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COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
P.C.R. APRECIAZĂ CĂ, DEZVOLTiND PE UN PLAN 
SUPERIOR TRADIȚIILE VALOROASE ALE SPORTU
LUI ROMÂNESC, „DACIADA- VA CONTRIBUI LA 
RIDICAREA NIVELULUI GENERAL AL ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ, VA 
DETERMINA CREȘTEREA APORTULUI SOCIAL AL 
EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI LA FORMAREA 
UNUI OM NOU, A UNUI TINERET SĂNĂTOS, LA 
DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ

TĂȚII UMANE,
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Răspunzind grijii părintești

TINERETUL PATRIEI ESTE
SA TRANSFORME „DACIADA**

SĂRBĂTOARE A SPORTULUI
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HOTARIT
Șl împliniri sportive

romanesc

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ,

Miercuri 10 august 1977 |

a partidului

REALIZĂRI, PERFORMANȚE

ISTORIE NOUA
în ședința sa de luni 8 august, Comitetul 

^Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat 
Regulamentul de organizare și desfășurare a 

competiției sportive naționale „DACIADA", 
amplă manifestare inițiată în urma indicațiilor 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, competiție care constituie 
obiectivul prioritar al Programului de dezvoltare 
a activității de educație fizică și sport din țara 
noastră.

„Daciada" a fost primită cu entuziasm de 
Întregul nostru tineret, de oamenii muncii de 
toate vîrstele, care simt încă o dată grija deo
sebită a partidului, personal a secretarului său 
general, pentru creșterea unor generații sănătoase, 
puternice, bine dezvoltate fizic și intelectual, 
pregătite temeinic pentru muncă și apărarea 
patriei, apte să facă față cu succes sarcinilor 
majore de construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Marea întrecere a „Daciadei" reliefează preg
nant esența social-politică a sarcinilor și obiec
tivelor care revin mișcării sportive, asigurînd 
un cadru larg de exprimare măsurilor organi
zatorice, inițiativelor și acțiunilor întreprinse, ea 
constituind „un mijloc important de educare a 
tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii, 
a sportivilor și tehnicienilor, a tuturor lucrăto
rilor din mișcarea sportivă, în spiritul dragostei 
fată de patrie și partid, al însușirii și 
vării principiilor și normelor eticii și 
socialiste, al cultivării înaltelor calități 
cinste, corectitudine, principialitate și 
vitate, specifice omului nou al societății 
socialiste".

„DACIADA" pune în fața tuturor factorilor 
de răspundere în domeniul sportului — așa cum 
s-a subliniat în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — sarcini deosebit de im
portante, pentru ca această 
gure dezvoltarea intensă și 
cației fizice și sportului de 
tregului tineret, a maselor 
muncii de la orașe și sate 
matică a exercițiilor fizice, sportului și turis
mului. Concepută într-un sistem unitar, „Da
ciada" se organizează pentru toate domeniile 
activității sportive, imbinînd organic educația 
fizică și sportul de masă cu activitatea de pro
movare pe scară tot mai largă a talentelor, în 
vederea afirmării lor în sportul de perfor
manță".
" Existența unor forme, care au intrat pe un 
tun făgaș, bucurîndu-se de o mare audiență 
(complexul „Sport și sănătate", „înotul pentru

prorao- 
eohității 
morale, 
obiecti- 
noastre

manifestare „să asi- 
multilaterală a edu- 
masă, atragerea în- 
largi de oameni ai 
Ia practicarea siste-

toți", „Amicii drumeției". Gimnastica la locul de 
muncă, campionatele interne ale asociațiilor ș.a.), 
cărora li se pot adăuga alte competiții cu ca
racter de masă, potrivit tradițiilor sportive și 
preferințelor cetățenilor, creează posibilitatea pen
tru toți factorii însărcinați cu atribuții în acest 
domeniu să desfășoare o muncă rodnică, care să 
genereze o puternică emulație in întreaga miș
care sportivă, pentru ridicarea acesteia la nive
lul exigențelor actuale.

Participarea sportivilor de performanță la în
trecerile din cadrul „Daciadei" oferă un excelent 
prilej pentru utile schimburi de experiență, pen
tru impulsionarea activității, ei fiind — în 
același timp — un model de muncă și viață 
pentru cei care bat la porțile consacrării. De 
asemenea, prezența la întrecerile „Daciadei" a 
sportivilor de performanță trebuie să constituie 
un puternic imbold în îmbogățirea continuă a 
cunoștințelor profesionale și de cultură gene
rală, în formarea lor ca oameni temeinic pregă
tiți pentru muncă și viață, concomitent cu per
fecționarea măiestriei sportive în vederea spo
ririi contribuției la progresul neîncetat al spor
tului românesc și creșterea în continuare a 
prestigiului său în lume.

Organizarea și desfășurarea „Daciadei" va re
prezenta — fără îndoială — un prilej de mani
festare largă a inițiativelor înaintate in cadrul 
tuturor organizațiilor de stat, obștești și sportive, 
al tehnicienilor, al tuturor celor care lucrează 
în acest domeniu, în atragerea maselor la prac
ticarea exercițiilor fizice, sportului și turismului, 
in perfecționarea procesului de pregătire a spor
tivilor, potrivit cerințelor internaționale, în dez
voltarea bazei tehnico-materiale in toate unitățile 
și localitățile, in realizarea unui climat de inaltă 
responsabilitate pentru îndeplinirea importantelor 
sarcini care stau în fața mișcării noastre sportive.

întregul tineret primește cu un puternic entu
ziasm, cu un sentiment de adîncă recunoștință 
și de înaltă responsabilitate comunistă aprobarea 
Regulamentului marii competiții „DACIADA", vă- 
zînd în aceasta expresia grijii statornice pe care 
partidul, secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, o manifestă față de des
tinele tinerei generații, față de bunăstarea și pros
peritatea — fizică și spirituală — a întregului 
nostru popor.

Marele eșalon al sportivilor patriei, toți cei 
care iubesc exercițiul fizic și sportul, sînt 
hotărîți să nu-și precupețească nici un efort 
pentru a transforma „Daciada" intr-o elocventă 
manifestare a forței și spiritualității poporului 
român într-o mare sărbătoare a sportului ro
mânesc.

LA CLUBUL NICOLINA IAȘI
Cînd a intrat pe poarta 

chilor ateliere „Nicolina" 
întreprinderea mecanică) 
Iași, maistrul Petru Enache. a- 
cum pensionar, nu se gîndea 
că semănînd primii germeni ai 
dragostei pentru sport, pentru 
lupte mai ales, printre colegii 
săi de muncă, va veni o zi cînd 
în multe competiții sportive in
terne și internaționale purtă
torii culorilor clubului ieșean 
vor înscrie rezultate de presti
giu. De fapt, noua istorie a 
clubului „Nicolina" (primele do
cumente atestă o activitate or
ganizată din 1927) a început in 
1967, an in care au fost puse 
oficial bazele acestei unități 
sportive.

Cu o zestre săracă la început, 
clubul s-a dezvoltat an de an, 
atît din punct de vedere al 
bazei materiale, cît și al nu-

ve- 
(azi 
din

mărului sportivilor 
gătesc aici. Este 
amintim, spre 
la 46 de sportivi legtimați in 
1967 s-a ajuns în momentul de 
față la 365, ei activînd în nouă 
secții (box, lupte, haltere, tir, 
fotbal, popice, orientare turis
tică, șah și planorism). Dintre 
aceștia, luptătorii Ștefan Ena
che, Emil Butu, Vasile Țigă- 
naș, Neculai Munleanu și San
du Botez au fost distinși cu 
titlul de maestru al sportului, 
ca o recunoaștere a meritelor 
lor. Deși sec, graiul cifrelor es
te, adesea, cel mai convingă
tor. Să menționăm, deci, că 
anual iau parte la diverse cam
pionate republicane peste 300

Emanuel FÂNTÂNEANU

care se pre- 
suficient să 

exemplu, că de

(Continuare în pag. 2-3)

PRIMELE MECIURI IN TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE BOX „MĂNUȘA LITORALULUI tt

GIMNASTII
BUNELE REZUIIATE

Sala de gimnastică 
tomplexul sportiv „23 
de obicei animată de . 
numeroasă a gimnaștilor, este 
la ora vizitei noastre aproape 
goală. Situație firească însă. 
Doar Kurt Szilier și Sorin Cepoi 
își continuă aici pregătirea în 
vederea apropiatei Universiade 
de la Sofia. Colegii lor de echi
pă sînt plecați în Grecia, la 
turneul internațional găzduit de 
prașul Atena, important test de 
jaerificare în vederea aceluiaș 
examen internațional din Bul- 

Fede-

de la 
August", 
prezența

nată acum echipa ce va fi ali
niată în concurs : Dan Grecu, 
Mihai Borș. Kurt Szilier, Nico- 
lae Oprescu. Aurelian Geor
gescu și Sorin Cepoi. După cum 
se vede, antrenorii mizează pe 
o îmbinare a maturității și 
experienței, pe de o parte, cu

i,............ -■

(prin tele- 
cu adevă- 
avut loc, 

sporturilor.

CONSTANȚA, 9 
fon). într-un cadru 
rat sărbătoresc a 
marți seara, în Sala 
inaugurarea celei de a 8-a edi
ții a tradiționalului turneu in
ternațional de box „Mănușa li
toralului'' 
acesta, 
ducînd 
din 10 
nente.
află în țara noastră reprezen
tanții boxului din Pakistan.

