
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

portul
FROIETAM tCTJ TOATț țARILE, UMlȚi-VAJ

ZIAR AL CONSILIULUI NApONAL PENTRU EDUCAȚIE flZICĂ șl SPORT

Continuînd rodnicul dialog cu 
oamenii muncii de pe melea
gurile Olteniei, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a întreprins 
vineri o vizită de lucru în ju
dețul Mehedinți.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Manca Mă- 
nescu. Emil Drăgănescu, Gheor- 
ghe Oprea, Iosif Banc, Teodor 
Coman, Ion Stănescu.

Trăind cu emoție, din toată 
ființa lor, bucuria acestei reîn- 
tiiniri cu tovarășul 
Ceaușescu, locuitorii 
piului Drobeta 
și-au exprimat, cu înaltă vi
brație patriotică, 
de dragoste și de recunoștință 
pentru cel care conduce în
treaga operă de împlinire a 
năzuințelor națiunii noastre, în
crederea deplină în partid, în 
politica sa, voința fermă de 
a-și aduce contribuția mereu 
mai mare la înflorirea patriei, 
la progresul economiei noastre 
socialiste.

în toate unitățile vizitate — 
importante obiective ale cons
trucției navale, de mașini, e- 
nergiei electrice, hiriiei și celu
lozei, agriculturii — s-au des
fășurat vii dialoguri de lucru, 
întilnirile secretarului general 
al partidului cu cei ce produc 
bunurile materiale înscriindu-se 
și de această dată ca expresii 
din cele mai dinamice și sem
nificative ale profundului de
mocratism al orinduirii noastre, 
ale participării directe, respon
sabile, a oamenilor muncii la 
adoptarea deciziilor care pri
vesc înaintarea țării pe calea 
progresului și civilizației socia
liste, viața și activitatea lor.

O idee generoasă, care a 
străbătut acest dialog, dar mai 
ales adunarea populară care a 
avut loc, a fost aceea a satis
facției și recunoștinței profun
de față de recentul program de

Nicolae 
munici- 

Tumu-Severin
sentimentele

măsuri adoptat de partid pri
vind ridicarea mai accelerată a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, pentru creșterea subs
tanțială a retribuției, regle
mentarea, in spiritul eticii și 
echității socialiste, a sistemu
lui de pensionare, majorarea 
pensiilor, a alocațiilor pentru 
copii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a început direct la 
Șantierul naval din Drobeta- 
Turnu-Severin. Sosirea secreta
rului general al partidului pri
lejuiește o emoționantă mani
festare de entuziasm: mii de 
muncitori scandează cu putere, 
din adincul inimii lor, numele 
atit de drag al partidului, al 
secretarului său general. Cuvin
tele „Stima noastră și mîndria 
Ceaușescu — România”, înscri
se pe frontispiciul marii hale 
de asamblare, glasurile puter
nice ale navaliștilor care scan
dează „Ceaușescu și poporul", 
exprimă în mod grăitor sen
timentele de recunoștință și sti
mă față de conducătorul iubit 
al partidului și statului, față de 
cel care, neobosit, e permanent 
în mijlocul colectivelor de mun
că, dezbăiind împreună cu 
muncitorii, cu cadrele de con
ducere, la fața locului, proble
mele concrete ale edificării e- 
conomiei socialiste, ale ridicării 
necontenite a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului 
popor.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
strădaniile navaliștiior de a di
versifica în continuare produc
ția, preocupări care au avut ca 
rezultat îmbogățirea familiei 
navelor maritime și fluviale cu 
noi tipuri cu performanțe su
perioare și consumuri de me
tal reduse.

Vizita a continuat apoi 
întreprinderea de vagoane, 
pofida vremii ploioase, mii
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Azi și mîine, Ia Helsinki, finalele „Cupei Europei14

ATLETELE NOASTRE DORESC SĂ CONFIRME
CONTINENTALĂ

la 
Ia 
de

(Continugre in pag a 3-a)

Stadionul olimpic din Hel
sinki va găzdui, astăzi și 
mîine, finalele „Cupei Europei 
— Bruno Zauli“, unul din cele 
mai importante concursuri ale 
sezonului atletic, la care vor 
lua parte, atit in întrecerea 
feminină cît și în cea mascu
lină, cele mai bune 8 formații 
de pe continent. Iubitorii atle
tismului din țara noastră vor 
urmări, desigur, cu mai multă 
atenție concursul feminin, în 
care va evolua — pentru a 
treia oară consecutiv în disputa 
elitei europene — și reprezen
tativa României, calificată în 
urma semifinalei de la Bucu
rești. Adversare îi vor fi for
mațiile K. D. Germane (deți
nătoarea trofeului), R. F. Ger
mania, Bulgariei, Marii Brita
nii, Poloniei, U.R.S.S. și Fin
landei (țară gazdă).

Cu ce șanse se prezintă com
petitoarele la startul celei de-a 
șasea finale ?

Echipele anunțate și listele 
celor mai 
mondiale 
drept mare favorită formația 
R. D. Germane, în timp ce 
pentru celelalte două locuri ale 
podiumului candidatele cele 
mai îndreptățite par a fi repre
zentativele U.R.S.S. și R.F. Ger
mania. Finlanda va ocupa, pro
babil, ultimul loc, în timp ce 
pentru pozițiile 4—7 vor lupta, 
aproape de pe poziții egale,

bune performanțe 
ale anului indică

Polonia, 
tanie și 
formații 
dar și slăbiciuni evidente, iar 
diferențele între ele vor fl, în 
clasamentul 
foarte mici.

Care sînt 
României în 
se anunță atît de echilibrată T 
în primul rînd cele trei aler
gătoare de semifond. La 800 m 
Ileana Silai deține cel mai bun 
rezultat, 1:58,3, urmată de Stîr- 
kina (U.R.S.S.) și Petrova 
(Bulgaria) 1:58,7, Licbetrau 
(R.D.G.) 1:59,04, Hock (R.F.G.) 
1:59,40. Katolik șî Colebroc sînt 
și ele redutabile, dar Ileana 
este intr-o formă excelentă și 
dacă „își va face" singură 
cursa...

Șl Natalia Mărășescu este 
cap de listă la 1500 m (4:02,66), 
iar absența Kazankinei îi va 
ușura sarcina. Bruns (R.D.G.) 
4:05,7 și Braghina (4:07,2) sînt

Vladimir MORARU

România, Marea Brl- 
Bulgaria. Toate aceste 
au punctele lor tari.

final, probabil

atuurile echipei 
această „luptă" ce

(Continuare în pag. a 3-a)
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MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
DEDICATE MARII SĂRBĂTORI

In aceste zile premergătoare măreței 
loc pe tot cuprinsul patriei numeroase 
sini angrenați un mare număr de tineri 
nifestațiile dedicate zilei de 23 August și desfășurate sub genericul 
„Dacradei" se bucură de un deosebit succes, lată citeva relatări 
ale corespondenților noștri.

sărbători a Eliberării au 
întreceri sportive in care 

și oameni ai muncii. Ma-

’ ÎN CADRUL MARII ÎNTRE
CERI SPORTIVE NAȚIONALE 
„DACIADA", C.J.E.F.S. Hune
doara, în colaborare cu Comi
tetul județean al U.T.C. și 
Inspectoratul școlar, angrenează 
în aceste zile toate 
și cluburile sportive 
la ample manifestări 
zilei de 23 August.

Concursurile au început de 
cîteva zile și vor continua în 
toate orașele și comunele ju
dețului, atrăgînd mii de tineri 
la startul unor pasionante 
dispute sportive la handbal, vo
lei, tenis de masă și de cîmp, 
șah și popice.

De asemenea, asociația spor
tivă Cetatea Deva organizează 
duminică un concurs de auto- 
mobilism-viteză în circuit — do-

asociațiile 
din județ 
închinate

tat cu „Cupa Eliberării" la care 
au fost invitați să participe și ași 
ai volanului ca Eugen Ionescu- 
Cristea, Ștefan Iancovici, Petre 
Vezeanu și alții.

I. Jura, coresp.
• SUTE DE TINERI PE 

STADIOANE. C.M.E.F.S. Bîrlad, 
în colaborare cu asociațiile 
sportive din oraș, organizează 
în cinstea marii sărbători și în 
cadrul „Daciadei" numeroase în
treceri sportive în care sînt an
grenați sute și sute de tineri 
și tinere. în disputa fotbaliști
lor, la care au participat 8 e- 
chipe, pe primul loc s-a cla
sat echipa Rulmentul Sculărie, 
urmată de PEPA ’74 și C.F.R. 
La atletism au avut loc aler
gări pe diferite distanțe, iar 
printre cîștigători s-au numă-

rat Al. Miron, A. Niță, I. Chir- 
vase, C. Neghină ș.a. La șah au 
fost prezenți 26 de sportivi (16 
seniori și 10 juniori). Iată cla
samentul : seniori : Ștefan Ni- 
colescu, Costache Iftimie, Gh. 
Chlcoș ; juniori : Petre Obreja, 
Vasile Mocanu, Dumitru Pîrlog.

E. Solomon, coresp.
• „CUPA ELIBERĂRII" LA 

ȘAH. Consiliul județean al sin
dicatelor Brașov, în colaborare 
cu comisia județeană de spe
cialitate a organizat, în sala 
Hidromecanica, „Cupa Eliberă
rii" la șah. Foarte bine' pregă
tiți s-au prezentat șahiștii de 
la Precizia Săcele, care au ocu
pat primele locuri : Dinu An
ton, Francisc Vasile și Dumitru 
Buzoianu.

V. Secăreanu, coresp.

Apostol (Progresul) a șutat spre poartă, însă nu va fi gol (Fază 
din meciul Rapid — Progresul, disputat joi). Foto : S. BAKCSY

Maricica Puică conduce 
plutonul

ALE JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE
în suita marilor competiții 

ale sportului internațional, după 
Jocurile Olimpice, locul imediat 
următor revine, în mod indis
cutabil, Jocurilor mondiale de 
vară ale studenților, cunoscute 
mai mult sub denumirea de 
„Universiadă".

Aflată la a opta ediție, Uni
versiada din acest an, progra
mată în capitala Bulgariei în
tre 17 "
bucura de cadrul unei mari săr
bători sportive și de ambianță 
de înțelegere, colaborare și 
prietenie a tineretului din nu
meroase țări ale lumii.

In România socialistă, spor
tul universitar — sub aspectul 
manifestării sale de masă și 
de performanță — a primit în 
ultimii ani un puternic impuls 
prin importantele documente 
de partid care-i stabilesc sar
cini deosebite șî-i deschid noi 
perspective de dezvoltare. Toc
mai de aceea, într-un context 
general, participarea loturilor 
sportive studențești din țara 
noastră la întrecerile Univer
siadei ’77 a fost privită cu 
toată responsabilitatea și serio
zitatea de către factorii cu a- 
tribuții în acest domeniu : Mi-

și 28 august se va

nisterul 
mîntului, 
Studenților Comuniști din 
România și Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
Pregătirea participării sportivi
lor români la această impor
tantă competiție mondială s-a 
desfășurat cu multă intensitate 
și există premise ca evolu
ția lor să se înscrie în mod 
corespunzător, la nivelul exi
gențelor acestor Jocuri mon
diale universitare.

La întrecerile de la Sofia, 
România va fi reprezentată la 
toate cele opt discipline spor
tive din program : atletism, 
baschet (numai fele), gimnas
tică, lupte greco-romane și li
bere, natație (înot, polo și să
rituri), scrimă, tenis și volei. 
Delegația noastră va cuprinde 
peste 200 de sportivi, în rîndul 
cărora se află numeroși lau- 
reați ai unor competiții inter
naționale de anvergură (Nata
lia Mărășescu și Ilie Floroiu — 
atletism, Dan Grecu, Mihai 
Borș, Alina Goreac și Anca 
Grigoraș — gimnastică, Gheor- 
ghe Berceanu, Ion Păun, Ion 
Draica — lupte greco-romane, 
Stelică Morcov și Ladlslau Si
mon — lupte libere, Magdalena 
Chezan, Marcela Moldovan, Pe-

Educației și învăță- 
Uniunea Asociațiilor 

Comuniști

„Cupa Municipiului București4' la fotbal

AZI, FINALA: STEAUA-RAPID
Astăzi după-amiază, Stadionul 

Republicii din Capitală va fi 
gazda finalei celei de a Xl-a ediții 
a tradiționalei competiții „Cupa 
Municipiului București". în ur
ma rezultatelor înregistrate în 
meciurile consumate joi, trofeul 
și-l vor disputa echipele Steaua 
și Rapid. Deci, în perspectivă 
un joc atractiv, așa cum de
altfel au oferit spectatorilor 
bucureșteni ori de cite ori s-au 
întîlnit aceste formații. Antre
norii celor două echipe vor pu
tea rula mai mulți jucători 
deoarece regulamentul compe

tiției le permite să efectueze 
schimbarea a cite 3 jucători 
de cîmp și a portarului. Me
ciul va începe la ora 17,15.

