.

— Care ar fi. deci, punctele 
forte ale lui „Inter" ?

— Formația italiană este 
foarte puternică, avind în com
ponentă jucători maturi, cu 
marc experiență competitională 
Ia nivel international. Partici
pantă an de an în cupele eu
ropene. Internazionale practică 
un joc modern, eu o așezare 
în teren care-i permite să se 
apere exact si să contraatace 
eficient prin Causio. Altobelli 
si Muraro.

— Ce jucători v-au impre
sionat în mod deosebit ?

— în meciul dc Ia Bologna, 
Collovati. Bergomi si Altobelli, 
la Paris. Collovati. Causio. Al
tobelli si Rummenigge. ulti
mul reaccidenlîndu-se. De alt
fel. el nu va putea fi folosit 
în meciul de Ia București, pen
tru două cartonase galbene.

— în concluzie... ?
— Ne așteaptă două partide 

extrem de dificile, ne care insă 
Ie vom aborda cu 
ți încrederea în 
jucătorilor noștri.

si aplicarea unui
precis pot insemna ’mult 
hotărîrea calificării.

toată ambiția 
posibilitatea 
Respectarea 
plan tactic 

in

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI • MECIURI AMICALE 9 ȘTIRI
• „CUPA ROMÂNIEI". Alte re

zultate din etapa de joi: Mureșul 
Luduș — Olimpia Gherla 5—0 
(2—0). Viitorul Chimogi — Spor
tul ,.30 Decembrie" 2—1 (1—1), Mi
nerul Oravița — Metalul Bocșa 
2—1 (1—0) Olimpia Slobozia —
Unirea Urziceni 2—1 (1—0), Voin
ța Beștepe — Delta Tulcea 1—3 
(0—3). Unirea Hida — Sîlvania 
Cetiu S-lvaniei 1—0 (0—0), Oașul 
Negrești — C.I.L. Mecanica Si- 
ghet 0—1 (0—0) Dacia Pitești — 
Muscelul Cîmpulung 3—2 (1—1).

0 UNIBEA SLOBOZIA — COR- 
VINUL HUNEDOARA 1—2 (0—1). 
Au marcat: Ene (min. 60), res
pectiv Cojocaru (min. 12). Mărgi
nean (min. 75). (I. Matei, coresn) 
0 PETROLUL PLOIEȘTI — F.C. 

ARGEȘ 0—0.
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riîînc, pc sliidionul „23 August", o interesonta reuniune de «nciism

Micim mtzmAiivtLOR feminine au româniei și r.s.e.s. ruse
Intre întilnirile tradiționale 

ale atletismului nostru este si 
< . a anuală dintre reprezenta
tivele feminine ale României 
si R.S.F.S Ruse. Ea se va des
fășura duminică. pe marele 
stadion din parcul .23 August", 
incepînd de la ora 18.30. Re
zultatele întîlnirilor din ultimii 
ani au fost următoarele : 
1981. București : România — 
R.S.F.S.R. 98—59 p. 1982. Adler : 
R.S.F.S.R. — România '3—82 p, 
1983, București : România — 
R.S.F.S.R. 78—75 □.

Echipa sovietică si-a anuntat 
sosirea pentru astăzi cu avio
nul. Telexul care a precedat-o 
cuprinde numele sportivelor 
oaspete care urmează să evo
lueze în concursul de mîine. 
între ele. fosta recordmană 
mondială la aruncarea discului. 
Galina Savinkova (anul trecut 

Zilele trecute ea a 
titlul de campioană 

cu un rezultat de 
._ ___  — nou record. La

recentele întreceri de la Donețk 
au mai obtinut victorii în cam- 
Dionatul U.R.S.S. Ekaterina 
Podkopaeva la 800 m (159.51). 
care a întrecut-o oe Tatiana 
Kazankina. fostă campioană o- 
limpică. Elena Filipisina la 400 
mg (55,02). ștafeta de 4X100 m. 
cîștigătoare în 43.84. Săritoarele 
în înălțime Maria Doronina 
(1.96 m) si Albina Kazakova 
(1,90 m) clasate oe locul doi 
si. respectiv, trei vor fi si ele 
prezente la București, ca si 
alte atlete reputate.