La festivitatea de deschidere 
și gaia inaugurală au asistat 
Ilans Hofman (Olanda), preșe
dintele Asociației Europene de 
Box' Amator, și Gheorghe Gu
riev, președintele F.R. Box.

i“, care întrunește, anul 
o participare selectă, a- 
ia start 130 de pugilișll 
țări, de pe două conti- 
Pentru prima oară se

ULTIMELE SPRINTURI ÎNAINTEA STARTULUI
LA „EUROPENELE" DE ÎNOT

0 Carmen Bunaciu se gindețte la cele cinci 
curse de 100 m în 28 de ore ! 9 Antreno
rul american Ernest Maglischo despre 
schimbul său de experiență cu țara noastră

Președintele comisiei de or
ganizare, prof. Dumitru Ivan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Constanța, a adresat oaspeților 
un călduros salut și a urat suc
ces tuturor participanților la 
competiție.

încă din prima reuniune, cei 
peste două mii de spectatori, 
constănțeni și numeroși vile- 
giaturiști români și străini, au 
urmărit meciuri interesante, de 
un bun nivel tehnic. Iată pri
mele rezultate.

Cat. ușoară : Costin (Româ
nia) b.p. Șlupso (U.R.S.S.), 
Felhrel (R. D. Germană) b.p. 
Dods (R.F. Germania), Kadir 
(Pakistan) b.ab. 3 Șt. Gheorghe 
(România), Mantu (România) 
b.p. Vâlsan (România), Șt. Tu- 
dorache (România) b. ab. I. 
Frudon (Cehoslovacia). în li
mitele categoriei mijlocie mică 
S. Islanovicl (Iugoslavia) b.p. F. 
Selaj (Cehoslovacia).

Din cauza numărului mare de 
participanți, începînd de astăzi 
se dispută în fiecare zi două 
gale: prima de la ora 15,00, iar 
cea de-a doua de la ora 17.00.

Cornel POPA, coresp.

Sportivii români participanți 
la cea de a 14-a ediție a cam
pionatelor europene de natație 
pleacă miine spre Jbnkoping, 
locul de desfășurare a uneia 
dintre cele mai importante

Gjum ne pregătim,, lace aspiram ?

garia. Alături, la sediul 
rației de gimnastică, îl găsim 
pe antrenorul federal ' 
Magda, însărcinat de _____ .
F.R.G. să coordoneze activitatea 
gimnaștilor în perioada dinain
tea Jocurilor Mondiale Univer- 
fctare. De la el aflăm nume
roase și interesante informații 
despre modul în care lotul care 
ne va reprezenta la Sofia a 
abordat pregătirea și despre 
rezultatele obținute.

Încă din luna mai, imediat 
după încheierea Campionatelor 
europene de la Vilnius, au fost 
elaborate planuri speciale de 
pregătire și a fost alcătuit lotul 
din care urmează a fi desem-

Silviu 
Biroul

tinerețea și dorința de afirma
re, pe de altă parte. în faza 
inițială, pregătirile — suprave
gheate de Mircea Bădulescu și 
Costache Gheorghiu — s-au des
fășurat în Capitală, cu accent 
deosebit oe aparatele la care 
se scontează că sportivii noștri 
au șanse mai mari de a obține 
prestigioase rezultate în apro
piatul concurs de anvergură : 
inele, sărituri, sol. Bineînțeles. 
Dan Grecu, ca un adevărat că
pitan de echipă, a constituit un 
permanent exemplu pentru co
legii săi. pregătind cu minuțio
zitate și responsabilitate evolu
ția sa la inele. Mai tinerii săi

Constantin MACOVEI

(Continuare in nag 2-3)

competiții sportive ale lunii au
gust. Anul acesta, țara noastră 
va fi reprezentată de echipa de 
polo (locul VI la ediția ante
rioară), un grup de înotători și 
tînăra săritoare de la platformă 
Anca Făgețean.

Ieri, la bazinul Dinamo am 
urmărit ultimul antrenament al 
înotătoarelor care pleacă în 
Suedia cu mari ambiții. Se exer
sau starturi, întoarceri, schim
buri de ștafetă, se efectuau ul
timele sprinturi cronometrate. 
Pe marginea bazinului se gă
sea și antrenorul american Er
nest Maglischo de la „Chico 
State University” din Califor
nia, care se află in țara noas
tră pentru un schimb de expe
riență cu tehnicienii români.

Prezența sa, în aceste zile, s-a 
dovedit deosebit de utilă pen
tru campioanele noastre. înar
mat cu un aparat special, el 
le-a filmat subacvatic, încer- 
cînd astfel să depisteze greșe
lile de tehnică. Maglischo, a- 
preciind calitatea antrenamen
telor efectuate la această grupă, 
ne-a declarat — și nu din com
plezență — că „Bunaciu și Ho- 
țescu i se par înotătoare ex
trem de dotate, cu mari per
spective". Aflînd, de pildă, ac
tualele recorduri ale primei 
noastre spatiste el a mărturi
sit că, în actualul sezon, nici o 
înotătoare din S.U.A. nu a reu
șit performanțe superioare ce
lor obținute de Bunaciu.

Am întrebat-o și pe Carmen, 
cea mai tînără dintre campioa
nele noastre, ce crede despre 
apropiatele starturi de la Jon- 
koping. Răspunsul a venit ho- 
tărît și prompt : „Aș fi foarte 
fericită dacă m-aș întoarce cu

AZI, START
IN „CUPA
VOINȚA“

LA CICLISM

A. VASIL1U

Astăzi, la ora 15,30, truntașii 
ciclismului din țara noastră, 
cărora li s-au alăturat două 
formații din Cehoslovacia șl 
Polonia vor lua startul, din 
Ploiești, în prima etapă a celei 
de a 21-a ediții a competiției 
dotate cu „Cupa Voința".

Deci, de astăzi și pînă sîm- 
bătă, participanții la întrecere 
vor avea de alergat de-a lun
gul a cinci etape. însumînd 
peste 500 de kilometri. Vor fi 
parcurse șosele dintre cele mai 
pitorești din preajma orașului 
Ploiești, după cum urmează : 
etapa I, 10 august, plecarea la

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. a 4-a) ■



CC acțiuni sc întreprind în Județe pentru selecția tinerelor talente t

100000 DE COPII TESTAȚI IN JUDEȚUL NEAMȚ DIN GRADINA
înființată in iulie 1976 Co

misia județeană de selecție a 
copiiloi și juniorilor, din cadrul 
C.J.E.F.S Neamț, are în com
ponența sa cei mai valoroși teh
nicieni din județ antrenori și 
profesori care au dovedit de~a 
lungul anilor pricepere și inte
res constant față de această 
componentă esențială a activi
tății de performanță.

Aflindu-ne. recent, la Piatra 
Neamț, am stat de vorbă, des
pre rezultatele obținute pînă 
acum, cu secretarul C.J.E.F.S., 
profesorul Constantin Vernica, 
care este și președintele Co
misiei de selecție.

..Activitatea s-a canalizat, în 
acest prim an de existență a 
comisiei, pe două direcții, ne-a 
spus interlocutorul nostru : cea 
dinții a avut ca scop depista-

LA CLIBIIL
NICOLINA IAȘI

(Urmare din pag. I)

de sportivi ai clubului „Nicoli
na”, față de 47 cîți participau 
în primii ani. Un substanțial 
salt s-a făcut și în ceea ce 
privește rezultatele : din 1967 
și pînă în prezent în panoplia 
clubului aflîndu-se 55 de titluri 
de campioni, iar în loturile na
ționale fiind prezenți acum 126 
de sportivi. Printre cei mai me
rituoși, care s-au detașat prin 
performantele realizate, se află 
boxerul Emil Butu, luptătorii 
Vasile Tigănaș, Constantin Ba
dea, Florin Bntnaru, Emil To
fan, Ion Nicolae, Constantin 
Ignat. Constantin Gavrilă, Mi
hai Balaur și halterofilul Dă- 
nuț Fron, care au urcat pe po
diumul de premiere al multor 
competiții interne și interna
ționale.

Rcferindu-ne la baza mate
rială, vom nota 
clubul dispune 
lupte, o arenă 
poligon de tir și
bază sportivă și de agrement 
pe malul lacului Ciric. Dealtfel, 
vorbi ndu-ne despre 
clubului, Valentin 
președintele său, 
„întâmpinăm marea 
de la 23 August cu 
realizări frumoase, 
să urcăm noi trepte 
calității. Ne bucurăm de largul 
sprijin al conducerii întreprin
derii, al organizației de partid 
și al sindicatului, astfel că a- 
vem condiții să desfășurăm o 
activitate rodnică".

Primele inițiative sportive da
tează de o jumătate de secol. 
Ni s-a părut însă, vizitând clu
bul Nicolina, că distanța între 
ieri și azi este cu mult mai 
mare...

că 
de 
de 
de

în prezent 
o sală de 
popice, un 
o frumoasă

rea unor elemente capabile să 
fie selecționate în loturile olim
pice pentru J. O. din 1980, iar 
cea de a doua a avut în vedere 
mărirea numărului de perfor
meri la nivelul secțiilor prin 
testarea a cit mai mulți copii 
din județ și îndrumarea celor 
mai buni către disciplinele spre 
care dovedesc înclinații".