în deschidere, de Ia ora 15,30, 
Metalul și Progresul vor juca 
pentru locurile 3 și 4. Sperăm 
că și aceste formații yor rea
liza un spectacol agreabil, 
deoarece în partidele susținute 
joi au evoluat la un bun ni
vel. Reamintim prevederea re
gulamentară că, în caz de ega
litate după 90 de minute, se 
vor executa lovituri de la 
11 m,

tru Kuki, Dan Irimiciuc, Ion 
Pop, Marin Mustață, Cornel 
Marin — scrimă, Virginia Ilu
ziei și Florența Mihai — te
nis etc.) dar și numeroși spor
tivi tineri care vor lupta pen
tru titularizarea în loturile re
prezentative ale țării și pen
tru obținerea unor prime suc
cese în perspectiva Jocurilot 
Olimpice de la Moscova, din 
1980.

Studenții sportivi români, 
conștienți de importanța între
cerilor la care vor lua parte 
începînd de miercuri, de difi
cultatea competițiilor de la So
fia, sînt deciși să facă totul 
pentru ,a avea cea mai bună 
comportare și pentru a obține 
cit mai multe succese Ia a- 
ceastă... sesiune de examene 
din cadrul Universiadei I

Romeo VILARA



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE I
DUPĂ SUB ÎNSEMNUL „DACIADEI"

CE! 1977 KM

A! „RALIULUI
NEUITATtlE ZILE FIERBINȚI Df TABARA

Reportaj la 86 de metri înălțime

DUNĂRII"..:
încheiat cea de-a 12-a edi- 
„Raliului Dunării", compe- 
automobilistică internațio- 
de amploare, găzduită an

ele 
cele șapte au- 

cu

llia Ciu- 
cunoștință, 
ediției de 
o mașină 

care avea 
ai

E. 
ne _

Verif icînd 
a cedat (primul) 

incit să nu 
bolovan (al 
reușit, cre- 
măsura re- 
a fi subli-

S-a 
ție a 
tiție 
nală — ----- ----- . _
de an de țara noastră. Iată cî
teva din însemnările făcute ur
mărind această întrecere. In 
primul rînd să menționăm splen
dida comportare a mașinilor 
„Dacia 1300", patru dintre 
*flîndu-«e între 
to turisme care au terminat 
bine raliul (1977 km. uneori pe 
drumuri foarte grele). Cîștigăto- 
rul raliului, bulgarul 
brikov, o mai veche 
el fiind și cîștigătorui 
anul trecut, a condus 
Renault 5 T.S. nouă, 
la bord doar cei 3 000 km 
rodajului — foarte indicată pen
tru traseul acestui concurs. Nu 
putem să ne ascundem regretul 
efi la numai cîteva ore de la 
plecare au apărut în holul ho
telului Șt. Lancovici și E. Io- 
nescu Cristea în care ne pu
neam atîtea speranțe. “
puntea care 
sau conducînd astfel 
■e Izbească de un 
doilea) cei doi ar fi 
dem, un rezultat pe 
numelui lcr. Merită _ _ 
niată însă comportarea altui e- 
chipaj român, care a ocupat lo
cul trei în clasamentul general : 
Hie Olteanu — Ovidiu Scobai, 
primul tehnician la i.A.P. Dacia, 
Iar secundul inginer la Institutul 
de proiectări al aceleiași în
treprinderi, care obțin a<stfel pri
mul lor succes de prestigiu 
după trei ani de cînd concu
rează împreună. Acest cuplu a 
primit și premiul fair-play al 
raliuhii. în timpul probei spe
ciale de la Lazuri cei doi au 
văzut o mașină cehoslovacă — a 
echipajului V. Blahna — L. 
Hlavka — în pană, întrucît 1 se 
desfăcuse filtrul și pierduse tot 
uleiul. Echipajul român a oprit, 
a oferit rezerva de ulei pe care 
o avea șl... cuplul cehoslovac a 
putut continua cursa.

în final consemnăm 
zența la start a doi frați 
meni (sovieticii Nikolai și Igor 
Bolșin) . dar mai ales a tînărului 
brașovean Gh. Urdea, pînă nu 
demult dublu campion la car
ting. La nici 21 de ani — ală
turi de C Stîngaciu — el a fost 
printre cei șapte piloți care au 
terminat raliul, cucerind și nu
meroase premii. Merită felicitări, 
de asemenea, alte două echipaje 
românești care au terminat ra
liul : Constantin Bercea — Cor- 
neliu Tiț (din Timișoara), Arpad 
Szalai — Andrei Vință (din Pi
tești).

pre- 
ge-

Modesto FERRARINI

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

I
I
I
I
I Gh. ALEXANDRESCU

Oran. Simplu 3,80, or- 
event 11, ordinea tripla

I

PARTICIPÎND CU MAI MULTE BILETE, VĂ SPORIȚI ȘANSELE DE A INTRA
ÎN POSESIA MARILOR CÎSTIGURI OFERITE DE ACEASTĂ TRAGERE !

• Pădurea 
Vladimi rescu

de 
pionierilor 

și 
înscrise

Tot oicl 
de curînd, 
concurs de 
prilej cu 
porterul V. 
localitate,

Bănică care 
energie) și respec- 
ambii prezentați în 
de antrenorul lor. 
„cadeților" au 
(în ciuda galopu- 

i ameliorat sensibil 
mal

prezenți 
micile lor 

la racheto- 
pitoreasca 

ae- 
Liceul e- 

navo modele 
lacului din 

Bucurîn- 
o foarte 

con- 
afir- 

t ta- 
sport, 

pe

Bistrița-Năsăud
(260 p), Olt (240 p). 

a avut loc, 
un atractiv 
motociclism, 

ca re fotore-
Cîrdei, 
a 

imaginea de 
reprezentînd 
Panknatz — D____
6) și Deac — Cîrbotea 
(nr. 5), în clasa ataș.

dițij pe biciclete : 
spre Litoral (care 
și încheiat), alta 
ținuturile Maramureșu
lui, cea de c treia vi- 
zînd curbura carpatică,

de 
organizare, 

a prilejuit 
unor reale 
in acest s 
trei locuri 

fiind ocupate

• in programul 
vacanță al 
din Bir Iad se află 
patru acțiuni 
din inițiativa prof, loan 
FI o rea, conducătorul
cercului de cicloturism 
de la Casa pionierilor. 
Este vorba de 4 expe- 

una 
s-a 
în

din 
surprins 

mai sus, 
cuplurile 

Dovids (nr.

Sim» 
event 11. tni- 

Cursa a VI l-a 
(A. Brailovschi) rec, 
Fulda, 3. Hoya. Simplu 
24, event 10, ordinea 
Cursa a VII l-a Lazâr (Tr. 
rec. 1’34”1, 2. Tornada, 
ordinea 15. event 10.

• Sub însemnul ,,Da- 
ciadei** la Sibiu s-a 
desfășurat finala pe 
țară a competiției do
tate cu Cupa „Tinere 
tperanțe" la model ism, 
organizată de C.C. al 
U.T.C. și federația de 
specialitate. Peste 150 
de tineri din întreaga 
țară au fost 
Iu start cu 
aparate - 
modele în 
Vale a Săpunului, 
romodele la 
nergetic și 
pe oglinda 
Dumbrava, 
du-se 
bună 
cursul 
marea 
lente 
primele 
echipe 
de reprezentanții jude
țelor Cluj (3C5 p), Si-

prin 
de 

ver
sus,

Pentru a ne apropia cit mai 
mult de eroii însemnărilor de mai 
jos, acolo unde începea temera
rul lor zbor, fără aripi, 
văzduh, am urcat cele 257 
trepte ale unei scări perfect 
ticale. Am ajuns cu greu 
pe platforma rotundă, încinsă de 
soare, a turnului de parașutism 
din parcul 23 August, la 86 de me
tri altitudine. Panorama care se 
deschide de acolo, peste București, 
este impresionantă. Orașul pare 
fără margini... Este și acesta un 
motiv care cheamă aici, la „școa
la curajului**, -cum este denumit 
parașutismul, sute, mii de tineri 
din Capitală și din întreaga țară. 
Nimeni din cei care au sărit cu 
parașuta din turn nu va omite 
să spună : „Bucureștiul întreg 
era în fața ochilor noștri**.

Ne aplecăm peste balustrada 
de fier. „Ei, de aici aveți întrea
ga tabără sub priviri" — ne spu
ne Vasile Sebe, maestru emerit 
al sportului, șef al 
parașutism, care 
„Iată, detașamentul 
o lecție de pliere 
detașamentul nr. 2 
fizică și sărituri din 
turela je de avion, 
sînt în emoții. Urmează primul 
lor salt liber..." Este vorba des
pre una din numeroasele tabere 
cu profil aviatic organizate de că
tre C.C. al U.T.C. și federația de 
specialitate, pentru elevii din 
formațiunile de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei — 
amplă acțiune care, începînd cu 
acest an, se înscrie sub mobi
lizatorul generic al „Daciadei", 
Peste 300 de iubitori al unuia 
dintre cele mai îndrăznețe spor
turi fac aici primii pași spre a- 
firmare. Sub picioarele noastre, 
în măruntaiele colosului din be
ton, se aude zgomotul înfundat 
al troliului. Cablul alunecă pe 
scripeți ridicînd de la sol cercul 
metalic de care este fixată pa
rașuta. Sub ea, un băiat legat în

Centrului de 
ne însoțește. 
1 se află la 
a parașutei, 
— pregătire 

machetele de 
iar ceilalți...

OAMENI, BICICLETE Șl TURISM
Intr-o după-amiază ne-am a- 

flat alături de un grup de ci- 
doturiști din sectorul 3 al Ca
pitalei. S-au adunat undeva, pe 
șos. Pantelimon, și au pornit 
la drum. spre Cernica. Erau 
vreo 40 de cicliști de vîrste di
ferite. N. Marinescu, de pildă, 
lăcătuș la întreprinderea 23 
August avea 44 de ani. în timp 
ce alții — Gh. Anton, C. Vin- 
tilă sau M. Badea — elevi la 
Școala generală 55. abia împli
niseră cite 12 fiecare. La capă-

far a patra, un echi
paj feminin, în nordul 
Moldovei. Cu acest 
prilej vor fi făcute în
semnări despre faună 
și floră, despre 
rile vizitate 
ales, se va 
sport.

Tudor 
(Arad) a 

găzduit etapa finală a 
„Cupei Banatului- la 
radiogoniometrie ope
rativă, pentru pionieri, 
competiție la care au 
luat parte sportivi din 
județele Dîmbovița,
Hunedoara, Dolj. Arad 
și Timiș. După o dis
pută foarte atractivă, 
pe primele locuri 1 
situat Elisabeta 
dorici (Hunedoara), 
fete. șt Pavel Babău 
(Dîmbovița) la băieți. 
Pe echipe au ciștigat 
sportivii dimbovițeni.

cască de protecție 
să i se vadă fața, 
la cîțiva metri de

cel de al 10-lea 
altul, apoi altul 
ni-i prezintă la- 
Petrescu, 15 ani, 
din Timișoara ; 
.............................. 13
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hamuri, cu o 
care abia lasă 
Urcă, și iată-l, 
noi. Ochi-i aleargă la spațiul din 
jur, la comenzi, la sol. E puțin 
speriat. „Atenție ! Mina pe co
mandă, fața in vint !...** — strigă 
omul de lîhgă mine, instructorul. 
Copilul s-a calmat brusc, ride. 
„Acum 1" Băiatul zmucește co
manda, parașuta se desprinde 
brusc de cercul metalic și... om 
și „umbrelă" zboară spre sol. 
„Dezghețat, puștiul ! — ne spune 
instructorul. Are doar 40 de kilo
grame. Este ion Pop, elev la li
ceul agro-industrial din Sighișoa
ra. A executat 
salt". Urmează

Vasile Sebe 
pidar : Carmen 
liceul teoretic 
Mircea Radu, prîslea taberei, 
mi, Șc. gen. 49 București, para- 
șutist de... trei ani ; Florin Vă- 
tafu, excelent sportiv și elev 
foarte bun la învățătură, Liceul 
Tudor Vladimirescu București, U- 
lise Cedică, comandantul detașa
mentului 3...