Echipa noastră feminină con
tează ne cîteva dintre frun
tașele atletismului românesc, 
dar si oe cîteva dintre soeran-

73,26 m). 
cistigat 
unională 
73.28 m

argint la J.O.. a ciftigat recent 
lat-o in concursul olimpic.

Laserfoto : A.P.-AGERPRES
Mihaela Loghia. medaliată 

titlul balcanic, la Atena.

Cea de a doua etapă a „Tu
rului ciclist al Bulgariei", dispu
tată între Troyan și Gabrovo— 
Buzludja (134 km) a fost ciști- 
gată de rutierul român Olimpiu 
Celea, care a acoperit distanța 
în 3 h 53:03. El a fost urmat la 
36 s de liderul clasamentului 
general, bulgarul Nencio Stai-

kov. După această victorie 
Olimpiu Celea a trecut de pe 
locul 15 pe locul secund in cla
samentul general individual, la 
egalitate cu polonezul Slawomir 
Krawczik și sovieticul Vasili 
Jdanov (8 h 32:50), pe primul 
loc menținîndu-se Nencio Stai- 
kov cu 8 h 32:28.

Turneul de calificare pentru C.E. de baschet

ROMANIA FINLANDA 76-64
In turneul final de calificare 

pentru Campionatul european 
de baschet masculin. găzduit 
de orașul suedez _ Linkoping, 
reprezentativa României a re
purtat victoria tn _ fata se
lecționatei Finlandei : 76—64
(51—38). Au marcat : Vinerea- 
nn 16, Ermurache 15, Cernai 
15, Uglai 10, Opiștaru 8. Nicu- 
lescu 6, Netoliizchi 6 pentru 
România, respectiv Kasko 14, 
Penttil 12. Marttila 8. Sajantila 
7. Taomala 6, Kuusela 6, Hcik- 
kian 5, Klinga 4, Zitting 2. Ce-

lelalte rezultate : Ungaria —, 
Suedia 80—79 (37—42). Cehoslo
vacia — Bulgaria 77—75 (43—
38), Polonia — Belgia 82—76 
(38—44). Clasament la zi (trans
mis de organizatori):

4
4
4
4
4
4
4
4

1. Polonia
2. Cehoslovacia
3. Ungaria
4. România
5. Suedia
6. Bulgaria
7. Belgia
8. Finlanda

3
3
3
2
2

331:299
295:290
307 :305
292 :276
297 '.295
276:288
263:279

sale : Ella Kovacs. Nico- 
Vornicu, Daniela Gămălie

tele 
lets 
Daniela Costian s.a.

Concursul începe Ia ora 16,30 
cu festivitatea de deschidere, 
apoi, ora 17 : AM mg. înălțime, 
suliță, greutate, ora 1745 : 4M 
m, ora 17,25 : IM m. ora 17,35 : 
800 m. ora 17.45 : 1 5M m, ora 
18 : 4X106 m, ora 18.15 : 3 0Î» 
m. lungime, disc, ora 13,35 : 
100 mg. ora 18.45 : 200 m, ora 
18,55 : 4X400 m.

CANADA - SUEDIA

Azi, pe lacul Pantelimon

START In întrecerile balcanice de canotaj
Astăzi, oe lacul Pantelimon 

din Capitală, se va da startul 
în cea de-a X-a ediție a în
trecerilor balcanice de canotaj. 
La această tradițională și me
reu frumoasă regată, care, 
practic, încheie sezonul nautic 
de canotaj, participă sportivi 
din Bulgaria. Grecia, Iugosla
via. Turcia și România.

După festivitatea de deschi
dere. care va avea loc astăzi, 
la ora 9. la Baza U.T.C. — 
Pantelimon. prima zi a între
cerilor balcanice de canotaj 
programează probe rezervate 
cadeților (simplu), juniorilor 
(4-|-l rame, 2 vîsle. 2 rame, 
simplu. 2-4-1. 4 rame. 4 vîsle) 
și seniorilor <8-4-1).