în prima etapă a acțiunii de 
selecție, au fost organizate con
cursuri în toate cele 240 de 
școli din județ, fiind testați a- 
proape 80 000 de elevi între 9 
și 14 ani. Disciplinele alese — 
cele pe care este profilat ju
dețul Neamț : atletism, hand
bal, volei, box și canotaj. După 
faza pe școli, cei mai dotați co
pii au fost reuniți în 4 centre 
de zonă — Roman, Bicaz. Tg. 
Neamț și Piatra Neamț — unde 
fișele de înscrieri la concursul 
de selecție au cuprins un total 
de 5000 de candidați. Proba e- 
xigenței a fost trecută doar de 
200 dintre ei, care se numără 
de-acum printre componenții 
grupelor de performantă ale a- 
sociațiilor și cluburilor sportive 
din județ.

După această primă reușită, 
campania de selecție din jude
țul Neamț a continuat, pînă în 
luna iunie a anului în curs fiind 
organizate nu mai puțin de al
te 40 de acțiuni, care au cu
prins peste 20 000 de copii. 
Dintre aceștia au fost reținuți 
250, dirijați, de asemenea, spre 
secțiile de performanță.

Iată și cîteva unități sportive 
evidențiate pe linia preocupă
rilor dovedite pentru selecție : 
Clubul Atletic Roman, Clubul 
sportiv Ceahlăul Piatra Neamț 
și Școala sportivă Piatra Neamț. 
Dintre tehnicienii care au de
pus o muncă rodnică în activi
tatea de depistare a elemente
lor dotate pentru sportul de 
performanță s-au remarcat in 
mod deosebit : Alexandru U- 
drea, Constanlinescu Nehoi 
Gcza Gyorgy (C.A. Roman). Va- 
sile Purcaru, Garoafa Cantemir 
și Mircea Covatariu (Ceahlăul). 
Maria Săvinescu, Otto Hell. Ni-

fi

colae Teodorescu și Hie Popes
cu (Șc. sp. Piatra Neamț).

Se cere a fi subliniat, de a- 
semenea, și aportul profesori
lor de educație fizică de la sa
te, care și-au adus o contribu
ție importantă la acțiunile de 
selecție din acest an. Printre ei 
se numără Ion Pasat (comuna 
Băltățești), Monica Cocuț (Ghe- 
răiești), Mihai Arsenie (Pipirig). 
Virgil Zaharia (Vaduri).

De la interlocutorul nostru 
am aflat că, pe perioada va
canței de vară, copiii selecțio
nați beneficiază de tabere pe 
ramură de sport, organizate pe 
plan local. Asemenea tabere vor 
fi la Roman (150 de atleți de 
perspectivă), Bicaz (200 de gim- 
naști, handbaliști și fotbaliști). 
Borca și comuna Ceahlăul (pen
tru tir și orientare sportivă).

O altă direcție în care a ac
ționat Comisia județeană de se
lecție a fost și cea a muncii 
de control și coordonare in 
secții. Astfel, comisia a proce
dat la o reorganizare a activi
tății de performanță pe grupe 
de lucru valorice, iar cu prile
jul trecerii normelor de con
trol de către grupele de copii 
și juniori, elementele plafonate, 
fără perspective, ca și cele cu 
rezultate modeste au fost scoa
se din grupele de performanță. 
Cu același prilej au fost găsiți 
și sportivi cu vîrste înaintate la 
grupe de... începători, cum a 
fost cazul la C.S. Ceahlău] (fot
bal și box) și la unele grupe 
de la C.A. Roman.

La ultimul control efectuat de 
comisie, în luna iunie, s-a con
statat o substanțială creștere a 
procentului de promovați la 
normele de control — semn că 
activitatea se găsește pc dru
mul cel bun.

Cu cei 100 000 de copii testați 
în primul an al nou Vii ciclu 
olimpic, județul Neamț nu a 
pus, însă, punct campaniei de 
selecție. Pînă la finele lui 1977 
mai sînt prevăzute încă 15—20 
de acțiuni...

La Tg. Mureș s-au încheiat, 
recent, turneele finale ale 
campionatelor naționale de 
șah pentru juniorii mici (pînă 
la 16 ani). S-au întrecut 50 de 
fete și 56 de băieți, concursul 
desfdșurîndu-se după sistemul 
elvețian, pe distanța a 10 
runde.

Din clasamentele finale re
iese succesul net repurtat, In 
acest an, de reprezentantele și 
reprezentanții Provinciei, care 
și-au adjudecat TOATE locu
rile fruntașe.

LA FETE : 1. Edith Cosma 
(C.S.M. Cluj-Napoca) «Va P. 
2. Zoia Lelia Costea (Petrolul 
Ploiești) 8 p., 3. Csilla Sajter 
(C.S. Zalău) 7 p. ;

LA BĂIEȚI : t. Nicolae Lo
rentz (C.S.U. Brașov) 8 p, 2. 
Tiberiu Bartoși 
(C.S.U. Tg. Mu
reș) 7V2 p, 3. Lu
cian Vasilescu 
(Petrolul Plo- 
iești.) 7‘/2 p.

Și in conti
nuare, Provincia domină 
net Capitala. Astfel, in 
concursul masculin, printre 
cei 3 jucători clasați pe locu
rile 4—11, cu 6'/, puncte, se 
află doi juniori din Timișoara, 
cite unul din Tg. Mureș, Bra
șov. Ploiești, Oltenița, Zalău 
și București. tn turneul femi
nin, trei bucureștence ocupă 
locurile 6—8, in urma unor ti
nere jucătoare din Constanța 
și Brăila, la egalitate cu ju
nioare din Arad șl Iași.

Nu este, așadar, nevoie de 
analize prea adinei pentru a 
trage concluzia că, in ceea ce 
privește pregătirea tinerilor 
jucători si jucătoare, la o ca
tegorie de vîrstă foarte im
portantă, am spune chiar ho- 
tărîtoare pentru Întregul des
tin sportiv al unul șahlst 
(14—16 ani), cluburile șl aso-

VECINULUI... 1 

clatiile sportive bucureștene I' 
sînt serios deficitare. Deși dis- ,, 
pun de condiții bune (săli, V
antrenori calificați, material 
documentar) secțiile de șah 
din Capitală preferă să ade
menească juniori gata formați 
In altă parte Exemplul cel 
mai recent ni l-au oferit Uni
versitatea și Locomotiva Bucu
rești care, pentru a-și com
pleta echipa cu cite o ju
nioară (conform noii clauze a 
regulamentului campionatului 
național), au recurs la servi
ciile surorilor Marina și Cris
tina Pogorevici din... Ploiești 
(fiicele maestrei internaționale 
dr. Maria Albuleț). Mărlna a 
avut o prestație excepțională, 
aducind Universității 9 puncte 
(din 9 posibile 1), ceea ce a 

fost hotărltor în 
obținerea titlului 
de campioană.

tn aceeași or
dine de idei, 
o altă clau
ză a regulamen- 

lul campionatului național pe 
echipe, aceea de a avea obli
gatoriu In formație un jucător 
sub 25 de ani, a determinat 
clubul l.T.B. să-l solicite pe... 
argentinianul Ricardo Szmetan, 
oare este student in țara 
noastră, dar la Cluj-Napoca șl 
nu folosește, deci,... mijloace
le de transport tn comun din 
București pentru a putea fi 
asimilat, cit de cit, ca un „i- 
teblst" l Și asemenea exemple 
s-ar mai putea da...

Întrebarea este : pînă etnd 
secțiile de țah bucureștene 
vor sta cu privirile ațintite 
spre... grădinile vecine, aștep
tând un moment de neatenție 
pentru a culege mărul cel 
mal rumen 7

Valeria CH1OSE

PROTEASA Șl MIKLOS, DOUA TALEN 
ALE ATLETISMULUI NOSTRU

Horia ALEXANDRESCU

dezvoltarea 
Paraschiv, 
menționa : 
sărbătoare 

o serie de 
dar dorim 
pe spirala

„EUROPENELE"
DE ÎNOT

(Urmare din pag. 1)

ll medalie ; mai repede în cursa 
de 290 m spate, pentru că la 
proba de 100 m va fi foarte 
greu. Gindiți-vă puțin la pro
gram : sîmbătă (n.r. 13 august) 
dimineața — serii la 100 m, du- 
pă-amiaza — semifinale ; a 
doua zi dimineața, serii de 
4X100 m mixt, iar după-amia- 
ză 
în 
tiv 
tei 
va 
această distanță și de fiecare 
dată la timpi in jurul recor
dului meu (65,20). Șansele mai 
mari sînt in proba individuală, 
dar oricum am obligații morale 
să contribui și Ia o clasare cit 
mai bună a cvartetului nostru.
Vă asigur că voi da tot ce pot 
pentru a reuși".

— finala la 100 m spate și 
continuare, după aproxima- 
30 de minute, finala șlafe- 
mixte Practic, în 28 de ore 
trebui să înot de cinci ori

LOTUL ȚĂRII NOASTRE 
PENTRU C.E.

ÎNOT :Carmen Bunaciu (100 m, 
200 m spate și 4X100 m mixt), 
Anca Miclăuș (100 m, 200 m del
fin șl 4X100 m mixt). Daniela 
Georgescu (100 m liber și 4X100 
m mixt) Camelia Hoțescu 
m bras și 4X100 m mixt), 
hriela Costea (200 m mixt) 
Adrian Horvat (100 și 200 
spate).

POLO : Doru Sptnu șl Florin 
Stivei — portari, Cornel Rusu, 
Dinu Popescu, Adrian Nastaslu, 
Viorel Rus. Claudiu Rusu, nie 
S’ăvei, Adrian Schervan, Llvlu 
Răducanu, Radu Micea tl Cson- 
gor Gyarfas.