11 întrebăm pe Vasile Sebe : 
cîți copii au trecut pe aici de 
la începutul sezonului estival, cîte 
salturi s-au efectuat ? Ne răs
punde cu precizie : „1180 de ti
neri, ori zece salturi fiecare... 
Pînă la sfîrșitul anului vom mai 
efectua cel puțin 2 500 de lansări".

Jos se lucrează fără răgaz. Co
piilor nu le pasă de soarele care 
arde fără milă. Mal au doar o 
săptămînă și alții le vor lua lo
cul. Zilele fierbinți, de tabără, se 
vor încheia doar la chemarea 
clopoțelului școlii. Acești elevi se 
vor întoarce în bănci mai vigu- 
roși, mal îndrăzneți, mai 
de a învăța. Pentru că 
cere multe cunoștințe, iar 
îndrăgostit de aviație.

dornici 
aviația 
ei s-au
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Viorel TONCEANU

• • •

I

I
tul drumului s-au odihnit pu
țin, apoi au jucat fotbal și au 
făcut baie în lac (n-au contat 
diferențele de vîrstă), au luat 
cu asalt chioșcurile de răcori
toare. Cine erau ceilalți ? Iu
bitori, mai vechi sau mai noi, 
dar pasionați, ai cicloturismului. 
Mul ți dintre ei de la ÎNCERC : 
C. Tudor, lăcătuș, Gh. Parapuf 
și R. Nedelea, mecanici, P. 
Petcu, tehnician, căruia i se 
datora faptul că în coloană se 
aflau și biciclete de două per
soane — tandemuri („Le-am 
construit Ia noi. Vreo 5 bucăți. 
De obicei venim pe ele cu so

țiile"), alții, de la Mecanică 
Fină : S. Nislor, lăcătuș ajus- 
tor, T. Apostol, strungar („Ce 
păcat că bicicleta, cu care se 
pot organiza 
moașe, este 
bită la noi").

La cîteva 
Drobeta-Tr. ___ _ ,
grup de cicloturiști. In frunte, 
Traian Lăpăduș, profesor la 
Școala generală din comuna 
Macea, județul Arad, iar în ur
ma lui vreo 10 elevi de 11—14 
ani. Făceau un tur al țării.

Un numitor comun : copii, ti
neri, adulți aflați într-o ex
cursie, o și plănuiesc pe a doua, 
iar în priviri au un licăr lu
minos cînd vorbesc de bicicletă, 
de cicloturism. Pentru care îi 
putem invidia...

atîtea acțiuni fru- 
atît de puțin iu-
zile am întîlnit, la 
Severin, un alt

I
I
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Refinefi ! Duminica 14 august 1977

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES

La această tragere se oferă : 
autoturisme „Dacia 1 300" și „Sko- 
da S 100", excursii peste hotare — 
U.R.S.S., Italia și R.S. Cehoslovacă, 
ciștiguri în bani — fixe și variabile

Se acordă cițtiguri și pentru 3 
numere cîștigătoare la fiecare din 
cele 8 extrageri.

Astăzi, ultima zi de vinzare a 
biletelor.

I

La „Tricoul roșu** Arad

CAMPIONATUL PE ASOCIAȚIE S-A ÎNCHEIAT, 
ÎNTRECERILE CONTINUĂ..

Aflîndu-ne la Arad pentru 
cîteva zile, am, întîlnit pe re
prezentantele asociației sporti
ve „Tricoul roșu” în postura de 
protagoniste a trei competiții, 
toate înscrise sub genericul „Da- 
ciadei“ : la „FESTIVALUL
SPORTULUI FEMININ“ — a- 
nul acesta la a IV-a ediție, la 
acțiunea de TRECERE A PRO
BELOR ȘI NORMELOR COM
PLEXULUI „SPORT ȘI SA- 
NATATE“ și, în fine, la o ma
re serbare cîmpenească — în 
programul căreia întrecerile la 
diverse discipline au constituit 
elementul dominant — desfă
șurată în pădurea Ceala.

întreprindere cu specific fe
minin, „Tricoul roșu" atrage a- 
tenția înainte de toate prin ti
nerețea angajatelor sale : peste 
60 la sută au sub 25 de ani. Evi
dent, un factor obiectiv care a 
favorizat angrenarea angajate
lor de aici în activitatea spor
tivă de masă, cum ținea să-1 
sublinieze Romulus Tănăsescu, 
președintele asociației sportive. 
Tot el remarcă preocuparea ca
re există în întreprindere, în- 
cepînd cu conducerea tehnico- 
administrativă (prin inginerii 
Ștefan Arcadie și Gheorghe 
Budaru, mari amatori de sport) 
pentru angrenarea 
muncitoare 
xercițiului 
făcut cu 
gimnastică 
organizate 
rele 12 și, 
două mari sectoare — Confec
ții și Finite — această activi
tate cuprinde sute de angajate, 
convinse de foloasele exerci
țiului fizic, pentru compensa
rea unor poziții vicioase și. în 
general, pentru 
tății.

Din rîndurile 
nu numai) și-a 
siliul asociației 
„Tricoul roșu** elemente pentru 
cele 9 secții pe ramură de 
sport. Ințelegînd rostul mișcă
rii, al exercițiului fizic în aer 
liber, tinerele muncitoare s-au 
arătat 
atletismul 
și șahul, 
orientarea 
ințează în 
toarele de 
diferite ramuri de sport, 
zente, începînd încă din luna

tinerelor 
în practicarea e- 

fizic. începutul s-a 
„mini-reprizele" de 
la locul de muncă, 
pe schimburi, la o- 

respectiv, 20. In

întărirea sănă-
acestora (dar 

selecționat con- 
sportive de la

bucuroase să practice 
și handbalul, voleiul 
tenisul de masă și 
sportivă. Astăzi fi- 
toate secțiile și see- 
producție echipe la 

pre-

CONCURENȚI PUȚINI,
Obișnuita reuniune de joi după- 

amiază (concurenți mai puțini la 
start, spectatori sub numărul celor 
care vin duminica) a întrunit totuși 
atributele ce se impun unui specta
col de calitate. Alergările ou avut 
acea notă de dinamism care consti
tuie „sarea și piperul" curselor de 
cai, majoritatea concurenților fiind 
minați cu multă convingere de dri
ven! lor. Dintre formațiile cîștigă
toare s-au impus cele antrenate de 
N. Gheorghe și Tr. Marinescu, în
vingătoare cu Diascop, victorios în 
hiturile premiului Mărășești (o notă 
bună pentru I. Bănică care l-a 
susținut cu multă 
tiv Ruja și Lazâr, 
frumoasă condiție 
Probele rezervate 
revenit k>l Goran 
rilor date el și-a 
recordul arăți nd că poate și 
mult), Femina (o mînză cu frumoa
se calități dar încă insuficient dre
sată) și Heder, ultimul imp nes io
ni nd prin acțiunea ovută. $1 o pro
punere : gîndim că programarea a 
numai șapte probe în loc de opt, 
dar cu mărirea numărului de con
curenți — în special în alergările 
eu ordine triplă — nu ar face de- 
cît să sporească atractivitatea reu
niunilor intermediate. Rezultate teh- 

mai, Ia faza pe asociație spor
tivă din cadrul „Daciadei”. Așa 
cum releva tovarășul Eugen 
Budișan. prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Arad, „la „Tri
coul roșu”, startul în Daciadă 
a înregistrat una din cele mai 
largi participări, întrecerile 
constituind o adevărată sărbă
toare a sportului de masă".

Ne-au convins nu numai foi
le de concurs, dar șl preocu
parea pentru o bună planifi
care a întrecerilor, graficele 
întocmite pe zile și secții, in 
raport de timpul liber al an
gajatelor, de sugestiile lor. Nu
mai așa s-au putut realiza par
ticipări numeroase, în special 
la atletism (alergări de cros, 
probe de sprint, aruncări și să
rituri, în care textilista Suzana 
Ocroș de la „Confecții" este — 
în același timp — campioană 
pe asociație a „Daciadei" și in
structoare sportivă), handbal, 
volei, popice și orientare spor
tivă, discipline în care prezen
ța angajatelor a fost prepon
derentă. Numai la fotbal băr
bații au avut întîietate, campio
natul pe asociație din cadrul 
Daciadei aducînd în finală e- 
chipele de la Vopsitorie și Me- 
cano-energetic.

Campionatul pe asociație s-a 
încheiat, nu însă și intreCcrile. 
Ele continuă, menținute în ac
tualitate de „Daciadă", repre
zentantele de frunte ale „Tri
coului roșu” îuind parte — cum 
am văzut — la diferite acțiuni 
sportive de masă organizate pe 
municipiu. Concomitent se re
alizează o continuă selecție in 
vederea formării unor echipe 
care doresc să activeze in com
petiții oficiale, in campionatele 
pe oraș și chiar pe județ, cum 
este cazul handbalului, fotba
lului și voleiului. Pentru că 
,Daciada“ are și această menire: 
de a dezvolta primii muguri ai 
performanței. Muncitoarele Flo- 
rica Maghiș, Eva Klein, Ane- 
marie Vîlciu și Elisabeta Me- 
szaros (handbal), Livia Ghișa 
și Paraschiva Cinghie (volei), 
Ioana Lucaci, Vasile Zaha, 
Gheorghe Boian și Gheorghe 
Lucuță (fotbal) sînt doar cîte
va nume de sportivi și spor
tive care promit să se impună 
peste „hotarele" asociației.

Tiberiu STAMA

ALERGĂRI FRUMOASE

nice. Cursa I Goran (Al. Nacu) 
rec. 1’35”4, 2. Kandahar, 3. Filo- 
tim. Simplu 2,90, ordinea 277. Cursa 
a ll-a Femina (M. Ștefănescu) rec. 
1’42”5, 2. Sorina. Simplu 2,70 or
dinea 17, event 12. Cursa a lll-a 
Diascop (I. Bănică) rec. 1’28” 1, 2. 
Salat i era, 3. Epilog. Simplu 7, or
dinea 13, event 20, ordinea triplă 
232. Cursa a IV-a Heder (Tr. Dinu) 
rec. 1’35”7, 2. Curat. Simplu 2,40, 
ordinea 44, event 20. Cursa a V-a 
Ruja (Tr. Marinescu) rec. 1’32”0> 2. 
Tufâria, 3.
dinea 60, ____ .
465. Cursa a Vl-a Diascop (I. Bă
nică) rec. T29”7, 2. Orestica. 
piu 4,40. ordinea 58, 
piu cîștigător 126.
Orgolioasa 
1’30”5, 2.
3, ordinea 
triplă 164. 
Marinescu) 
Simplu 6, 
triplu cîștigător 57.



LA
SCHIFIȘTII ROMÂNI SÎNT GATA SĂ IA STARTUL 

„MONDIALELE" DE LA AMSTERDAM
Snagov, miercuri 10 august. 

E ora 7,45, dar mercurul ter- 
mometrului a urcat deja la 35 
de grade. Apele lacului stau 
neclintite, ca și stufărișul dim
prejur, ca și soarele arzător de 
deasupra, ca și schifurile de 
pe mal. Lîngă pontonul de la 
Baza nouă, sub un copac bă- 
trîn, la umbră, antrenorul fe
deral Victor Mociani, flancat 
de colegii săi Stelian Petrov și 
Ion Boicu, prezintă fetelor — 
componentele lotului reprezen
tativ de canotaj — programul 
zilei : „Prima «porție» — 10 km, 
încălzire caracteristică pentru 
concurs — cadență joasă, elan 
înalt, rulaj ; apoi, de la 10,30 
la 12,30 — starturi șl piste în 
cadență scăzută ; după amiaza 
— piste <le control".