Duminică, de la ora 9,30, in
tră în concurs echipajele femi
nine. Printre favoritele aces
tor întreceri — campioanele 
noastre olimpice de la Los 
Angeles : Valeria Răcită (sim
plu). neînvinsă in ultimele 
două luni în regatele interne 
și internaționale ; Elena Florea- 
Horvat și Rodica Arba, cel mai 
In formă, cel mai puternic e- 
chipaj de 2 rame din acest an 
competițional ; Elisabeta Ole- 
niue — Marioara Popescu, me
reu „cap de afiș" în proba de

2 vîsle ; ambarcația de 44-1, 
cu experimentata Olga Bular- 
da, la prima ramă.

în fruntea echipajelor noas
tre masculine, care vor evolua 
în această ultimă zi a întrece
rilor balcanice de canotaj, se 
va afla, desigur, cel alcătuit 
din Vaier Toma și Petru Io- 
sub. campioni olimpici la Los 
Angeles în proba de 2 rame 
fără cîrmaci. Iată celelalte pro
be rezervate seniorilor : 4+1 
rame, 2 vîsle, simplu, 2-4-1 
(echipajul României este me
daliat cu argint la ultimele 
J.O.), 4 rame și 4 visle.

RECORDERI MONDIALE LA IIAIIIIII
VARN’A. In cadrul concursu

lui internațional de haltere de 
la Varna au fost înregistrate 
alte rezultate de bună valoare, 
intre care patru recorduri mon
diale stabilite de Ștefan Topu- 
rov (Bulgaria) in cadrul cate
goriei 60 kg. El a corectat de 

două ori recordul lumii la 
aruncat (182,5 și 185 kg), a 
„smuls" 140 kg, iar la total a 
realizat 322,5 kg, îmbunătățind 
copios vechile recorduri : 180 
kg, 138,5 kg și 315 kg. La cate
goria 67,5 kg, Aleksandr Varba- 
nov (Bulgaria) a corectat recor-

dul mondial la „aruncat" cu 
rezultatul de 200 kg (v.r. 198 
kg), reușit din a 4-a încercare.

Iată rezultatele la cele două 
categorii : cat 60 kg : Ștefan 
Topurov 322,5 kg (140+182,5), 
Iurik Sarkizian (U.R.S.S.) 315 kg 
(140-1-175), Anton Kodgiabașev 
295 kg; cat. 67,5 kg : Ianko 
Rusev (Bulgaria) 337,5 kg 
(145-|-192,5), Aleksandr Varba- 
nov 335 (145+190), Marek Se- 
werin (Polonia) 315 kg.

ÎN FINALA „CUPEI CANADA"
Cea de a doua semifinală a 

„Cupei Canada" la hochei a avut 
un final mai puțin obișnuit, de
oarece pentru departajarea celor 
două formații, Canada și Uniu
nea Sovietică, a fost nevoie de... 
prelungiri 1 ’ După cele trei re
prize regulamentare scorul era 
egal : 2—2 (0—0, 1—0, 1—2). In
prelungiri s-a jucat pînâ la mar
carea primului gol. El a fost 
realizat de Mike Bossy (Canada). 
Astfel, Canada va întîlni in două 
partide finale Suedia, duminică 
la Calgary și marți 18 septembrie 
la Edmonton.

CONCURS DE ÎNOT

LA SHANGHAI
BEIJING (Agerpres). — In ul

tima zi a concursului interna
țional de natație de la Shanghai, 
înotătorii din RP Chineză au 
obținut două victorii, prin Shao 
Hong — 1:15,60 la 100 m bras 
femei și Xu Guinan — 2:08,51 în 
proba masculină de 200 m spate. 
In proba masculină de 100 m li
ber, pe primul loc s-a situat 
americanul Duffi Dillon — 52,20, 
iar tn cea feminină de 100 tn 
fluture a terminat învingătoare 
Joan Pennington (SUA) cu tim
pul de 1:02,57.

MECIURILE PENTRU C.M. DE SAH
MOSCOVA. A treia partidă A. 