SĂRITURI : Anca Făretean

(100 
Mi- 

și 
m

GIMNAȘTII SINT DOM ȘA REPETE
IA EDIJIA PRECEDENTĂBUNîlf ItfZIJLIATL DE

(Urmare din pag. 1)
colegi Kurt Szilier și Aurelian 
Georgescu s-au axat pe sol și 
sărituri, probe în care există 
mari posibilități ca ei să se 
Impună pe plan internațional.

In continuare, lotul a efec
tuat un stagiu de pregătire la 
Cluj-Napoca, în sala de gim
nastică a C.S.M., perioadă în 
care a fost posibil ca, de trei 
ori pe săptămînă, gimnaștii să 
susțină și concursuri de verifi
care. în cadrul celor două an
trenamente zilnice au fost efec
tuate zeci și zeci de repetări 
ale exercițiilor ce vor fi pre
zentate la Sofia, s-au operat — 
acolo unde a fost cazul — și 
mici retușuri ale unor elemen
te saiu combinații, astfel că, la 
înapoierea în Capitală — la 
începutul lunii august — toți 
componenții lotului se aflau în 
vizibil progres, mareînd o evi
dentă creștere calitativă. Aceas
tă constatare a fost probată 
grăitor în cadrul celor două an
trenamente arbitrate desfășurate 
înaintea plecării în Grecia, teste 
cîștigate, de fiecare dată, de 
Aurelian Georgescu. Rezultatul 
nu trebuie să surprindă prea

mult, pentru că acest tînăr 
gimnast, aflat într-un progres 
constant, are exerciții foarte 
grele la toate aparatele, pe 
care le-a executat la un nivel 
deosebit. Este și aceasta o do
vadă că el poate aspira la mai 
mult, la mai bine, că poate 
aborda cu încredere orice con
curs internațional.

Ultimele zile dinaintea plecă
rii la Sofia vor fi consacrate 
repetării 
la toate 
gimnaști 
plasarea 
și o rezervă), antrenamentele 
urmînd a avea loc în comun cu 
gimnaștii din R.P. Chineză, care 
efectuează un scurt stagiu de 
pregătire în țara noastră. îna
intea startului Jocurilor Mon
diale Universitare. De aseme
nea, cele două loturi vor sus
ține două verificări publice.

Cu gîndul la succesele re
purtate acum patru ani la 
Moscova (medalie de aur la 
inele, medalii de bronz pe echi
pe și la bară), gimnaștii noștri 
sînt hotărîți să repete perfor
manțele de la ediția precedentă, 
să înscrie noi victorii în pal
maresul gimnasticii românești.

SCURTE VACANTE
Zilele de 23 și 24 august pat 

a petrecute agreabil și fo
lositor particlpînd la excursii
le organizate de întreprinde
rea de turism, hoteluri 
restaurante București :

CU TRENUL

Și

lei 
lei 
lei 

488

$

• durata de 6 zile (de 
21—26 august).

— Piatra Mare — 426 
pers. ; Lacul Roșu — 524 
pers. ; Scropoasa — 528 
pers. ; Căsuțe Cheia — 
lei pers. ; Vadul Cerbului
596 lei pers. : Izvorul Rece — 
563 lei pers.
• drumeții In :
— masivul Făgăraș (18—27 

august) — 650 lei pers. ; ma
sivul Retezat (31—29 august) 

pers. ; masivul 
august) —

— 550 lei ___
Ceahlău (11—27 
473 led pers ;
• excursii de 

•1 In 34 august)
— București — 

retur ' ' _
rești — Predeal — retur — 
38 lei pers. ; București — Sta

O zi (In 23

Constanța —
80 lei pers. ; Bucu- 

Predeal

exercițiilor integrale 
aparatele cu oei cinci 
care vor efectua de- 
(4 membri ai echipei

RECONFORTANTE
Dlc Prahova retur — 32 lei 
pers

CU AUTOCARUL
• cîteva zile în :
— Nordul Moldovei (23—28 

august) — 932 lei preș ; Ma
ramureș (18—23 august) — 
967 lei pers. ; Marile _ 
tari. (21—23 august) — 
pers. ; Turul României

Trecă- 
1326 lei 

<21- 
28 august) — 1326 lei pers. ; 
Delta Dunării (20—24 august) 
— 626 lei pers.
• o zi pe traseul :
— Buc. — Pitești — Rucăr — 

Bran — V. Prahovei (23 au
gust)) 106 lei pers. ; Buc. — 
Cheia — Săcele — Brașov — 
V. Prahovei (23 și 24 august) 
99 lei pers. ; Buc. — Văleni — 
Cheia (23 și 24 august) 81 
lei pers. ; Buc. — Predeal — 
Poiana Brașov (23 șl 34 
gust) 99 lei pers. ; Buc. 
Curtea de Argeș (23 și 
august) 99 lei pers.

Oricare va fi opțiunea 
filialele întreprinderii 
turism, hoteluri șl restauran
te București vă așteaptă In

în decurs de o săptămînă doi 
tineri atleți români, doi juniori, 
amîndoi avînd prenumele A- 
drian (Proteasa și Miklos) au 
cucerit cite două frumoase suc
cese sportive. Mai întîi au fost 
titlurile de campioni balcanici 
la juniori, cîștigate la Bucu
rești, în ultima zi de iulie : Pro
teasa la înălțime cu 2,15 m — 
record național de juniori, 
Miklos Ia 800 m cu 1:50,04. Dacă 
despre succesul celui dinții se 
poate spune că. intr-un fel. era 
de așteptat, celălalt a apărut 
ca o surpriză. Ambii atleți au 
realizat cu prilejul competiției 
juniorilor din Balcani un în
semnat spor de calitate al re
zultatelor, în raport cu pres
tațiile lor din anii trecuți.

După o săptămînă, într-un 
alt concurs, mult mai preten
țios, „Concursul Prietenia", la 
Sofia, cei doi atleți români au 
repurtat noi victorii, mai pre
țioase. Proteasa (născut la Bucu
rești, la 1 martie 1959) a avut, 
la înălțime, adversari redutabili 
în Bodo Huth (R. D. Germană) 
creditat, în acest an, cu 2,19 m 
și Iuri Repiho (U.R.S.S.) cu 
2,17 in, în acest sezon. Adrian 
a concurat admirabil și după 
încercările de la 2,12 m a rămas 
singur în concurs, adversarii săi 
încheind, prematur, lupta. A 
cerut să i se urce ștacheta la 
216 m. A trecut de la prima 
săritură. Nou record republican 
de juniori ! - La fel, tot din 
prima, și la 2,18 ! De data a- 
ceasta, în afara recordului de 
juniori, el l-a corectat și pe 
cel național al seniorilor (2,17 
m), deținut din 1972 de Șerban 
loan și egalat, ulterior, de pa
tru ori de Șerban și o dată de 
C-tin Cîrstea. în plus. 2,18 m 
reprezintă și un nou record al 
„Cupei Prietenia", precedentul,

cel de 2,17 m aparținîndu-i lui 
Jacek Wszola, campionul de la 
Montreal ! Trei încercări și la 
2,20 m, a treia fiind aproape 
reușită, dar ștacheta a căzut cu 
întârziere...

Intr-un an, Adrian Proteasa 
a adăugat 14 cm rezultatului 
său cel mai buu din 1976 și, 
sintem convinși, nu se va opri 
aici. Peste puține zile, la „eu
ropenele" de juniori de la Do- 
nețk el îl va avea ca principal 
adversar chiar pe recordmanul 
de seniori al lumii, atletul so
vietic Vladimir Iascenko, cel 
care a sărit anul acesta 2,33 m.

în concursul de la Sofia, Li- 
viu Maftei (născut 1960) s-a 
clasat al IV-lea cu 2,08 m iar 
Daniel Albu (n. 1959) pe locul 
VIII cu 2,04 m, exact tot atât 
cit sărise atletul senior Măricel 
Onciu, la Goteborg !

Celălalt Adrian, Miklos, a ob
ținut la Sofia un succes încă 
și mai puțin scontat decit cel 
de la Balcaniadă, impunîndu-se 
clar în finalul cursei de 800 m. 
Și el a avut de înfruntat ad
versari puternici, în frunte cu 
alergătorul sovietic Abulian 
(1:49,0 în acest sezon). Miklos 
a făcut o remarcabilă curslL 
tactică, finișul său arătîndu-sțK 
irezistibil, 
mul loc 
1:51,5.

în ceea ce-1 privește pe A- 
drian Miklos (născut în Rm. 
Vilcea, la 3 iulie 1959), un a- 
mănunt ni se pare foarte in
teresant : el este fiul Irinei 
Zegrean-Mikios, fostă alergă
toare de frunte a țării, din pe
rioada anilor 1955—58 (cel mai 
bun rezultat al ei 2:11,1 pe 800 
m în 1957).

Am fi bucuroși să constatăm 
că acești doi tineri atleți, dar 
și încă alții, nu vor considera 
că de acum au și ajuns în vîr-

El a ocupat deci prl- 
cu un rezultat de

între < șl 68, Calea Grivițel 
șl Calea Dorobanți nr.sediile

nr.

fiecare zi 
(duminică 
sale din bd. Republicii
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LA UNIVERSIADĂ,
CONFIRMAREA VALORII
SPORTULUI ROMÂNESC!
Cei patru ani care au despărțit Jocurile mondiale studen

țești de la Moscova de cele de la Sofia au trecut, iată, 
atît de repede și acum ne pregătim să intimpiciăm o nouă 
ediție a acestei mari competiții. Intr-adevăr, mîine seară, de 
la ora 19,30, pe stadionul central „Vasil Levski" din capi
tala Bulgariei, reprezentanții studențimii sportive din întreaga 
lume var lua parte la festivitatea de deschidere a celei de 
a Vlll-a Universiade de vară, după care de joi și pmă 
duminica viitoare, pe bazele sportive ale Sofiei, unii dintre 
cei mai buni sportivi ai lumii (campioni olimpici și mon
diali, laureați ai diferitelor competiții continentale) și alături 
de ei numeroși tineri talentați se vor întrece pentru cuce
rirea titlurilor de campioni mondiali universitari la cele 112 
probe din cadrul a 8 ramuri sportive.