Reunite la Snagov pentru 
ultima perioadă de pregătire 
de dinaintea Campionatelor 
mondiale, cele mai bune schi- 
fiste din țară lucrează în aceste 
zile cu deosebită 
Chipurile fetelor, 
sele, sînt acum

Noul echipaj de 8+1 al României : Elena Oprea, Maria Leonte, 
Maria Roman, Carmen Constantinescu, Olimpia Bălăci, Gherghina 

Tănase, Elena Sansu, Eleonora Drugă + Ecaterina lane
Foto : Ion MIHÂICA

900 DE SPORTIVI DIN 27 DE ȚĂRI
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE
• Reprezentanții noștri se aflâ de joi seara la Jonko
ping • România — Olanda în prima zi a turneului de 

polo • înotătoarele continuă antrenamentele

seriozitate, 
altădată ve- 

încordate ; 
toată lumea se gîndește numai 
și numai la ce va fi acolo, la 
Amsterdam, cum vor fi cursele, 
cum va fi vremea, cît de tari 
vor fi adversarele. Trecem în 
revistă cele patru echipaje care 
vor concura peste cîteva zile 
în „Țara lalelelor". Doar 8 ca
notoare dintre „olimpice" au 
mai rezistat tinerei generații 
care deține ponderea în lotul 
de acum. Nume noi, speranțe 
noi...

E ora 8 fix. Echipajele ies 
pe apă. Pornim în urma lor cu 
șalupa antrenorului Ion Boicu. 
Ne propune să urmărim la lu
cru schiful de 4 + 1 rame. 
Sîntem de acord și iată-ne în 
stînga Elenei Avram, Floricăi 
Petcu, Georgetei Militaru- 
Mașka, Floricăi Zamfir. La 
cîrmă, Elena Giurcă își conduce 
fetele cu siguranță și ton caus
tic la fiecare dereglare, cît 
de mică. Elena Avram, care 
debutase în lot cu trei ani în 
urmă, la Lucerna, tot în echi
pajul de 4 + 1 
acum strocul 
derea e mare 
Ion Boicu ne 
achită bine de

Lăsăm în urmă schiful 
4 + 1 rame și ne apropiem de 
cel de 4 + 1 vîsle. Două olim
pice — Felicia Afrăsiloaia și 
Maria Micșa-Moșneagu — au 
făcut echipaj cu două tinere

rame, a devenit 
bărcii. Răspun- 

și antrenorul 
spune că ea se 
noile sarcini.

de

talentate : Veronica Jugănaru 
și Aneta Marin. Ne surprinde 
absența Măriei Catană, despre 
care aveam să aflăm că a „cla
cat» la ultima selecție în „sim
plu". Motivul 7 
ment 
zel !
CNU lucra singură, în cameră, 
pe ascuns, cu halterele ! A- 
ceastă dorință de a acumula 
mai multă forță, de a smulge 
apei cîteva sutimi de secundă 
a determinat-o să nesocotească 
indicațiile antrenorilor. Iar re
zultatele s-au văzut : din titu
lară, Maria Catană este, deo
camdată, rezervă !...

Echipajele de 8 + 1 (în foto
grafie) și 2 f.c. (Angelica Cher- 
tic — Marlena Predescu), în 
componențe definitive, și-au 
îndeplinit ca și cele două „pa- 
truri” haremurile stabilite de 
federație. Acum nu fac altceva 
decît să-și desăvîrșească pre
gătirea. Antrenorul coordona
tor Victor Mociani ne spune : 
„Ne putem declara mulțumiți 
de felul în care întregul lot a 
răspuns solicitărilor. S-a lucrat 
bine, haremurile au fost reali
zate, iar climatul de deplin an
gajament caracterizează 
echipajele. — 
obținerea unor rezultate I 
la C.M. de Ia Amsterdam 
fost, deci, create !“

La Baza veche, unde se 
de cîtva timp „cartierul 
neral" al lotului masculin, 
trenorul Sergiu Zelinschi

Supraantrena-
din cauza excesului de 

Tînăra schifistă de la

la fel de mulțumit, deoarece 
curba de formă a elevilor săi 
a marcat o continuă ascen
siune. Chiar în acea zi echi
pajele de 2+1 (Ceapura, Bu- 
lai-da + Lovrenschi), 2 f.c. (Si- 
mion — Gali) și 4 rame f.c. 
(Albeș, Grumezescu, Chihaia și 
Popa) și-au îndeplinit haremu
rile.

Loturile reprezentative de 
canotaj sînt, deci, gata pentru 
startul în noua ediție a Cam
pionatelor mondiale, programa
te între 20 și 28 august pe a- 
pele lacului Bosbaan de la Am
sterdam.

AL HORIA

C3

toate
Premisele pentru 

bune
i au

află 
ge- 
an- 
este

„MEMORIALUL ION COVACI" LA BOX
brAila, 12 (prin telefon). 93 

de pugillști din Bacău, Bucu
rești, Brașov, Craiova, Cluj-Na
poca. Bocșa Română, Constanța, 
lași, Măcin, Medgidia, Borzeștl, 
Tîrgoviște, Mangalia și Brăila 
participă la competiția de box 
„Memorialul Ion Covaci", aflată 
la a IV-a ediție. Deși printre 
competitori nu se află boxeri 
cu... nume sonore, totuși ardoa
rea cu care se luptă în ring este 
de subliniat, ca Și faptul că 
multe partide au avut un nivel 
tehnic mulțumitor. Cîteva rezul-

tate : cat. 54 kg : Gh. Marinei 
(BC Brăila) b.p. I. Szigeti (ASA 
Cluj-Napoca) ; cat. 60 kg : I. Si
mian (Steaua) b.p. Gh. Șerban 
(St. roșu Bv), Gh. Ionel (B C 
Brăila) b.p. Gh. Augustin (Por
tul C-ța) ; cat. 63 kg : Gh. Sl- 
mion (Dinamo) b.p. L Cojocaru 
(ASA Cluj-Napoca) ; cat. 71 kg : 
M. Oatu (CSM Borzești) b.ab.I. 
P. Stere (Dinamo) ; cat. 75 kg : 
Gh. Sasu (Litoral Mangalia) 
b.p. D. Viorel (ASA Bacău).

GR, RIZU — coresp.

CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE JUNIORILOR INAUGURATE CU RECORDURI
REȘIȚA, 12 (prin telefon), 

în ziua inaugurală a campiona
telor naționale de înot rezervate 
juniorilor, favoriții au Învins 
fără excepție, iar în unele pro
be au fost realizate recorduri 
republicane de juniori sau de 
copii și anume : Al. Szabo 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:34.0 la 
200 m bras — rec. jun. ; Dan 
Ținea (Crișul) 2:19.68 la 200 m 
spate 
Horii Rusovici 
rești) 2:48,80 la 200 m bras — 
rec. băieți 13 ani ; C. Ungureanu 
(Lie. 1) 18:30.82 la 1 500 m liber 
— rec. băieți 13 ani ; Edith 
Kugliș (Crișul) 2:32,94 la 200 m 
spate — rec. fetițe 13 ani ; Cri
șul Oradea 4:18,62 la 4x100 m 
mixt — rec. juniori. Iată și 
cîștigătorii probelor : Irinel Pă- 
nulescu (Petrolul) 100 m liber

rec. băieți 14 ani ; 
(Lie. 1 Bucu-

— 1:02,47 și 800 m liber — 
9:44,24 ; H. Neagrău (Crișul) 
100 m liber — 57.11 și 1 500 m 
liber — 17:37,52 ; Brigitte Prass 
(Șc. sp. Reșița) 200 m bras — 
2:49,0 ; L. Sakadati (Crisul) 200 
m spate — 2:17,64 ; Valeria 
Vlăsceanu (Petrolul) 200’m spa
te — 2:27,70.

Doru GLAVAN — coresp.

UNDE MERGEM?
SIMBĂTA

BOX. Arena Timpuri Noi, de 
la ora 18 : gala de verificare a 
pugiliștilor bucureșteni ; 
Semănătoarea, de la 
gală rezervată celor 
juniori din țară.

FOTBAL. Stadionul 
ora 15,30 : Metalul - 
ora 17,15 : Steaua
meciurile finale ale , 
nicîpiulul București*.

arena 
ora 17 : 
mal buni

Republicii, 
- Progresul, 
i — Rapid, 
„Cupei mu-

JONKOPING, 12 (prin tele
fon). Peste 900 de sportivi din 
27 de țări vor fi duminică pre- 
zenți la „Rosenlundsbadet" din 
localitate, la festivitatea de des
chidere a celei de a XlV-a e- 
diții a Campionatelor europene 
de natație, competiție de mare 
amploare ce se organizează din 
4 în 4 ani. La această ediție, 
întrecerile de înot, sărituri și 
polo (grupa A) se vor desfă
șura în piscina centrală din 
localitate, meciurile de polo din 
grupa B la Falkoping, iar con
cursul de înot artistic în oră
șelul Năssjo.

Sportivii români care ne vor 
reprezenta la 
înot, polo și 
la Jonkoping 
află cazați la 
Vaterbigdens". 
timpul 
Vineri, 
lui a 
grade, 
zător 
noștri 
săptămîni cu temperaturi de 
peste 30

Primii 
treceri 
altfel, în 
competiției, duminică 
sînt programate doar partide 
ale turneului de polo. Jocul 
inaugural va pune față în față 
echipele Ungariei și U.K.S.S. 
într-un veritabil derby al cam
pionatului. în ultima partidă a 
programului se vor întîlni for
mațiile ROMÂNIEI și OLAN
DEI. „Este un joc deosebit de 
important pentru echipa noas-

tră — ne-a declarat antrenorul 
Anatol Grințescu. In iunie, la 
San Remo, l-am învins pe o- 
landezi cu 7—5 ; Ia Budapesta, 
in iulie, am pierdut cu 6—10. 
Cine va ciștiga acest joc va 
continua turneul cu două 
puncte mari. Băieții se simt 
bine și sint hotăriți să obțină 
un rezultat favorabil".

Luni, în cel de al doilea 
meci al turneului, sportivii ro
mâni vor avea ca adversari pa

PRIMELE JOCURI IN 
TURNEUL DE POLO

această ediție la 
sărituri au sosit 
joi seara și se 

pensiunea „Sodra 
Prima surpriză — 

răcoros și umed, 
termometru-

foarte 
mercurul 

urcat doar pînă la 13 
lucru cu totul surprin- 
pentru reprezentanții 
obișnuiți în ultimele

DUMINICA, ora 10, 31 
(ora București) : Ungari* 
— U.R.S.S. ; 11,30 : Iugos. 
lavia — Italia ; 19,45 : 
R.F.G. — Spania ; 20,45 t
ROMANIA — OLANDA {

LUNI, ora 16,00; U.R.S.S 
— Olanda ; 17,00 : SPA
NIA — ROMANIA ; 20,00: 
Italia — R.F.G. ; 21,00 1
Ungaria — Iugoslavia.

de grade.
care vor intra în în- 
sînt poloiștii. De- 
primele două zile ale 

și luni

poloiștii spanioli, cu a căror 
echipă nu s-au intîlnit în acest 
an. Primele starturi ale înotă
toarelor sînt programate pen
tru ziua de marți, cînd Ane* 
Miclăuș va avea serii și semi
finale la 100 m delfin, iar Ca
melia Hoțescu se va prezenta 
la seriile probei de 200 m bras. 
Pînă atunci însă înotătoarele 
își continuă antrenamentele. Ca 
dealtfel și tînăra săritoare de 
la platformă Anca Făgcțean, a 
cărei probă începe tot marți.

FINALELE „CUPEI EUROPEI» IA ATEETISM
(Urmare din pag. I)

cele mai apropiate de recordul 
Nataliei. Fără greșeli tactice, 
campioana noastră este greu de 
întrecut.