Karpov — G. Kasparov pentru 
titlul mondial de șah a fost aml- 
nată la cererea șaiangerului. Kas
parov uzează astfel de primul din 
cele t ttme-outurl regulamentare 
la oare are dreptul. Se pure că el 
s-a resimțit după lungile analize 
Ia tabla de joc, făcute înaintea 
reluării partidei a doua, pe care 
a salvat-o cu o remiză aproape 
nesperată. Meciul se reia luni.

cu piesete albe la Karpov. Scorul 
rămtne încă alb (0—0).

VOLGOGRAD. Partida a doua 
dintre Mala clburdanldze (cam
pioana mondială) șt Irina Leviti
na (galangeră) s-a Încheiat ca șl 
prima eu remiză, consemnată la 
mutarea 22, atunci cînd Levitina 
era amenințată de o acută „criză 
de timp". Scor egal șl în această 
întâlnire.

• Mîine incepe campionatul 
Italiei. După cum se știe, viitoa
rele adversare ale echipelor ro
mânești (Roma cu Steaua și In- 
ternazionale cu Sportul studen
țesc) vor juca în deplasare : 
Roma la Avellitno, iar Inter la 
Bergamo, cu Atalanta. Iată lista 
jucătorilor străini care activează 
acum In formațiile din prima li
gă. Coeck (Belgia), Hernandez 
(Argentina) la Ascoli ; Larsson, 
Stromberg (Suedia) la Atalanta ; 
Barbadillo (Peru), Diaz (Argenti
na) la Avelllno ; Corneliusson 
(Suedia), Hansl Muller (R.F.G.) 
la Como ; Passarella (Argentina), 
Socrates (Brazilia) la Florentina; 
K.H. Rummenigge (R.F.G.), Brady 
(Irlanda) la Internazlonale ; Pla
tini (Franța), Bonlek (Polonia) 
la Juventus ; Laudrup (Danemar
ca), Batista (Brazilia) la Lazio ; 
Wilkins, Hateley (Anglia) la Mi
lan ; Maradona, Bertond (Argen
tina) la Napoli ; Cerezo, Falcao 
(Brazilia) la Roma; Francis (An
glia), Souness (Scoția) la Samp- 
doria; Junior (Brazilia), Schachner 
(Austria) la Torino; Zlco, Edinho 
(Brazilia) la Udlnese ; H.P. Brle- 
gel (R.F.G.), Elkjaer-Lanssen 
(Danemarca) la Verona.
• CITKVA ecouri după meciu

rile de miercuri seara. In urma 
tafrtngerfi suferite de R. F. Ger
mania In jocul amical cu Ar
gentina (1—3), antrenorul vest- 
german Franz Beckenbauer a de
clamat 5 „Nn credeam că argen
tinienii stat atit de puternici. Re

zultatul lor confirma cele două 
victorii realizate cu Belgia și 
Elveția. Echipa noastră a jucat 
slab, deficitară fiind in primul 
rlnd legătura dintre apărare și 
jucătorii de la mijlocul terenului, 
iar elevii mei n-au respectat in
dicațiile tehnice date înainte de 
meci : să nu lase liber mijlocul 
terenului, de unde argentinienii 
declanșează atacurile". In noua 
echipă a Argentinei, majoritatea 
jucătorilor selecționați de antre
norul Carlos Bilardo, stat de :a 
Estudiantes și Independiente, cîți- 
va dintre el fiind reale talente ; 
Burruchaga (Independiente) șl 
Ponce (Estudiantes).
• Pe marginea meciului ami

cal dintre selecționatele Scoției 
și Iugoslaviei, încheiat eu o ca
tegorică victorie, cu scorul de 
6—1, în favoarea fotbaliștilor sco
țieni, agenția France Presse no
tează : „Scoția a realizat un ade
vărat meci demonstrativ pe 
..Hampden Park" din Glasgow, 
în fața eebipei Iugoslaviei. Sou- 
ness și ai săi au fost străluci
tori in toate compartimentele, 
victoria lor aducindu-le Încrede
re în perspectiva debutului in 
preliminariile C.M.". La rind.il 
său, agenția iugoslavă Tanlug. a- 
nată : „Noul selecționer al re
prezentativei iugoslave. Milos 
Milutinovlcl, a debutat cu un 
mare eșec, echipa sa plerzind la 
un scor sever în fața Scoției la 
Glasgow*.
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Pentru un sportiv recordul reprezintă u- 