Așadar, la un an de la încheierea grandioaselor întreceri 
ale celei de a XXI-a ediții a Jocurilor Olimpice, ale cărei 
ecouri încă nu s-au stins, iată că o nouă competiție de an
vergură îi va reuni pentru 12 zile pe unii dintre eroii de Ia 
Montreal. Va fi interesant de urmărit reintîlnirea lor, ca ți 
replica pe care aceștia o vor primi de la mai puțin consa- 
crații lor adversari, rezultatele ce vor fi obținute acum. Fără 
teama că vom greși, sintem siguri că Universiada de la 
Sofia va întrece cu mult nivelul competițiilor anterioare de 
acest fel. Și dacă la jocurile sportive, la lupte sau la scrimă 
este ceva mai greu să se facă referiri concrete pe planul 
calității disputelor, în schimb, cifrele întrecerilor de atletism 
și de înot, in primul rînd recordurile Universiadei, vor de
monstra elocvent creșterea generală pe care o anticipăm.

Nădăjduim că studenții sportivi din România, care vor fi 
prezenți la startul întrecerilor la toate cele opt ramuri spor
tive, se vor strădui să realizeze noi rezultate de valoare și 
noi succese 
realizate, în 
mind astfel 
țională. Este 
să concureze la nivelul maxim aJ posibilităților sale pentru 
a realiza o comportare foarte bună (altfel spus, pentru a 
obține cît mai multe locuri fruntașe și medalii I) în această 
confruntare internațională de mare prestigiu. Avem convin
gerea că sportivii români se vor afla și acum, ca în multe 
alte asemenea ocazii, printre protagoniștii întrecerilor. Este 
ceea ce așteaptă de la ei toți iubitorii sportului din țara 
noastră, în atenția cărora vor sta acum, pentru 12 zile, între
cerile Universiadei de la Sofia !

prestigioase, ca o completare fireasca a celor 
urma cu un an, la J.O. de la Montreal, confir- 
ascensiunea sportului nostru în arena interno
de datoria fiecăruia dintre reprezentanții noștri

Grecu va 
Sofia să-și 
titlul de 

mondial

lupta la 
apere 
campion 
universitar pe care
l-a cucerit in 1973, 
la Moscova.

$
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PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
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17 1© 19 20 21 22 23 2A 25 26 27 28

Festivitatea de deschidere X
Atletism X X X X X
Baschet X X X X X X X X X X
Gimnastică X X X X

Lupte * gr. romane X X X
libere * X X X

Nafație
înot X X X X
polo X X X X X
sărituri X X X X

Scrima X X X X X X X X X X
Tenis X X X X X X -
Volei X X X X X X X X X X
Festivitatea de închidere X

53 DE ANI AI „MICII OLIMPIADE"
începuturile sportului universitar se pierd în 

trecutul îndepărtat, dar istoria unor competiții 
polisportive internaționale datează abia din anul 
1923. Din inițiativa unui tînăr student france® 
Jean Petit jean s-a hotărît organizarea unei mari 
competiții, după modelul Jocurilor Olimpice.

Ideea aceasta a 
a devenit imediat 
de simpatia și de 
din toate colțurile 
succes a opt ediții 

1927 — Roma, 1928
1935 -

via, 
1933 
1939
Tltă 
versltar.

Jocurilor mondiale universitare 
foarte populară, bucurîndu-se 
sprijinul studențimll sportive 
lumii. După desfășurarea eu 
ale întrecerilor (1924 — varșo- 

---- Paris, 1930 — Darmstadt,
— Torino, 1935 — Budapesta, 1937 — Paris,
— Monaco) războM a impus o pauză nedo- 
în activitatea Internațională a sportului uni-

Reluarea competițiilor, prin Jocurile de la Paris, 
din 1947, a însemnat o mărturie elocventă a dorin
ței de întrecere sportivă, pașnică, a tineretului 
studios. In 1957, tot la Paris, a fost consem
nată reluarea șirului unic al competițiilor stu
dențești pentru ca, din 1959, de la Torino, să 
Înceapă noua serie a Jacurilor mondiale universi
tare, a Universiadelor cum 11 s-a mal spus, a că
ror faimă s-a dovedit pe măsura apelativului de 
„Mică Olimpiadă**. Intr-adevăr, mal cu seamă la 
ultimele ediții, Jocurile mondiale universitare au 
cunoscut o amploare crescândă, fiind după Jocu
rile Olimpice cea mal Importantă competiție a 
tineretului lumii. Vin în sprijinul acestei afirmații 
marele număr al țărilor șl al sportivilor anga
jați în întreceri, valoarea tot mai ridicată a ni
velului rezultatelor și al disputelor.

LA JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
Studenții sportivi din 

au luat parte la multe 
aceste competiții și au 
trat unele succese notabile. Vom 
aminti, între altele, tripticul vic
toriilor Iolandei ~ ' 
inegalabila noastră . ____
care a cîșttgat înălțimea în 1957, 
la Paris, cu 1,66 m, în 1959, la 
Torino, cu 1,86 m și în 1961, la 
Sofia, cu 1,85 m. Alțl cîștigătorl 
dintre atleți au mai fost : Maria 
Diaconescu la suliță (52,38 m) tn 
1957, Cornel Porumb la înălțime 
(2,01 m) în 1959. Sorin loan 
triplu (15,93 m) ’ "— ----
Peneș la suliță 
1965 și Virginia 
(1,84 m) în 1973.

O contribuție 
„zestrea" de succese ale sporti
vilor noștri la Universiadă au a- 
dus și jucătorii de tenis. La So
fia, în 1961, au cîștigat proba
feminină de dublu Julieta Na- 
mian—Boboc șl regretata Mina
Ilina, apoi, după patru ani, la 

primit medalii de 
la simplu șl tot 
Dibar-Gohn la

România 
dintre 

înregis-

Balaș-Soter,
campioană,

la 
în 1961, Mihaela 

(59,22 m) în 
loan la Înălțime

însemnată la

în 1957 la Paris și în 1961 La So
fia, La capătul unor turnee echi
librate, de o bună valoare teh
nică.

Succese reprezentative au re
purtat, de asemenea, înotătoarea 
Sanda Iordan-Grințescu la 280 
m bras în 14)61, gimnastul Dan 
Grecu la inele în 1973 și luptă
torul Gheorghe Berceanu la ca
tegoria 48 kg în turneul de 
greco-romane din 1973.

O parte dintre acești cîștigă
torl, dar șl alțl sportivi români 
medaliați cu argint și bronz La 
J.M.U. de La Moscova, se mai 
află șl acum printre cel care vor 
lupta pentru întâietate în diferi
tele ramuri sportive. Dar numă
rul sportivilor români care vor 
lupta, La Sofia, pentru cuceri
rea titlurilor de campioni mon-

1959 — Torino
1961 — Sofia 
1963 — Porto Alegre

n-am
1965 — Budapesta 
1967 — Tokio n-am ] 
1970 — Torino
1973 — Moscova

Total

2 g
H 3 M

5 2 12
20 6 6 8

i participat
11 3 4 4 

participat 
6—42

19 4 7 8

61 15 22 24

dial! universitari este încă și 
mai mare. Și nutrim speranța 
că bilanțul ce-1 vom publica în 
ziarul nostru din 29 august, la 
încheierea Universiadei ’77, să 
cuprindă cît mai multe nume 
de-ale sportivilor noștri și în 
dreptul lor cît mal multe me
dalii...

RECORDURI...
Budapesta, au 
aur Ion Țiriac 
el cu Judith 
dublu mixt.

Floretistele au urcat pe treap
ta cea mai înaltă a podiumului 
de premiere în urma victoriilor 
repurtate, în cadrul competiției 
pe echipe, în 1961 (Olga Szabo, 
Ana Pas cu, Maria Vlcol, Ecate- 
rina Lazăr) șl în 1973, la Mosco
va (Ecaterina Stahl, 
Ardeleanu, Viorica 
nu, Ileana Jenei și 
Bartoș-Chezan). Tot 
torli au repurtat și

Suzana 
Draga-Țurca- 

Magdalena 
două vlc- 
voleibaliștii

SPORTURI, PROBE Șl NUMĂR DE CONCURENȚI
întrecerile 

gulamentelor 
scurt, cîteva

din cadrul Universiadei ___
federațiilor internaționale de 

detalii referitoare la '

sînt organizate conform re- 
specialitate. Iată, pe 

desfășurarea diferitelor competiții:

ATLETISM

— fiecare țară poa- 
în concurs,

ATLETISM 
te fi reprezentată, 
de cel mult doi concurenți de 
probă șl de o echipă de ștafetă, 
în program figurează următoa
rele probe, avînd notate, între 
paranteze, standardurile de cali
ficare în concurs : bărbați : 100 
m. 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 
5000 m, 10.000 m. 3000 m obst., 
110 mg. 400 mg, 4X100 m, 4X400 
m. lungime (7,50 m), triplu (15,80 
m), înălțime (2,08 m), prăjină
(5,00 m), greutate (18,ou m), disc 
(57,00 m), ciocan (64.00 m), su
liță (75,00 m), decatlon ; femei: 
100 m, 200 m. 400 m, 800 m,
1500 m, 100 mg, 4X100 m, lungi
me (6,10 m). înălțime (1,76 m), 
greutate (15,50 mj, " 
m), suliță

(15,50 m), disc (51,00
(51.00 m), pentatlon.