La 3 000 
(8:46,6) are 
cunde față 
Bondarciuk 
(R.F.G.) și 
poate fi decisivă, dacă Puică 
se află în acest moment la po
tențialul său maxim.

La lungime, Alina Gheorghiu 
are al doilea rezultat (6,72 m), 
după Kunzel (R.D.G.) 6,76 m. 
Reeve (M.B., 6,82 m cu vînt), 
Scaciko (U.R.S.S.), Striezel 
(R.F.G.) și Wlodarczyk (Polo
nia) sînt capabile de sărituri 
peste 6,50 m, dar Alina are o 
bună ocazie de a obține pri
mul mare succes al carierei.

Posibilități de a se clasa pe 
locuri fruntașe au și Cornelia 
Popa (Ackermann este greu de 
învins iar Holzapfel are a doua 
șansă), Argentina Menis (Ve- 
leva și Engel au aruncat peste 
68 m) și chiar Elena Tărîță la 
400 m — unde deține a 4-a 
performanță dintre participante 
(după Koch 49,68, Szewinska 
49,89 și Sidorova 50,93) — cu 
condiția unui timp apropiat de 
recordul ei (51,3).

Valentina Groapă (greutate), 
Eva Zorgo (suliță), Doina Bă- 
descu (400 mg), Veronica Buia 
(100 și 200 m), Elena Mîrza 
(100 mg) sau ștafeta de 4 X 100 
m sînt mai slab cotate decît 
majoritatea colegelor de probă.

Acestea sînt „datele hîrtiei". 
Să sperăm însă că toate com
ponentele echipei vor face e- 
forturi deosebite pentru o cla-

m, Maricica Puică 
o marjă de 10 se- 
de Meinel (R.D.G.), 

(U.R.S.S.), Kraus 
Ford (M. B.), care

ARGENTINA MENIS

masculină
D. Germană (cîș-

sare cît mai bună, care să con
firme statornicia prezenței for
mației noastre în rîndul frun
tașelor europene. Și mai spe
răm în obținerea cîtorva per
formanțe individuale de mare 
valoare — acestea sînt, la urma 
urmei, sarea și piperul atletis
mului — posibile, gîndlndu-ne 
la antecedentele sezonului și 
dorite cu atît mai mult cu cît 
la puțină vreme după Helsinki 
urmează Universiada, 
vul principal 
cest an.

obiecti-
al atleților în a-

în finala 
concura : K. 
tigătoarea ediției precedente), 
U.R.S.S., R. F. Germania, Ita
lia, M. Britanie, Polonia, Franța 
și Finlanda.

TRAGEREA LA SORȚI A C.C.E. 
DE MASĂLA TENIS

Ediția pe anul în curs a „Cu
pei campionilor europeni" la te
nis de masă pe echipe (mascu
line și feminine) reunește for
mații de club renumite din An
glia, Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, Elveția, 
Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Iu
goslavia, Luxemburg, Olanda, 
Polonia, Portugalia, R. F. Ger
mania, Spania, Suedia, Unga
ria și din țara noastră.

în urma tragerii la sorți, 
care a avut loc recent în 
Franța, în primul tur al com
petiției echipa feminină C. S. 
Arad urmează să întîlnească

pe 
marca), 
C.S.M. 
spaniolă 
tele de 
sint in

Zero Copenhagen 
iar echipa 
Cluj-Napoca, 
Club de 7 

disputare a 
curs de stabilire.

(Dane- 
mascullnă 

formația 
ă 9. Da- 
meciurilor

CONFRUNTĂRI
INTERNATIONALE
DE MOTOCROS

O/N TOATESPORTURILE Progre-
- Șc. 

Dl- 
Mu-

ROX C.S.M. DROB ETA TR. SEVE- 
RIN - U.M. TIMIȘOARA

11—7. Gazdele au cîștigat după 
meciuri interesante. Cei mal buni : 
N. Ciclu, D. Păun, P. Popa, E. Dră- 
ghia (C.S.M.), T. Udilă, Fr. AJznau- 
er, L. Măciucă (U.M.T.). (Gh. MA- 
NAFU-coresp.). «' „CUPA MURE
ȘUL". Recent, sub genericul „Da- 
ciadei", s-au desfășurat, la Tg. 
Mureș, întrecerile celei de a Vl-a 
ediții a competiției de box dotată 
cu „Cupa Mureșul". Au fost pre- 
zenți 45 de sportivi de la Brașov, 
Craiova, Satu Mare, Focșani, Re
ghin etc. Trofeul a revenit pugiliști- 
lor din selecționata Mureș, urmați 
de Steagul roșu Brașov și Voința 
Satu Mare. (C. ALBU-coresp.).
HANDRAI echipa spartakus IlMiMLJDML BUDAPESTA, care 
efectuează un turneu în țara noas
tră, a susținut două întîlnirl în 
compania formațiilor feminine Voin
ța Odorheî și Voința Sighișoara, 
ambele din Divizia B. In primul

joc, disputat la Odorhei, gazdele 
cu obținut victoria cu 14—12 (10-7), 
în vreme ce a doua partidă, de la 
Sighișoara, a fost cîștigată de 
echipa din Budapesta cu 16-7 (9—2) 
• LA SIBIU a avut loc un turneu 
feminin, organizat de CJ.E.F.S. Si
biu, la care au participat echipele 
Sparta Mediaș, C.S.M. Sibiu și Rul- 

' menitul Brașov, toate din eșalonul 
secund. Victoria a revenit echipei 
din Mediaș, care a întrecut pe 
C.S.M. Sibiu cu 19—12 și pe Rulmen
tul Brașov cu 13—10.
PHIO turneul final al ju- r wlw niorilOR. La Brăila au 
început întrecerile turneului final al 
campionatului național rezervat echi
pelor de jun'ori mici, lată primele 
rezultate : Progresul București — 
Industria lînii Timișoara 12—0 ; Șc. 
sp. 1 București — Școlarul București 
6—6 ; Dinamo București — Voința 
Cluj-Napoca 9—4 ; Șc. sp. Cluj-Na
poca — Mureșul Tg. Mureș 9—2 ; 
Crișul Oradea — Rapid Arad 9—4 ;

Școlarul — Ind. linii 11—1 ; I 
sul — Voința 3—3 ; Șc. sp. 1 
sp. Cluj-Napoca 3—3 ;
nccio — Rapid 14—3 ; Crișul — 
reșul 9—4 ; Șc. sp. Cluj-Napoca 
Voința ‘ ‘ ~
11-0 ;
sp. 1 
greșul 
Rapid ... . _ 
Șc. sp. Cluj-Napoca 
Dînamo 
Buc. — __
Ind. linii 11—2 ; Dînamo — Crișul 
5—2 ; Șc. sp. 1 — Rapid 16—2 ; Șc. 
sp. Cluj-Napoca — Progresul 3—2 ; 
Școlarul — Voința 3—2.

TIR
nani, 
tăblie; 1184 p (5934-591) la 
liberă 60 fc (Șt. Olteanu - 
pia), 1180 p (5854-595) la 
standard (Carmen Calalb — 
Arad), 1106 p (5534-553) la
liber (Gh. Macovei — Din
întrecerile de trap au revenit 
M. Ispașiu cu 254 t, iar cel 
skeet lui F. Alexandru cu 261

IlnU 
Șc. 

Pro-

4— 4 ; Dinamo — Ind. 
Școlarul - Rapid 14-0 ; 
Buc. — Mureșul 12—0 ; 
— Crișul 17—1 ; Ind. lînii
5— 4 ; Voința — Mureșul 3—1;

T’ ' " , - Crișul 7—5 ;
— Școlarul 8—0, Șc. sp. 1 
Progresul 5—1 ; Mureșul —

Dinamo ~ ‘

„CUPA SPERANȚELOR",
desfășurata pe poligonul Tu

ci prilejuit cîteva rezultate no- 
pușcă 
Ol îm
pușcă 
C.F.R. 
pistol

Prestigioasa competiție interna
țională de motocros dotată cu 
„Cupa Prietenia" continuă cu 
etapa a 6-a, programată dumi
nică la Samakov, localitate si
tuată la 60 km de Sofia. Clasa
mentul pe națiuni Înaintea În
trecerilor de mîine : 1. Poloni*
59 p., 2. U.R.S.S. 55 p.. 3. Bul
garia 50 p., 4. România 33 p„ 6. 
R. D. Germană 32 p., 6. Ceho
slovacia 25 p., 1. Ungaria 4 p.' 
8. Iugoslavia o p.

In urma trialului de duminica 
trecută, antrenorii Paul Millner 
șl Traian Moașa au alcătuit ur
mătoarea formație : Mihai Banu, 
Ernest Miilner, Paul Fllipescu șl 
Nicolae Arabadgi. SelecțlonablUi 
și-au încheiat pregătirile joi 
după-amiază. Iar vineri dimi
neață au părăsit Capitala. După 
confruntările din „Cupa Priete
nia", motocroslștil noștri vor 
mai participa la două mari con
cursuri internaționale (Pernlk șl 
Berkovlta la 17 șl. respectiv, 21 
august).
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• Deși „sportul alb” a Intrat în pas cu avîntul general 
sâ apară. Tetele au realizat un progres și se oiîrmă, 

este lipsa 
puțin fie

• Cauze ? Multiple. Principala Irinâ 
valori, cel

Primul dintre toate formele de sport ca ritm de 
dezvoltare, primul ca amploare a contactelor 
internaționale, al doilea după înot ca răspin- 

" ~ - așa îl caracterizează o recentă
statistică a UNESCO. Tenisul, acest sport atît de iubit, atît 
de răspîndit pe toate meridianele, cunoaște o înflorire 

19 milioane de rachete au fost vîn- 
anuiui trecut, in întreaga lume, cifră-

II
dire geografică..." —

fără seamăn :
dute, în cursul 
record.

Integrîndu-se
nesc s-a situat ....
pionii noștri au urcat de mai multe ori pe podiumul 
marilor întreceri internaționale. In trei ediții recente, 
echipa României a fost finalistă a „Cupei Davis", iar

acestui avînt general, tenisul româ- 
cu pregnanță in eșalonul fruntaș. Căm

al mișcării noastre sportive, Jucătorii de certă valoare internațională întîrzic 
in timp ce băieții sînt departe de clasa de Joc a Iui Tiriac șî Năstase.

clare.unei concepții 
talie europeană, pentru

compctcntc, continue, 
tenisul romanesc

dc făurire a noilor

maeștrii emeriți ai sportului llie Năstase și Ion Țiriac 
și-au înscris numele printre laureații celor mai mari 
turnee. Succese au obținut și reprezentantele tenisului 
nostru feminin, la diferite niveluri, de la cel al com
petițiilor de junioare, la acela al turneelor de an
vergură.

Numai în perioada 1968-76 numărul terenurilor din 
țara noastră a crescut de la aproximativ 200 la peste 
3 000. In evidența federației noastre de specialitate 
figurau, la sfîrșitul anului trecut, peste 10 000 de spor
tivi legitimați. Numărul practicanților tenisului la noi 
este însă mult mai mare, căci la ultimele ediții ale 
competiției de masă dotată cu „Cupa Scînteia tine
retului" au participat, de fiecare dată, 200 000 de

afirmarea înjucători intre 11 și
acest sport. La aproximativ 100 000 de rachete se ci
frează producția anuală a fabricii de materiale spor
tive din Reghin, care a contribuit astfel în mod sub
stanțial la răspîndirea tenisului în întreaga țară, în 
medii foarte variate.

Popularitatea de care se bucură această disciplină 
sportivă in țara noastră, condițiile mereu îmbunătă
țite, care sînt asigurate practicării tenisului, reprezintă 
o bază pentru obținerea unor succese și in viitor. 
In grupajul de față ne am propus să trecem în revistă 
cîteva din problemele determinante pentru consolidarea 
viitoare a tenisului nostru.

in „sprint"

PENTRU CA „SPERANȚELE" DE AZI
SĂ CONFIRME PE DEPUN

ANTRENORII-FĂURITORII CAMPIONILOR
DAR PE ANTRENORI CINE-I FORMEAZĂ?