nui dintre momentele cele mM frumoase 
dta cariera sa. El este rodul talentului, al 
calităților fizice șl morale, dar este mal 
mult rodul trudei sportivului ta atltea M 
atttea ore de antrenament, desfășurate tn 
sală sau ta aer liber, pe vreme frumoasă, 
dar șl pe arșiță cumplită, pe ploaie puter
nică ori pe viscol...

Recordul este marea satisfacție a orică
rui spectator dta tribunele stadioanelor, 
ale bazinelor și sălilor, dta fața ecranului 
televizorului, spectatorul simțlndu-ee, oe 
mal... copărtaș la realizarea )uL„

Recordul este prilej de mtadrie pentru 
arbitrii care l-au înregistrat, care l-au ve
rificat veridicitatea, din punctul de vedere 
al cerințelor regulamentelor sportive...

Recordul este, tle-ne permis s-o mărtu
risim. subiectul cel mal tentant, mai plin 
de inspirație pentru noi. cronicari 
tivi...

spor-

★
Două ediții, cea de astăzi și cea 

tocire ale „caleidoscopului*  nostru, 
dedtcaite: RECORDULUI. Dar, în mod spe
cial, n-am ales acele performanțe care au 
fost durate parcă din granit șl oara au 
rezistat, peste ani, tentativelor atttor șl 
atîtor sportivi din mal multe generații, eram 
este cazul, să zicem, al celor atletice, de 
la 400 m (43,86 s, Lee Evans) șl de la să
ritura tn lungime (8,90 m, Bob Beamon), 
ambele dattnd din 1968, de la Jocurile Olim
pice din Mexic. Nu despre asemenea re
corduri ne-am propus să ne ocupăm, d, 
dimpotrivă, de unele care «1 avut, real
mente. o existență efemeră...

urmă- 
stat

• Era în prima zi de august a anului
1982, tind pe stadionul ,43 August" din Ca
pitală se desfăștwa proba de săriturii in 
lungime femei, tn a cinoea încercare Anl- 
șoara Coș mir (Stanclu) a realizat o săritu
ră de 7,15 m. Record mondial, ou I cm 
superior celui din 1878, al sovieticei Wil
helmina Bacdauskiene. Se remăsoară lun
gimea săriturii, se verifică direcția șl tăria 
vtatulul. timp în care Anlșoara, toată nu
mai zlmbet, este îmbrățișată de prieteni și 
călduros aplaudată de cîteva mM de spec
tatori. Ceasul stadionului " '
A șasea Încercare. Este 
Ionescu. Un elan rapid, o 
e Înălțare perfectă și un 
de tot. Vall aterizează la 
du! Anlșoared avusese, așadar, o viață doar 
de cinci minute !
• Anul acesta, la H august, pe marele 

stadion olimpic din capitala Italiei, pe ma
lul Tibrului, săritura cu prăjina reprezintă 
un adevărat punct de atracție pentru nu
meroșii spectatori, tn mod special duelul 
dintre francezul Diiery Vlgneron, recordma
nul european de sală (în martie '84. la 
GOteborg) — 5,85 m șl sovieticul Serghei 
Bubka, campionul mondial din ’83, de la 
Helsinki, autor, tn acest sezon, a trei re
corduri mondiale: 5,85 m la Bratislava, la 
26 mal, 5,88 m la Saint Denis, la 2 iunie, 
șl 5,90 m la Londra, la 13 iulie.