BASCHET 
te alcătuită 
cători sau

— fiecare echipă es- 
din maximum 12 Ju
ju cătoare.

GIMNASTICA — programul, 
atît la femei cît șl la bărbați, 
cuprinde numai exerciții liber a- 
lese. Vor avea loc trei con
cursuri : pe echipe, Individual 
compus șl pe aparate. Programul 
exercițlilor este următorul : băr
bați ; sol, cal, inele, sărituri, pa-

ralele, bară ; femei : sol, bîrnă, 
paralele, sărituri. Fiecare echipă 
este alcătuită din cîte 
naști sau 
contînd 
buni 3. 
participă 
respectiv, 
stabiliți în baza rezultatelor de 
la concursul pe echipe. în con
cursul pe aparate iau parte cite 
6 concurenți

LUPTE (greco-romane și libe
re) — participă cîte un 
curent de țară 
rie : 48 kg, 52 
68 kg, 74 kg, 
kg. 4-100 kg. 
poate participa

NATAȚIE : ÎNOT — fiecare ța
ră poate fi reprezentată de cîte 
doi concurenți de probă și de 
cîte o echipă de ștafetă. Se vor 
desfășura 
bărbați : 
1500 
te : 
200 
400 
100 
100 
fin : 
4X100 m.

4 gim- 
glmnaste. In clasament 
rezultatele celor mai 
La individual compus 
primele 24 gimnaste și, 
primii 36 de gimnaști,

con- 
la fiecare catego- 
kg, 57 kg, 62 kg. 
82 kg, 90 kg, 100 
Același concurent 
la ambele stiluri.

următoarele probe : 
liber : 100 m, 400 m,

m, 4X100 m, 4X200 m ; spa- 
100 m, 200 m ; bras : 100 m, 
m ; delfin: 100 m, 200 m; mixt: 
m, 4X100 m ; femei : liber : 
m, 400 m, 4X^00 m, spate : 
m, bras : 100 m, 200 m. del- 

100 m, mixt : 200 m,

POLO — o echipă este alcă
tuită din cel mult 12 jucători.

SĂRITURI — la trambulină și 
la platformă (bărbați și femei) 
pot lua parte cite doi concurenți, 
la fiecare probă, dintr-o țară.

SCRIMA — întreceri individu
ale șl pe echipe la cele patru 
arme : floretă, sabie, spadă șl 
floretă femei. în probele Indivi
duale pot concura, dintr-o țară, 
cîte 3 trăgători (2 rezerve) iar 
echipele sînt formate din cîte 4 
trăgători (1 rezervă).

floretă, sabie, spadă și

TENIS — pot fi înscriși, din 
partea unei țări, cite 2 sportivi 
în probele de simplu (bărbați și 
femei) și cite o pereche tn pro
bele de dublu (bărbați, femei șl 
mixt). In mod obligatoriu jucă
torii aceluiași cuplu trebuie să 
fie de aceeași naționalitate. Me
ciurile se vor juca după sistemul 
„cel mai bun din 3 seturi", ex- 
ceptînd finalele de simplu și du
blu masculin. Jucătorii învinși 
în semifinale vor susține un 
meci de baraj pentru stabilirea 
locului 3. Dacă este necesar me
ciurile se vor disputa la lumină 
artificială sau în săli.

VOLEI — fiecare echipă este 
alcătuită din maximum 12 jucă
tori sau jucătoare.

BARBAȚI: • 100 m — 10,1 Hideo Iijima (Japonia) 1965 • 200 m — 
20,6 Pietro’ Mennea (Italia) 1973 * 400 m — 45,4 Alberto Juantorena 
(Cuba) 1973 • 800 m — 1:46,7 Ralph Doubell (Australia) 1967 • 1500 
m — 3:42,3 Francis Clement (M. Britanie) 1973 • 5000 m — 13:41,4 
Mihail Jelobovski (U.R.S.S.) 1973 • 10000 m — 28 :49,0 Dane Korița 
(Iugoslavia) 1973 • 3000 m obst. — 8:26,6 Leonid Saveliev (U.R.S.S.) 
1973 « 110 mg — 13,6 Eddi Ottoz (Italia) 1965 • 400 mg — 49,6 Di- 
miter Ștukalov (U.R.S.S.) 1973 • 4X100 m — 39,1 S.U.A. 1973 • 
4X400 m — 3:03,3 S.U.A. 1973 • Lungime — 8,19 m Igor Ter-Ova- 
nesian (U.R.S.S.) 1965 • Triplu — 17,22 m Viktor Saneev (U.R.S.S.) 
1970 • înălțime — 2,25 m Valeri Brumei (U.R.S.S.) 1961 • Prăjină
— 5,46 m Wolfgang Nordwig (R.D.G.) 1970 • Greutate — 20,31 m 
Randy Matson (S.U.A.) 1965 • Disc — 61,60 m Viktor Jurba (U.R.S.S.) 
1973 • Ciocan — 72,42 m Valentin Dmitrenko (U.R.S.S) 1973 • Su
liță — 81,94 m Miklos Nemeth (Ungaria) 1970 • Decatlon — 7965 p 
Ryszard Skowronek (Polonia) 1973.

FEMEI : • 100 m — 11,3 Irena Szewinska (Polonia) 1965 • 200 m
— 22,4 Mona-Lisa Pursiainen (Finlanda) 1973 » 400 m - 52,0 
Nadejda Kolesnikova (U.R.S.S.) 1973 • 800 m — 1:58,9 Svetla Koleva 
(Bulgaria) 1973 • 1500 m — 4:10,7 Paola Cacchi (Italia) 1973 • 100 
mg — 13,0 Teresa Sukniewicz (Polonia) 1970 • 4X100 m — 43,9 
U.R.S.S. 1973 • Lungime — 6,84 m Heidi Rosendahl (R. F. Germa
nia) 1970 • înălțime — 1,86 m Snejana Hrepewnik (Iugoslavia) 
1970 • Greutate — 20,82 m Nadejda Cijova (U.R.S.S.) 1973 • Disc
— 66,08 m Faina Melnik (U.R.S.S) 1973 • Suliță — 62,00 m Svetlana 
Koroleva (U.R.S.S.) 1973

ÎNOT
100 m — 52,03 Vladimir Bure (U.R.S.S.) 

____________ _____ Jack Tingley (S.U.A.) 1973 • 1500 m — 
16:02,20 Jack Tingley (S.U.A.) 1973 « 4X100 m — 3:28,61 S.U.A. 
1973 • 4X200 m — 7:43,28 U.R.S.S. 1973 ; Spate : • 100 m — 59,3 
Charles Hickox (S.U.A.) 1967 • 200 m — 2:09,3 Mitchel Ivey (S.U.A.) 
1967 ; Bras : 0 100 m — 1:06,67 Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 1973 • 
200 m — 2:23,81 Nikolai Pankin (U.R.S.S.) 1973 : Delfin : • 100 m 
— 56,3 Douglas Russel (S.U A.) 1970 « 200 m — 2:05,67 Allen Poucher 
(S.U.A.) 1973 ; Mixt : • 400 m — 4:37,96 Serghei Zaharov (U.R.S.S.) 
1973 » 4X100 m — 3:55,15 S.U.A. 1973.

FEMEI : Liber : • 100 m — 1:00,2 Linda Gustavson (S.U.A.) 1967 
0 400 m — 4:28,80 Ann Simmons (S.U.A.) 1973 o 4X100 m — 4:01,04 
S.U.A. 1973 : Spate : • 100 m — 1:07,04 Mary Feldman (S.U.A.) 1973;

Bras : • 100 m — 1:15,54 Liubov Rusanova (U.R.S.S.) 1973 • 200
m — 2:42,30 Kathy Carr (S.U.A.) 1973 ; Delfin : ® 100 m — 1:06,0 
Lynn Golella (S.U.A.) 1970 ; Mixt : • 200 m — 2:26,38 Sue Atwood 
(S.U.A.) 1973 • 4X100 m — 4:29,78 S.U.A. 1973.

Materiale realizate de Romeo VJLARA

BĂRBAȚI : Liber : • 
1973 e 400 m — 4:02,87



SĂ FIE PE DEPLIN VALORIFICAT ACTUALUL MOMENT PRIELNIC, 
PENTRU CONTINUA ASCENSIUNE A RUGBYULUI ROMÂNESC!
Se poate afirma - ți cu deplin temei - că sezonul competițional 1976/77 

a fost pentru rugbyui românesc un sezon bun ți, ceea ce-i mai impoitant, 
deosebit de încurajator in privința perspectivelor. Rug by știi noștri au devenit 

campioni ai Europei, ca urmare a unor evoluții ți rezultate excelente. Pe planai 
celei mai importante competiții naționale — campionatul — se poate, de asemenea, 
aprecia câ am asistat la o creștere vădită a calității partidelor, reflectare, ne-ar 
place să credem, a concepției noi, ofensive, care a stat la baza evoluției alît do 
bune a echipei reprezentative in ultimul timp.