Se va împlini, nu peste mult 
timp, un an de cînd în Capitală 
lua ființă, în cadrul complexu
lui sportiv .,23 August". Centrul 
republican de pregătire și per
fecționare în tenis. Nu este ca
zul să insistăm asupra necesi
tății unei asemenea verigi în 
desăvîrșirea măiestriei jucăto
rilor noștri. Centrul și-a în
ceput activitatea prin a convoca 
— sub îndrumarea unor antre-

ATE TOATE CONDIȚIILE NE
CESARE, DAR UNDE, DE ANI 
DE ZILE, SE LUCREAZĂ FĂ
RĂ REZULTATE DEMNE DE 
MENȚIONAT.

în vederile federației noas
tre de specialitate a intrat 
și perfecționarea calendarului 
sportiv intern. Acesta a fost 
îmbogățit cu o seamă de con
cursuri, eșalonate pe categorii 
de vîrstă și clasificare sportivă.

Cîteva din vlăstarele tenisului nostru, îndrumate de antrenorii 
V. Serester (stingă) și Al. Bădin 
jăiirc și perfecționare
nori proveniți din rîndul tenis- 
manilor fruntași — aproape 100 
de juniori și junioare pentru 
ca, în urma unei riguroase se
lecții, în atenția tehnicienilor 
să rămină aproximativ 25—30 
de tineri cu perspective mai 
mult sau mai puțin certe. De 
ttnde proveneau ei ? Punîndu- 
ne această întrebare, am și pă
șit pe teritoriul unui capitol din 
tenisul românesc ce merită a 
C discutat. Cluburile bucurește- 
ne Dinamo, Progresul și „Tot 
Înainte" au fost principalele 
rezervoare de jucători talentați. 
Fapt explicabil, dacă avem în 
vedere că Aurel Segărceanu, 
„Cucu" Schmidt și Tudorel Bă
din sînt printre puținii (dacă nu 
chiar singurii !) antrenori care 
— ca să spunem lucrurilor pe 
nume — stau pe teren multe 
ore pe zi, cu elevii lor, învățîn- 
du-i tehnica atît de dificilă a 
loviturilor cu racheta.

Dar, cel puțin teoretic, teni
sul românesc nu se rezumă la 
secțiile și cluburile din Bucu
rești. La sfîrșitul anului 1976, 
conform statisticilor, existau 20 
de secții de nivel republican și 
alte 425 (să reținem : 425 !) de 
nivel județean. Aportul acesto
ra — cu rarele excepții ale pe
pinierelor de la Dinâmo Brașov, 
Politehnica Cluj-Napoca și Me
talul Tîrgoviște — după cum 
lesne se poate constata, nu este 
nici pe departe la nivelul ce
rințelor.

Așa-zisul „tenis de perspec
tivă" se practică și în 18 școli 
sportive, răspîndite în întreaga 
țară. Sînt mai mult de două
zeci de ani de cînd acestea 
funcționează, insă contribuția 
lor la „alimentarea" cu jucători 
a loturilor republicane este ne
însemnată, aproape nulă. Cu 
excepția Școlii sportive nr. 2 
din Constanța, întrucîtva și — 
într-un trecut ceva mai înde
părtat — a celei din Tg. Mu
reș, alte unități cu profil simi
lar nu au dat nici măcar un 
singur campion ! Să ne refe
rim, de pildă, LA ȘCOLILE 
SPORTIVE NR. 2 ȘI 3 DIN 
CAPITALĂ UNDE SÎNT CRE-

la Centrul republican de Jțre- 
Foto : Dragoș

Dar eficacitatea lor 
dit a fi destul de 
Competițiile nu sînt 
mijloace reale de verificare și 
pregătire datorită faptului că, 
în multe cazuri, înscrierea în 
concurs a sportivilor este for
mală, astfel că mulți dintre 
cei anunțați nu 
start. Aici este 
liniem că unele

NEAGU
s-a dove- 

modestă. 
privite ca

se prezintă la 
cazul să sub- 
cluburi, chiar

dintre cele fruntașe, desfășoa
ră o activitate unilaterală. în 
timp ce Dinamo București lu
crează — și încă foarte bine — 
cu fetele, lansind jucătoare ta
lentate (să amintim pe Virginia 
Ruzici, Florența Mihai, Elena 
Popescu, Gabriela Dinu), ace
lași club neglijează tenisul 
masculin de performanță. în 
sens contrar, la clubul Steaua 
s-a lucrat aproape exclusiv cu 
băieții și numai în ultima vre
me, datorită pasiunii și price
perii pedagogice a antrenoarci 
Eleonora Dumitrescu, a început 
și aici o activitate promițătoare 
de lansare a unor tinere jucă
toare (surorile Cazacliu, Laura 
Griinberg). De ce ? Explicația 
este simplă : conducerile clubu
rilor și antrenorii lor vizează 
doar succesul imediat, cel ce le 
este asigurat prin valorile exis
tente în echipă și nu sînt pre
ocupați de formarea cadrelor 
noi.

Surprinzător pentru oricine 
apare faptul că, deși avem 
competiții republicane de toa
te nivelurile — de la copii pî- 
nă la seniori — practic lipsesc 
din calendar campionatele șco
lare, iar cele universitare decurg 
aproape in anonimat.

Să reținem, in sfîrșit, fap
tul că și participările jucători
lor noștri la competiții inter
naționale suferă de multe ori 
de formalism : se fac drumuri 
inutile, se ratează 
se abordează tîrziu 
rile.

Sînt numai cîteva 
cele principale 
vități care se cere adusă la ni
velul necesar promovării efi
ciente a elementului tînăr in 
tenis.

participări, 
concursu-

aspecte — 
ale unei acti-

UNDE SlNT NAI MULTI

său

O zi de primăvară a anului 
1973. Pe terenul central de la 
Roland Garros, finala ■ celui 
mai mare dintre turneele pe 
zgură consacra victoria tenis- 
manului român llie Năstase 
în fața iugoslavului Nikola 
Pilici: 3—0. Nici un set pier
dut de la primul tur pînă la 
ultimul (19—0 !), scor fără pre
cedent în istoria tenisului. A 
fost, probabil, punctul de 
apogeu al întregii cariere a lui 
llie Năstase, momentul 
de reală invincibilitate.

In aceeași zi primăvăratecă, 
pe un teren lateral al bătrî- 
nului stadion parizian, patru 
jucători în alb și antrenorul 
lor își urmau impasibili orele 
de pregătire, nestingheriți de 
aplauzele ce răsunau din tri
bunele vecine. Numele celor 
patru : Bjorn Borg, Kjell Jo
hansson, Leif Johansson, Ove 
Bengtson. Iar al antrenoru
lui : Lennart Bergelin. Cu ex
cepția ultimului, fost multiplu 
campion suedez, numele ce
lorlalți erau cvasinecunoscute 
in lumea tenisului. Ca peste 
un singur an, acela al lui 
Bjorn Borg să fie trecut pe 
lista campionilor aceluiași tur
neu, unde abia fusese proas
păt debutant. Iar peste alți 
doi, aceleași nume să fie gra-

• • •

putut descoperi 
cine i-a fost

Fiindcă nu s-a 
cu certitudine 
dascăl luț llie Năstase în anii 
săi de început, am acceptat ade
seori explicația, destul de fa
cilă, că marele nostru campion 
este un perfect „autodidact". 
Poate că afirmația cuprinde și 
ceva adevăr. ” 
trebuie — 
devină un 
tru sutele 
pe grelele 
în această 
zuri de excepție se bazează teo
ria și metodica tenisului (Năsta
se este o asemenea strălucită 
e,xcepție I) și „meseria" minuirii 
rachetei nu se mai „fură" astăzi, 
ci se învață. Și anume, de la 
profesori calificați.

Tenisul românesc are o bo
gată tradiție in domeniul pre
gătirii teoretice și practice. Unul 
dintre primii noștri campioni, 
arădeanul Gheorghe Luppu, este 
autorul unei cărți de referință, 
publicată în anul 1928 sub titlul 
„Arta de Lawn-Tennis". A apă
rut în patru limbi. Am avut, 
de-a lungul anilor, antrenori de 
valoare recunoscută. Erau gru
pați chiar într-o asociație pro
fesională (Asociația antrenorilor 
de tenis din România, înființa
tă în 1932). Printre cei care s-au 
dedicat nobilului țel de a crește 
tenismani de performanță, se 
găsesc nume cunoscute ca acelea 
ale lui Hie Ivan, Aurică Dumi
trescu, frații M. și T. Bădin, 
G. Cobzuc, C. Caralulis, A. 
Schmidt, I. Racoviță, C. Chiva- 
ru, Șt. Georgescu, A. Segircea- 
nu. Toți aceștia — și încă multi 
alții — au merite în ridicarea 
campionilor noștri din trecut Si 
a celor de azi.

Avem în față o broșură de 
aproape 200 de pagini cuprin- 
zînd expunerea metodei unitare

Totuși, ea nu 
în nici un caz — să 
model de urmat pen- 
de tineri care pășesc 
trepte ale învățăturii 
disciplină. Nu pe ca-

PUTEREA CREȘTE!

de predare a tenisului, elabo
rată de F.R.T. (autori: A. Bar- 
dan, A. Lăzărescu, V. Seresterl. 
Este o lucrare care exprimă și 
ea, in mod foarte fidel, nivelul 
ridicat pe care-1 au astăzi pe
dagogii tenisului de la noi. Sîn- 
tem bine înarmați pe plan teo
retic, ȘTIM tenis.

Din păcate, imaginea aceasta 
reconfortantă se alterează pe 
măsură ce privim mai atent 
activitatea practică a specialiș
tilor noștri în tenis. Cu sur
prindere afli că numai 11 secții 
de nivel republican dispun de 
antrenori, celelalte 9 (ca și su
tele de secții de nivel județean), 
bazîndu-se pe improvizații și 
prezente sporadice in activitatea 
de instruire. Nu numai atît 
Antrenorii, puțini cîți sînt, au 
in grijă aproape exclusiv echi
pele de seniori, cele angajate 
în campionatul divizionar. Nu 
lucrează în profunzime, pentru 
depistarea de tinere talente. In 
general, ei se complac inir-o 
activitate birocratică, prestează 
muncă administrativă și nu mun
că practică, pedagogică. Un 
simplu sondaj ne-a convins că 
deși anual de pe băncile I.E.F.S. 
ies profesori de educație fizică 
specializați in tenis, posedind 
carnetul de antrenor de catego
ria a 111-a, aceștia nu sini va
lorificați in ansamblul cadrelor 
de pregătire. Evidența acestora 
și urmărirea lor la locurile de 
muncă, în școli, ar da posibili
tate federației să beneficieze 
de o masă largă de instructori, 
răspîndiți pe teritoriul țării. O 
mai bună colaborare între Insti
tut și federație ar împiedica 
tabloul trist al unei mase de 
antrenori calificați, practic fără 
activitate.

Și atunci, iată-ne în situația 
deloc plăcută a pelerinului din 
fabulă, murind de sete cu bur
duful de apă în spinare... Iată 
de ce, privim în jur și in loc 
de zeci de jucători înarmați 
pentru performanță nu vedem 
decit foarte puțini, ciți numeri 
pe degetele unei singure miini.

Este oare normal așa ?
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vate pe soclul „Cupei Davis" 
la locul de onoare rezervat 
cîștigătorilor.

Am consemnat acest mo
ment — interesant nu numai 
prin coincidența ce o poartă 
— fiindcă el semnifică toto
dată munca fără preget care 
animă existența unui campion 
de tenis. Borg n-a văzut 
splendida finală Năstase—Pi
lici fiindcă și-o pregătea pe a 
lui, cea din anul următor, cîș- 
tigată în fața lui Orantes. 
Fiecare oră, fiecare minut îi 
era prețios în edificarea for
mei sale la superlativ. Atunci, 
caravana tinerilor tenismani 
suedezi se formase sub timona 
lui Bergelin. 
de căpitanul 
blonzi „vikingi" 
curs după concurs, iar atunci 
cînd părăseau tabela de în
treceri, se antrenau cu aprigă 
încordare. Așa s-a format su- 
percampionul scandinav de 
azi. /

Despre munca de pregătire 
în grup și rezultatele ei po
zitive ar putea depune măr
turie și Harry Hopman, „ma
gul" tenisului de la Antipozi, 
cel care în 1968 vizita Mamaia 
noastră cu o tinără echipă 
australiană. După ce condu
sese la victorie pe Hoad, Ro-

Nedespărțiți
lor, cei 4 
jucau con-

sewall, Laver 
experimentatul 
gătea succesele 
lui Alexander, 
Case și Masters. Exemple de 
acest fel s-ar putea multiplica 
la nesfîrșit.