In concursul de la Roma, Vlgneron s-a 
întrecut pe sine șl a realizat un nou re
cord, cu o săritură de 5,91 tn. Vă închi
puiți armata de fotoreporteri care I-a luat 
în primire pe fericitul atlet, timp în care 
oficialii procedau, conform regulamentului, 
la remăsurarea înălțimii ștachetei, iar la

arată ora 29,05. 
rindul Iul Văii 
bătaie puternică, 
zbor lung, lung 
7,20 m... Recor-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

..Pentru ca 100 de oameni lâ adopta 
cultura fizici, a necesar ca 50 sâ facă 
sport. Pentru ca 30 sâ focâ sport. • ne
cesar oa 20 sâ sa speciaffreze. Pentru 
ca 20 sâ se specializeze, a necesar ca 
5 sâ se arate capabil! de performanța 
uimitoare".

MEME DE COUBERTIN

capatul pistei de elan, făcea exerciții de 
încălzire sovieticul Bubka ta postură de... 
fost recordman. Calm, parcă neafectat de 
performanța francezului. Bubka șl-a scos 
treningul, șl-a luat prăjina șl a asaltat 5,94 
m, înălțime la care, între timp, fusese ri
dicată ștacheta. A trecut ou ușurință din 
prima Încercare... Ceremonialul cu fotore
porterii s-a repetat aidoma. Si nu trecu
seră decît cîteva minute de la primul său 
act...
• în august 1968, mal precis ta ziua de 

24 (era intr-o simbătă), ta bazinul din Los 
Angeles avea loc selecția înotătorilor ame
ricani pentru Jocurile Olimpice din Mexic. 
Dimineața, in serii, aproape fără să for
țeze, Linda Gustavson a parcurs 200 m li
ber In timpul de 2:07,9. Performanța con
stituia un nou record al lumii. Reprezen
tanții mediilor de informare au transmis 
deînda’ă vestea acestui record, autoarea 
lui fiind supusă unul „foo concentric" de 
întrebări, cu prilejul unei conferințe de

g

presă ad-hoc. După-amiază însă, la finală, 
Debbie Meyer a înotat 2:06,7, a întrecut-o 
pe Linda și recordul ei, pe care, într-o gî
singură clipă, toți au și dat-o... uitării. 
Aceasta este uneori ..soarta" recordmanilor !

Romeo VILARA f

TELEXBTELEX
ȘAH • In runda a 7-a a tur

neului de la Zlirich. Florin Gheor
ghiu l-a învins, cu negrele, pe 
Kindermann. Duckstein a pierdut 
la Karl, Spasski l-a învins pe 
Wlntersolin. Partidele Nunn — 
Kordaoi. Hori — Bellon șl So- 
sonko — Seirawan s-au Încheiat 
remiză. în clasament conduce 
Nunn cu S p, urmat de Gheor
ghiu, Hori, Korcinol, Seirawan — 
cu cîte 4,5 p.

TENIS • în cadrul unui meci 
demonstrativ deslășunat la Ran
cho Bernardo (California) între 
Martina Navratilova șl Chris E- 
vert-Uoyd, finalistele recentului 
turneu de la Flushing Meadow, 
Evert șl-a luat revanșa, clștigînd 
cu 6—2, 7—6 • Turneu la Los 
Angeles, In cadrul „Marelui pre
miu Volvo" : Connors — Mîchl- 
bata 6—2, 6—0, Moor — Kriek 
4—6, 7—6, 6—1, Bourne — Cash 

7—5. 6—3, Teltscher — Van’t Hof 
6—7, 6—3, 6—3, Goldie — Teacher 

3—6, 7—6, 7—5, R. Krishnan —
Saltz 6—2, 6—7, 6—3, Frawley — 
Purcell 6—0, 6—0. în sferturi de 
finală : Connors — Gullikson
6—3, 6—4, Manson — Mayotte
2— 6, 7—5, 6—4, Krishnan — Davis 
6—4, 6—1, Teltscher — S. Mayer
6— 1. 6—3, Fleming — Bourne
7— 5, 6—1, Frawley — Moor 6—3, 
6—2 • într-una din semifinalele 
turneului de la Tel Aviv : Green 
— Glicksteiin 6—4, 6—2.

VOLEI • Turneu interna
tional feminin în capitala Polo
niei : AZS Varșovia — BSG Ber
lin 3—0 (4, 5, 9), Ruda Hvezda 
Bratislava — Mladost Zagreb
3— 2 (5, 11, —6, —14. 18).
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