Echipa României pe
XV-le nostru național 

1 cîștlgat Campionatul 
european de trei ori. Dar 
ultima sa victorie în a- 
ceastă întrecere conti
nentală — ce tinde a de
veni tot mai importantă 
ji, în consecință, semni
ficativă — se detașează 
prin ecourile pe care le-a 
stirnit. Se știe că pe pla
nul balonului oval con
fruntarea româno-îran- 
teză a fost, șl este încă, 
decisivă în privința de
semnării cîștigătoarei 
competiției organizate de 
F.I.R.A. Nici un succes 
nu a fost mai lăudat ca 
acesta din urmă. Și iată 
de ce. Am mai învins 
XV-le Franței și în tre
cut, poate la scoruri mai 
categorice (ne gîndim, de 
pildă, la acel 11—5 din 
i960), dar cel din urmă, 
15—12, de pe Giulești, 
este considerat mai stră
lucitor pentru că are la 
bază trei „eseuri” înscri
se francezilor, stabilin- 
du-se cu acest prilej un 
record absolut de meci I 
Am mai învins XV-le I- 
taliei și în trecut, une
ori destul de net, dar 
niciodată cu... 69—0 !
(scorul record al ultimei 
partide de pe același sta
dion al clubului Rapid). 
Este voi ba despre niște 
superlative absolute pri
vind comportamentul 
rugbyștilor noștri în ra
port cu principalii lor 
adversari continentali, 
care ne vorbesc de faptul 
că jocul echipei repre
zentative a fost așezat 
pe un făgaș nou de către 
doi tehnicieni destoinici, 
antrenorul federal Vale- 
riu Irimescu și colabora
torul său apropiat Petre 
Cosmănescu. Un făgaș 
care apropie rugbyul ro
mânesc — ne face plă
cere s-o spunem — de 
marele nivel mondial. 
Unde se vede că experi-

ECOURI DIN TABERELE 
A TREI PERMANENTE CANDIDATE LA TITLU •••

&

I Petre Cosmănescu :
„O MUNCĂ STĂRUITOARE 
DE TREI ANI, PENTRU UN 
TITLU DE CAMPIOANĂ i*

Steaua_ a cucerit anul acesta pentru 
10-a oara titlul de campioană a țărij

a
- ------ ------ --------- r---------- - la

rugby. O performanța strălucită, totodată 
u*n frumos omagiu oferit clubului cu pri
lejul aniversării! a trei decenii de exis
tență. Cum a fost posibil acest succes î 
Ne răspunde col. Petre Cosmănescu. an
trenorul ech'iipei militare :

— încercăm de trei ani să cucerim tit
lul de campioană. Au fost trei ani de 
căutări, de reîmprospătare a lotului, de 
omogenizare și maturizare a jucătorilor 
nou promovați.

— Care au fost atuuriie echipei ?
— O bună concepție de joc, in funcție 

de adversarul intilnit și progrese evidente 
pe toate compartimentele. Nu împărtășesc 
opiniile acelora care au considerat înain
tarea superioară treisferturilor. Altfel 
n-ar mai _ fi fost vorba de omogenitate. 
Dimpotrivă, am realizat un tot, o unita
te deșăvirșită, fizică dar și sufletească.

— Cînd i-ați titularizat pe Murariu, M. 
Ion eseu șl Munteanu, unii specialiști a-u 
ridicat din sprîncene...

— întinerirea trebuie să fie un proces 
normai in viața unei echipe. De aceea o 
vom continua, deși, media de vîrstă a 
formației nu trece de 25 de ani. Popa, 
ca fundaș,. Mugurel lonescu (mijlocaș), 
Paraschiv (linia a 2-a), Penciulescu (linia 
a 3-a) sînt doar cîțiva dintre foștii ju
niori aflați în vederile noastre.

Mihai Naca : „LOCUL 2 ? 
O POZIȚIE FIREASCĂ, ÎN 

CONJUNCTURA PRIN CARE 
AM TRECUT..."

farul Constanța ar fl putut realiza în 
acest an o Derformanță rară : cucerirea 
pentru a treic oară consecutiv a campio
natului național.

— Ce factori au stopat realizarea aces
tui pas ? il întrebăm pe prof. Mihai 
Naca, antrenorui XV-lui constăntean.

— Unul singur și anume suita de acci
dentări ’ntervenite de a lunaul comoetitiei.

un drum ascendent
ența acumulată în parti
dele cu Franța, în pri
mul rînd, în turneul 
din Noua Zeelandă, în 
contactele (deși mult prea 
timide) cu rugbyul brita
nic, începe să dea roade. 

Ce bine ar fi însă da
că în acest proces pozi
tiv de pregătire comple
xă (fizică și tehnică) ar 
fi angrenafi mai mulți 
rugbyști. Dacă totul nu 
s-ar rezuma la o mină 
de oameni, 20—25 de e- 
lemente detașate prin va
loarea lor, deja recunos

Campionatul in căutarea formulei ideale
Principalul rezervor de 

talente și, implicit, de 
valori pentru echipa na
țională rămîne campio
natul Diviziei A. Putem 
situa trecuta sa ediție la 
polul pozitiv. Sub im
pulsul internaționalilor, 
sub impresia celor văzu
te la TV (este vorba mal 
cu seamă de partidele 
din Turneul celor 5 na
țiuni, transmise In di
rect), rugbyștii noștri au 
început să evolueze tot 
mai aproape de exigen
țele unul joc modem, de 
totală angajare, de parti
cipare a tuturor celor 
care alcătuiesc echipele
— înaintași și jucători 
din liniile de treisferturi
— la acțiunile de atac, 
dar și de apărare, la ur
mărirea permanentă a 
purtătorului de balon, 
astfel ca fazele să se în
cheie, dacă sînt bine 
pregătite, cu încercări, 
principalul și cel mai 
spectaculos mod de a 
înscrie în rugby. Noi so
cotim că, în afara unui 
progres concepțional, am 
întîlnit în trecutul cam
pionat (în multe parti
de) și o creștere a po
tențialului fizico-tehnic 
la mulți rugbyști, com- 
ponenți mai ales ai for
mațiilor fruntașe. Ne face 

Au trecut astfel pe tușă aproape jumă
tate dintre titulari : Mușat, Holban, Oi- 
teanu, Podaru, loniță, lanusevici. Altfel...

— Am salutat faptul că ați acționat 
ferm, promovînd cu mult curaj cîteva ele
mente tinere : Grigore, ca talorter, Nache, 
în Hinia a 3-a. pe Galan și Ion Vasile. 
Operația va continua ?

— Oricum va continua, chiar dacă foștii 
titulari, o dată restabiliți, vor intra in 
echipă. Vom folosi pepiniera proprie, pa
ralel cu promovarea unor juniori de 
școlile sportive nr. 2 din Constanța 
București. în același timp, vom conta 
pe Marian Burghelea, absolvent de 
cultate, repartizat la Constanța.

— Prin urmare, o acțiune de reconstruc
ție a Farului...

. — Da, aceasta este intenția noastră și 
singura cale pentru a ne menține obiec
tivul propus și în anii următori : locul 
1-2.

Ion Țuțuianu : „AVEM O 
ECHIPĂ ÎN DEVENIRE I"

Pe cei care urmăresc cu regularitate 
activitatea internă nu se poate să nu-l 
impresioneze evoluția echipei Dinamo șl 
jocul ei eminamente ofensiv. La rugby, 
„cine spune Dinamo, spune spectacol".

— Cum se face - l-am întrebat pe 
I. Țuțuianu — că tocmai atunci cînd ni
meni nu vă acordă șa-nsă ne naște ți și fa
ceți adevărate minuni ? Așa s-a întîmplat 
și cu Steaua, și cu Farul...

— Noi nu acceptăm aprioric infrîngerea, 
oricine ne-ar fi adversar. De aceea, în 
retur, pe primele două clasate le-am in- 
frînt categoric. înclin să cred că succesul 
se datorește omogenității formației noas
tre și unei ambiții nemăsurate, ca și ce
lorlalte arme specifice tinereții. Pentru că 
echipa noastră este tînâră, deși în rîndu- 
rile ei găsim încă un Nica^ un Baciu sau 
Dragomirescu. Dar cine șî-ar putea per
mite luxul de a renunța la serviciile lor ?