Nu de mult, într-o ședință 
de birou federal, la noi, l-am 
auzit pe Ion Țiriac propunînd 
F.R.T. constituirea unui ase
menea grup de jucători cu 
perspectivă, care să fie trimiși 
la turnee, schimbînd mereu 
adversari, terenuri și mingi, 
modul cel mai eficace de a-și 
șlefui cunoștințele tehnice. 
Așa cum însuși el, Țiriac, fă
cuse cu un deceniu în urmă, 
alături de Năstase, pe care a 
știut să-l aducă la nivelul cel 
mai ridicat al măiestriei. Fapt 
remarcat și în literatura de 
specialitate de peste hotare. 
(„Ion Țiriac s-a ocupat cu 
grijă părintească de dezvol 
tarea tînărului llie Năstase, 
găsind căile eficace, acolo 
unde alții eșuaseră" — no
tează autorul englez John 
Barrett în „Enciclopedia teni
sului", apărută la Londra în 
1974).

Ideea „caravanei" — relua
tă de Ion Țiriac — își men
ține astăzi, mai mult "ca ori- 
cînd, actualitatea.

ți Newcombe, 
antrenor pre- 
viitoare ale 
Dent, Crealy, DIRECȚII PRIORIT

un deceniu, ca rod al co‘Timp de aproape
partid și de stat dezvoltării mișcării sportive d 
manii români s-au afirmat pregnant printr-o seri 
se succese in marile competiții internaționale, 
răsunătoarele victorii ale lui llie Năstase și c 
efortul său deosebit, dublat de acela al lui 
echipei naționale. In umbra acestor doi corii 
nesc nu s-au mai ridicat, însă, valori certe, n 
„schimb de miine" capabil să preia ștafeta
- în ultimele 2-3 sezoane — o stagnare din 
s-a accentuat la ultimele evoluții ale echip 
Davis", cînd s-a văzut limpede că singură 
(în firească scădere și ea) nu mai este suficir 
celor trei puncte necesare victoriei, iar lipsa 
de nădejde se resimte tot mai mult.

Cauzele care au generat această staraCd 
lizate în rîndurile de mai sus. Am propl^H
- desigur — nu epuizează toate mijloacele! 
potențialul eșalonului fruntaș de tenismani, 
pe mai departe culorile țării. Pentru federa
- timpul pierdut trebuie recuperat pe căi răpi. 

Iată, în rezumat, cîteva dintre probleme
gureze în mod prioritar pe agenda de li 
specialitate și a tuturor celor ce sînt răs£ 
continuu al tenisului nostru :
• O mai atentă grijă manifestată față de 

a tenisului ar aduce după sine, în mod no 
performanței, creștere de care este nevoie 
O NOUA GENERAȚIE DE TENISMANI TRE 
CELOR CARE NE-AU REPREZENTAT PÎNA ACI
• Federația română de tenis trebuie să-ș 

asigurind CONTINUITATEA IN ACȚIUNEA D1 
VARE Șl PERFECȚIONARE A TINERELOR TAI
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Mima Jausovec). îna
inte de a ținti turnee
le transoceanice, să 
aspirăm la ceea ce ne 
stă mai la indemînă : 
frumoasele titluri con
tinentale I Sîntem pe 
cale de a repara omi
siunea : anul viitor, 
campionatul Europei se 
dispută in România. 
La aceasta se adaugă 
reluarea campionate
lor internaționale, care 
ar trebui permanenti
zate. Cu ceva mai 
multă rivnă organi
zatorică și exploata
rea valențelor sistemu
lui de relații interna
ționale (ușurată mult 
de faima mondială a 
cuplului Năstase - Ți- 
riac). Bucureștiul ar pu
tea deveni un invidiat 
„fief* al tenisului 
tmental, teren 
„schimbului de 
lori*.

Și încă n-am 
menit de tinerii jucă
tori care, constituiți 
intr-un nucleu de bază 
al viitoarei echipe na
ționale sau în cîteva 
grupe de elită, ar 
putea — in funcție de 
ocupațiile și studiile 
lor — să circule (poa
te nu chiar cu rulota, 
cum preconiza cindva 
Țiriac) pe la instruc
tivele turnee ce se în
tind, de-a lungul anu
lui, de la Soci pină la 
Nisa, însoțiți de un 
dascăl experimentat. 
Un asemenea grup 
fruntaș de tineri ju
cători pare să se fi 
cristalizat de pe acum

următorii : M. Mirza 
(21 ani), J. Bîrcu (20), 
FI. Niță (19), A. Dîr- 
zu (18), D. Stănescu, 
L. Bucur, L Mancaș, 
S. Niculescu, T. Vlad 
(toți — 17 ani), Fi. 
Segărceanu (16).

In aceeași ordine de 
idei, s-ar cădea să 
medităm la un direc
tor tehnic, poate chiar 
(cum s-a propus) un 
„căpitan jucător*, de 
tipul lui Țiriac, care a 
manifestat întotdeauna 
înclinații pedagogice. 
Dealtfel, e ciudat să 
afli că Ion Țiriac pre
gătește adesea suc
cesele unor tenismani 
de peste hotare în timp 
ce la Paris, in ulti
mul meci pierdut in 
„Cupa Davis", echipa 
României simțea ne
voia acută a unui sfă
tuitor cu multă ex
periență...

Nu în ultimul rind, 
să subliniem necesita
tea întăririi muncii de 
educație in rindurile 
jucătorilor de tenis și 
mai ales a celor frun
tași pentru care apă
rarea culorilor echipei 
naționale, atașamentul 
față de patrie, ridica
rea prestigiului inter
național al sportului 
românesc — sint da
torii prioritare. Uneori 
ne-a fost dat să ve
dem jucători superfi
cial pregătiți, care își 
manifestă ifosele, emit 
pretenții, se lasă co
pleșiți de tentații, încă 
înainte de a fi stă- 
pîni pe toate mijloace
le tehnice ale tenisu
lui modern.

lntr-un deceniu 
care strălucirea 
formanțelor 
de cei doi ași - Năs
tase și Țiriac — ne-a 
încălzit inimile, in loc 
ca acestea să fi con
stituit un stimul per
manent, ele s-au trans
format in motiv de 
airto-mulțumire pentru 
federație, care a lă
sat pe plan secundar 
munca de selecție, 
pregătire și pro
movare a tinerelor ele
mente. Numai așa se 
explică de ce in acest 
lung răstimp, în um
bra marilor noștri cam
pioni nu au apărut 
jucători de valoare 
apropiată. In echipa 
națională pentru „Cu
pa Davis" s-au perin
dat în acești ani : 
Sever Mureșan, Viorel 
și Troian Marcu, Du
mitru Hărădău și alții. 
Nici unul dintre aceș
tia nu a arătat o cla
să de joc satisfăcătoa
re, apropiată măcar 
de nivelul european.

Sinteza acestor cî
teva opinii recomandă 
ca prezentul și viito
rul tenisului românesc 
să fie considerate cu 
o concepție organiza
torică unitară, înche
gată și solidă, fără 
concesii și compromi
suri, d vizînd în ex
clusivitate 
unor noi 
români ca 
flex imediat 
trerupt al succeselor 
obținute in acești ani 
din urmă.
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TENISUL DE MASĂ SĂ REFACĂ 
GRABNIC TERENUL PIERDUT!
Ultimii ani au marcat o largă dezvoltare a sportului ou mingea 

de celuloid. Au apărut numeroase secții în cluburi și asocia
ții care acoperă aproape întreaga hartă a țării : București, 

Arad, Cluj-Napoca, Buzău, Craiova, Hunedoara, Rm. Vîlcea, Tg. 
Mureș, Cugir, Reșița, Iași, Suceava, Brăila, Timișoara, Pitești, Sla
tina, Satu Mare, Oradea, Sf. Gheorghe, Odorheiu Secuiesc și altele, 
cu aproape 40 de secții de performanță și cu un număr impresio
nant de sportivi, participanți la campionatele naționale de copii, 
juniori și seniori. Sistemul competițional e in general bine așezat. 
S-au amenajat săli de pregătire, iar unele secții se bucură de 

construcții noi, în folosință exclusivă : C. S. Arad, C.S.M. Cluj- 
Napoca, Progresul București. Există de asemenea un corp de an
trenori retribuiți cu normă întreagă sau cu ora, mai numeros poate 
decît la alte sporturi.

N TENISUL DE PERFORMANȚĂ
jurate de 
;tră, tenis- 
le frumoa- 
Iminat cu 
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din urmă, pentru ca speranțe autentice să nu se mai rateze pe 
parcurs, să nu se mai plafoneze

• Acțiunea de dotare ar fi mai completă dacă pretutindeni, în 
curțile școlilor, in perimetrul blocurilor de locuințe, în spațiile 
verzi ale parcurilor sau grădinilor publice s-ar amenaja terenuri 
de tenis (cu precădere, cele de asfalt)

• Popularizarea tenisului ar ciștiga în eficacitate prin MAI 
MULTE CONCURSURI CU CARACTER LOCAL, in centrele munci
torești și cu deosebire în stațiunile balneo-climaterice
• Atenția acordată tineretului nu suportă nici un fel de com

promisuri, astfel ca strădania finală să vizeze FORMAREA UNUI 
NUCLEU DE TINERI JUCĂTORI FRUNTAȘI, capabili să intre in 
componența echipei naționale de seniori intr-un moment în care 
i se cere să revină pe primul plan al arenei internaționale

• Lansarea noilor talente trebuie făcută cu grijă, în mod gra
dat, mai întîi in circuitul turneelor europene și apoi în acelea 
de cea mai mare anvergură.
• Participarea tinerilor noștri tenismani la turneele de peste 

hotare să fie urmărită atent și in mod judicios îndrumată, sub 
conducerea tehnică nemijlocită a celor mai buni antrenori

• PREGĂTIREA TEHNICĂ LA NIVELUL CEL MAI ÎNALT AL 
EXIGENȚELOR VA FI PERMANENT DUBLATĂ DE O TEMEINICA 
MUNCA EDUCATIVA, pentru a face din tenismani! noștri frun
tași sportivi adevârați, demni reprezentanți ai sportului românesc.

Intr-un cuvînt, este absolut necesar ca măcar acum — în ceasul 
al 12-lea - în activitatea de pregătire a tinerilor noștri campioni 
de miine SĂ SE FACĂ O SERIOASĂ COTITURĂ, menită să asigure, 
pe mai departe, prezența internațională prestigioasă a tenisului 
românesc.

ef ort u ri I e,--------------------------------------------------------- ■------
PROMO- Grupaj realizat de

ă în anii victor BANCIULESCU, Ion GAVRILESCU și Radu VOIA
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AU RĂMAS JUNIORII...
în ce privește marile rezul

tate, la seniori rîndurile s-au 
subțiat brusc, în spatele campi
oanelor mondiale au rămas mul
te rînduri goale. Vechiul birou 
federal s-a mulțumit cu titlurile 
mondiale sau europene ale Ma- 

’ riei Alexandru, a căror stră
lucire acoperea mediocritatea 
„suitei" care participa, cu pro
misiuni mereu neîmplinite, la 
mondialele de la Nagoya, Cal
cutta sau din alte părți. Și cum 
„eșalonul doi" practic nu a e- 
xistat, baza a rămas pe copii 
și juniori. Talentul acestora, 
competența unor antrenori și 
mai ales condițiile create au fă
cut să se ridice din masa prac- 
ticanților cițiva, prea puțini, 
care se impun atenției, mai cu 
seamă fete. Am cita secțiile de 
la C. S. Arad (Liana Mihuț, 
Eva Ferenczi, Crinela Sava — 
antrenor Emil Procopeț), C.S.M. 