— Cum abordați noul campionat ?
— Cu multă încredere. Am întărit echipa 

la nivelul liniei a doua prin venirea de 
la Timișoara a internaționalului Radu Ma- 
lancu. Așteptăm și „explozia*4 valorica a 
lui Corneliu Gheorghe, a lui Marian Za- 
fiescu, a fostului atlet Marin Iordan, a 
noului fundaș Florin lonescu. De-am ovea 
sî un teren al nostru...

cută pe toate terenurile 
de rugby din țară. Aș
teptăm, de ăleea, efor
turi mai mari în pune
rea pe picioare a unei 
formații B, să-i spunem 
de tineret, în stabilirea 
unui calendar adecvat 
pentru o asemenea e- 
chipă, care să-i întru
nească pe jucătorii de 
perspectivă, și în pregă
tirea ei la același nivel 
înalt. Numai astfel pu
tem privi cu optimism 
către mîine, fără a fi 
expuși unor fluctuații în 
evoluția „naționalei", 
destul de evidente și su
părătoare în trecut.

o deosebită plăcere să 
numim cîteva formații 
care au onorat această 
manieră nouă de joc. In 
primul rînd STEAUA, 
campioana, a impresio
nat prin joAil ei de mare 
angajament, facilitat de 
o înaintare de „zile 
mari", bine pusă la 
punct, ceea ce a con
dus-o în final la o e- 
ficacitate maximă : 351
puncte înscrise în cele 14 
partide din turneul final. 
Cîteva elemente de ex
cepție s-au detașat din 
acest compartiment-che- 
ie : Marin Ionesco, Flo
riei Murariu, Mircea 
Munteanu, mai ales. O 
contribuție plină de în
țelepciune a avut-o în 
determinarea succeselor 
și căpitanul formației, 
fundașul Radu Durbac, 
eficace și încă în plină 
tinerețe. Oportun, mijlo
cașul la deschidere Du
mitru Alexandru. FARUL 
— după doi ani de su
premație — a cedat în 
fața unei formații evi
dent mai puternice, mai 
bune. Dar constănțenii au 
rămas și rămîn în con
tinuare pe prim-planul 
rugbyului prin jocul lor 
ofensiv, atît de agreabil 
de urmărit, purtat cu 
dezinvoltură de o exce-

la

fi 
fa-

Eduard Suciu mai rapid ca Jacques Fouroux ! Aspect de la ultimul meci (amical) 
România — Franța, disputat pe stadionul parizian Parc des Princes

Foto : Marcel BESSON (Miroir Sprint)
lentă linie de treisferturi. 
Un Bucos, Motrescu, Var
ga, lanusevici. Ștefan 
Cristea s-au relevat ade
seori. dar înaintarea, care 
a acuzat lipsa cîtor- 
va piese grele (Mușat, 
DărÂban, Podaru), nu 
le-a protejat suficient jo
cul. Locul doi îi ono
rează, în aceste condiții, 
pe constănțeni. Plină de 
promisiuni comportarea 
formației DINAMO, pe a 
treia treaptă a podiumu
lui. Ne-au plăcut ideeade 
joc, fantezia acestui XV, 
care îmbină cel mai bi
ne schimbul de generații. 
Aici „vechii" Dragomi
rescu, Baciu, Nica, Dăi- 
ciulescu. Roman se înțe
leg de minune cu cei din 
noul val : I. Constantin, 
Paraschiv, Borș, M. Za- 
fiescu. Marin, Aldea, C. 
Gheorghe. Poate că in
tr-asta aflăm secretul a- 
tîtor (neașteptate) suc
cese dinamoviste, dintre

Și la Avrig copiii joacă rugby...
12 județe noi in care 

se joacă rugby (Mara
mureș, Bihor, Covasna, 
Teleorman, Ialomița etc). 
Centre geografice pito
rești pe harta balonului 
oval : Simeria, Tîrgoviș- 
te, Avrig... Un număr du
blu de echipe. Creșterea 
de 5—6 ori a masei de 
practicanți. Și, mai pre
sus de toate, existența 
campionatului republican 
divizionar al juniorilor și 
școlarilor.

Cam așa ar arăta o 
foarte sumară statistică 
a rugbyului juvenil in 
anii din urmă. O statis
tică care vorbește și ea, 
de la sine, destul de 
mult. Este categoric, co
piii s-au apropiat în nu
măr tot mai mare de 
balonul oval. Iar înfiin
țarea întrecerii, care a- 
sigură o activitate com- 
petițională de durată (a 
cărei primă ediție s-a 
încheiat în iunie anul a- 
cesta, cu victoria Școlii 
sportive Locomotiva
București) a însemnat 
tocmai materializarea a- 
cestei emulații. Sigur că 
și la nivelul cel mai „tî- 
năr“, campionatul nu 
constituie unica posibili
tate de măsurare a for- 

care cele realizate în 
fața Stelei și Farului (la 
București) au însemnat 
mici „capodopere".

Un campionat pe care 
să-l domine, însă, mereu 
aceleași echipe devine 
monoton. De aceea, sis
temul competițional ac
tual (mal întîi — 4 serii 
a cite 4, — de calificare 
—, și apoi două serii de 
8, în care se joacă pen
tru titlu, respectiv pentru 
evitarea retrogradării) dă 
tuturor competitoarelor 
șansa de a produce ori- 
cind... dorita surpriză l 
Așadar, celorlalte forma
ții (Știința Petroșani, Po
litehnica Iași, R. C. Gri- 
vița Roșie, Universitatea 
Timișoara, Sportul stu
dențesc, Rulmentul Bir- 
lad, C.S.M. Sibiu etc), 
care au avut evoluții mai 
mult sau mai puțin ne
concludente, le rămîn 
larg deschise căile revan
șei. Așteptăm...

țelor. Există competiții 
cu caracter departamen
tal (acea pilduitoare idee 
a Ministerului Transpor
turilor și Telecomunica
țiilor) sau cu caracter 
local (în Capitală, comi
sia municipală — sau în
săși școlile, cluburile sau 
asociațiile — organizea
ză diverse „Cupe"). 
Punctul vulnerabil este 
(mai bine zis, era) al
tul : posibilitatea conti
nuării activității de per
formanță la terminarea 
junioratului. Știind a- 
ceasta, F.R.R. a luat o 
măsură perfect justifica
tă de situația respectivă: 
îneepînd cu anul compe
tițional 1977/78, campio
natul Diviziei B a de
venit Divizia B-tineret. 
Se va admite pentru ul
tima dată participarea la 
joc a cel mult 3 rugbyști 
de formație care depă
șesc vîrsta de 25 de ani, 
tinzîndu-se ca în viitor 
limita să fie 26 de ani. 
Desigur, la anii aceștia 
un rugbyst nu ests bă- 
trîn. Dar — se pune în
trebarea — dacă pînă a- 
tunci el nu reușește să 
se afirme, de ce ar o- 
cupa locul într-o echipă, 
cînd oameni de 19—20 de 
ani nu au unde juca ?

Dacă neajunsurile 
ar fi eliminate 

cu fermitate
Desigur, nu toate slau 

pe roze in casa nugbyu- 
lui. Astfel, „Cupa fede
rației întrecere chemată 
să umple golul competi- 
ționaj atunci cînd echi
pieri formației reprezen
tative sînt angajați in 
pregătirile parti deloc In
ternaționale* nu se ridi
că la nivelul așteptă r Har, 
fiind tratată ca un fet 
de „rudă săracă" de 
mai toate divizionarele 
noastre care o „onorea
ză^ doar pentru a nu 
pierde puncte în clasa
mentul... campionatului. 
Mai mult, însăși Comisia 
de competiții, din cadrul 
FRR, nu prea se „omoa
ră" cu urmărirea celor 
petrecute în această în
trecere, dovadă faptul — 
fără precedent în mișca
rea noastră sportivă — 
câ unele au fost echipele 
care au fost anunțate a 
fi retrogradat la sfîrșitul 
campionatului (26 iunie) 
și altele la... 11 iulie,
după cercetarea foilor de 
arbitraj din cadrul Cupei 
FRR ( I î 1), adică atunci 
cînd Comisia a binevoit 
a se întruni în vederea 
omologării rezultatelor și 
clasamentelor (Gloria
Buzău este victima aces
tui mod nepermis de 
lucru, deoarece pierzînd 
un punct pentru o nepro- 
zentare în susmenționata 
Cupă a ajuns în situația 
de retrogradare). Nici în 
oeea ce privește divizia 
B lucrurile nu sînt dintre 
cele mai bune. întrece
rile din acest eșalon im
portant al rugbyului nos
tru au o valoare prea 
scăzută ; asistăm la mul
te neprezentări* iregula
rități, scandaluri, fapte 
incompatibile cu morala 
și etica societății noastre 
socialiste.

Treci nd însă peste aces
te neajunsuri — care din 
fericire nu fac notă do
minantă —, speri nd în 
grabnica lor lichidare, 
putem aprecia că activi
tatea rugbyștilor se des
fășoară la un nivel cres
cut față de trecut și că 
există toate premisele ca 
linia ascendentă pe care 
pășește rugbyul româ
nesc să continue spre 
marea bucurie a tuturor 
celor care iubesc balonul 
oval, împlîrvtat pe me
leagurile noastre cu mai 
bine de 60 de ani în 
urmă.

Cum se prezintă, prin urmare, rugbyul românesc la granița dintre două se
zoane ?

• XV-le țârii, campion al Europei, are datoria să-și apere titlul și să-și pro
beze maturitatea, prilejul fiind oferit de un calendar dificil, cuprinzînd partide in de
plasare cu cei mai puternici adversari : Franța (10 decembrie, Clermont Ferrand) 
și Italia (26 noiembrie).

• Campionatul primei divizii și-a găsit o formulă viabilă. Viitoarea sa ediție 
trebuie să însemne - in acest cadru - o și mai accentuată creștere a calității 
partidelor, pe drumul rugbyului modem, de angajare deplină la nivelul întregii 
echipe.

• Schimbul de miine poate fi privit cu optimism. Cei mai tineri rugbyști 
— juniorii - au competiții de regularitate (interne și internaționale), explozia de 
cantitate urmind să o atragă, in mod firesc, și pe cea de calitate.

• Nu se pot pretinde performanțe echipelor divizionare fără un suport ma
terial adecvat. In primul rînd este necesar să se asigure terenuri de antrenament 
și de joc TUTUROR competitoarelor I

® La progresul general al sportului cu balonul oval trebuie să pună umărul 
intr-un mod mai activ toți factorii. Așteptăm cu încredere rezultatele noilor promoții 
de tehnicieni, iar din partea arbitrilor (și nu numai bucureșteni I) mai multă auto
ritate, siguranță, cor-oetență.

Pagină realizată de 
Dimitrie CALLIMACHI, Tiberiu STAMA, Geo RAEJCHI

5