, Cluj-Napoca (frații Bohm, Si- 
mion Crișan — Farkaș Paneth), 
Gloria Buzău (Cristinel Roma- 
nescu, surorile Mihai — Emil 
Băcioiu), Universitatea Craiova 
(Marin Firănescu, Eugen Borca
— Virgil Bălan) și, în ultima 
vreme, afirmîndu-se tot mai 
viguros, Șc. sp. Craiova (Maria 
Păun — Cătălin Cojocaru), Me
talurgistul Cugir (Gabriela Ra
dar — Nicolae Dornic) și Co
merțul Tg. Mureș (Denes Paal
— Gh. Verzar). Ar mai fi de 
adăugat că dintre copii de la 
Progresul (antrenori Ion Geor
gescu — Emil Iacobi) promit 
Dorel Onețiu, Fernando Godini 
și Mihai Craioveanu. Și, pentru 
a respecta întru totul adevărul, 
să precizăm că Gabriela Radar 
și Nela Stoinea, ca dealtfel 
toată echipa fostă la Brezoi și 
Cgurînd la Șc. sp. Slatina (antr. 
Traian Ancuța) sînt pregătite 
de doi ani la unul din centrele 
federației, sub îndrumarea an
trenorilor Stan Ilie și Ion 
Georgescu.

După cum se știe, la recen
tele europene de juniori, Cri
nela Sava și Nela Stoinea au 
cîștigat, la junioare II, două 
medalii de argint (cu echipa și 
Sava la simplu), iar Eva Fe
renczi două medalii de bronz, 
la junioare I, la simplu și du
blu — cu Zsuzsa Olah, Unga
ria. Echipa de junioare I (Fe
renczi, Păun) a ocupat locul 5, 
iar juniorii I (Simion Crișan, 
Zsolt și Iosif Bcihm, Denes Pa
al) locul 9 ! Pe ansamblu re
zultatele au fost apreciate ca 
mulțumitoare, subliniindu-se ca 
deosebit de îmbucurătoare și 
plină de promisiuni evoluția ju
nioarelor II și a Măriei Păun.

O analiză atentă, care ține 
seama de faptul că Eva Fe
renczi nu a putut evolua la a- 
devăratul potențial, că Zsolt 
Bohm, o mare speranță a an
trenorului Paneth, s-a îmbolnă
vit și el în prima parte a com
petiției, ne arată că se putea 
obține mai mult, că băieții mai 
ales nu au confirmat promisiu
nile, semn că sintem încă de
parte de valoarea juniorilor eu
ropeni. Ca să nu mai vorbim 
că la juniori II (cădeți, cum li 
se mai spune) nu s-a putut al
cătui o echipă, din sutele de 
copii aflați în secțiile de per
formanță.

SELECȚIA, ODATĂ PENTRU 
TOTDEAUNA ?

Unele cauze au fost arătate în 
convorbirea cu noul secretar al 
federației, Gh. Enache, prezent 
ia Vichy, care confirmă opinii 
exprimate des în ziarul nostru 
în ultimii ani.

Să le reamintim. Ele țin de 
selecție și de metodica pregă • 
tirii, de o anumită optică, de
modată în bună parte, a uno
ra dintre antrenorii noștri.

Selecția nu este o preocupare 
permanentă, nici la centrele fe
derației. Ea se face cînd și 
cînd, în răstimpuri prea mari 
și, odată intrați în sală, indi
ferent de valoarea afirmată pe 
parcurs, copiii rămîn pină cînd... 
se fac mari 1 Interesează ma
sa, mai puțin valoarea, antre
norul nu sesizează creșterile și 
stagnările, așteaptă la infinit.

Excepție fac Aradul, Cluj-Na
poca și, după cum s-a prezen
tat la campionatul pe echipe, 
Școala sportivă Craiova, pose
soarea unei formații omogene. 
Progresul Buc. (antrenor Nico
lae Angelescu) trăiește prin Ma
ria Alexandru, alături de care 
joacă de-a dreptul penibil două 
jucătoare recunoscute ca fără 
valoare și nici la băieți nu stă 
pe roze, Politehnica Buc. (antr.
— A. Ardeleanu) și Șc. sp. nr. 1 
Buc. (antr. — Marius Lăză- 
rescu) aproape că fac figurație 
In campionate, Locomotiva Buc. 
(antr. — Pitu Pop) a preluat 
„cu activ și pasiv» lotul de la 
Voința Buc., care ă" desființat 
cu de la sine putere secția de 
tenis de masă, iar Spartac Buc. 
(antr. — Luci Slăvescu) abia 
Iși trage sufletul cu aceleași 
două sportive, Lidia Zaharia și 
Elena Condicaru, deși dispune de 
o sală cum nu au multe secții. 
Să nu uităm Șc. sp. Rm. Vîl
cea (antr. — Viorel Mateescu), 
cu fete atletice, bine dezvolta
te, dar care s-au oprit la un 
plafon valoric modest.

Vechiul birou federal a cu
noscut aceste stări de lucruri 
dar, ocupat exclusiv de loturi, 
n-a întreprins nimic, absolut 
nimic, totul mergind după bu
nul plac al secțiilor.

CIND LIPSEȘTE TEMELIA...
Pregătirea fizică, baza între

gii pregătiri, se face sumar, de 
mîntuială, în majoritatea secți
ilor. Nu înviorare dimineața 
(nici la campionate, cînd sînt 
toți sportivii la un loc), nu 
punct special în planurile de 
antrenament, totul rezumîndu-se 
la o Încălzire fugară în sală. 
Înainte de lecție. Să ne mirăm 
că pierdem în seturile decisive 
la europene și mondiale, că în 
finalurile competițiilor (interne 
sau internaționale), scade po
tențialul, crește procentul de 
greșeli și nervozitatea 7 Ne în
trebăm : oare antrenorii de te
nis de masă nu cunosc impor
tanța pregătirii fizice ? Cred ei 
oare că totul, dar absolut totul 
trebuie să se petreacă între zi
durile sălilor, la masa de joc ?

Să sperăm că normele de 
control, recent introduse, vor 
intra în funcție, cu putere eli
minatorie pentru cei ce nu le 
Îndeplinesc sau... nu le aplică.

SETUL - ETERNA 
POVESTE

Cu excepția jucătorilor frun
tași, pregătirea tehnică (și tac
tică) rămîne precară. Nu se ve
de preocupare pentru servicii 
variate, cu efecte, pentru lovi
turi variate și decisive, înde
lung exersate și bine însușite. 
Lecțiile sint cel mai adesea ste- 
reotipe, toată lumea joacă, cu 
precădere seturi, „după ure
che".
Lecțiile trebuie să urmărească, 

din ce în ce mai individualizat
— pe măsura creșterii jucători
lor —, însușirea gradată a pro
cedeelor de atac și apărare, per
fecționarea serviciilor și lovitu
rilor, cultivarea acelor elemente 
spre care elevul are înclinație. 
Altfel, țăcănește care cum poa
te, asistăm la meciuri termina
te în citeva minute. Antrenorii 
noștri, cei mai mul ți, au fost și 
prin alte părți, au asistat la 
competiții oficiale, organizate la 
noi sau in alte țări, au luat 
parte la antrenamente comune. 
Ce-au reținut 7 Ce citesc în le
gătură cu pregătirea modernă 7 
La scurtul stagiu de pregătire 
de la Sf. Gheorghe juniorii au 
făcut cîteva antrenamente co

mune cu sportivi chinezi. Se
turile erau așa, ca o relaxare, 
la sfirșitul lecției, deosebit de 
grea, de o intensitate impre
sionantă. Antrenorul avea pe ma
să o cutie cu 200 de mingi și ce
rea elevului, intr-un ritm cres
cendo, minute în șir, de Ia sim
plu- la complex, anumite lovituri, 
singulare sau legate. Și mingile 
curgeau mai repede ca din ro
botul „Stiga". Ei bine, așa se 
ajunge în vîrful piramidei mon
diale ! Și noi trebuie și putem 
să ajungem, din nou și nu doar 
prin cite un sportiv de excep
ție. Așa cum mai scriam cind
va, să deosebim ping-pongul de 
plăcere, pe care e bine să-l 
practice cit mai mulți copii, de 
tenisul de masă de mare per
formanță, cu cei aleși, cei mai 
talentați și educați in spiritul 
muncii aspre pe care o cere azi, 
la cote tot mai inalte, marea 
performanță.

DIN NOU DESPRE 
DĂDĂCEALĂ

Există mari carențe în pre
gătirea tactică. Ele țin, dialec
tic, și de pregătirea fizică și 
tehnică, fără de care nu se poa
te adopta o tactică potrivită 
unui anume adversar, nu se 
poate modifica tactica pe par
cursul meciului, dar și de de
prinderea sportivului de a se 
orienta independent, de a ști 
să ia decizii rapide. Cum s-a 
mai spus, antrenorii, fără ex
cepție, practică o inadmisibilă 
și păgubitoare dădăceală pe tot 
parcursul meciului. Bine a fă
cut federația că a interzis co
municarea antrenor-elev în 
timpul meciului, îndrumările 
fiind permise numai in pauză. 
Dar parcă face cineva așa? Ase
menea „îndrumări” nu fac două 
parale în toiul seturilor, iar în 
marile concursuri arbitrii le in
terzic sub sancțiune. Sportivii 
trebuie invățați să gindeaseă, să 
se descurce singuri și mai ales 
să aplice în joc îndrumările de 
principiu date înainte de fieca
re meci sau set.

Despre inexistența pregătirii 
psihologice în tenisul de ma
să am scris adesea, nu mai re
venim. Consecințele se cunosc.

BIROUL SE INTILNEȘTE 
RAR Șl... SE GRĂBEȘTE
Despre vechiul birou federal, 

ale cărui decizii se bazau ex
clusiv pe propunerile activului 
retribuit al federației, nu tot
deauna conforme cu necesități
le, decizii a căror aplicare nu 
era controlată, nu mai scriem. 
A fost ales, de cîteva luni, un 
nou birou federal, alcătuit din 
oameni competenți, dinamici, 
care pot efectiv să sprijine a- 
cest sport, să decidă. Am inse
rat la timpul cuvenit hotărirea 
unoră dintre tovarășii noi aleși 
de a face ordine, de a introdu
ce disciplina, planificarea, răs
punderea personală, de a cere 
destituirea oricărui antrenor ca
re nu-și face datoria. Ne-am 
bucurat să-i întîlnim la unele 
campionate, să aflăm că au vi
zitat unele secții. Se pare însă 
că entuziasmul începutului a 
cam pălit. Ultima reunire a bi
roului, acum două luni, deși a 
beneficiat de materiale pregă
tite din timp, s-a ținut în fugă 
și deciziile au fost incomplete, 
deși se analiza evoluția — ne
corespunzătoare — la campio
natul mondial. De-atunci biroul 
nu s-a mai întîlnit. Secretarul 
federației, nou în muncă, do
vedește strădanie, dar nu poa
te suplini un întreg birou fe
deral. Și sînt atitea de făcut !...

în sfîrșit, am propune ca an- 
trenoarca federală, tovarășa El
la Constantinescu, fostă mare 
jucătoare și reputată tehnicia
nă, să mute centrul de greu
tate al muncii sale în secții, 
unde să îndrumeze concret, să 
impună o linie metodică uni
tară de pregătire, la cotele de 
exigență cele mai înalte. Asis
tența Ia loturi rămîne o pre
ocupare importantă a sa, dar 
— se știe — dacă secțiile nu 
dau ce trebuie, la Iot nu se 
mai poate îndrepta mare lucru!

Perioada care urmează trebuie sâ înceapă, după părerea noas
tră, cu o revedere atentă a efectivelor fiecărei secții, renun- 
țindu-se la elemente plafonate, cu care se cheltuiesc în van 

energie și mijloace materiale. Selecția să fie în atenția tuturor an
trenorilor, ca o sarcină permanentă, pentru a împrospăta continuu 
efectivele și a combate ,,senatorismul de drept". Cantitatea și cali
tatea muncii să corespundă cerințelor actuale, care tind spre un 
„tenis de masă total", în acest scop fiind necesară, în primul rind 
schimbarea mentalității tehnicienilor, ca și a celor cc răspund din 
partea consiliilor cluburilor și asociațiilor. întronarea unui climat 
de muncă responsabil, a unei discipline ferme în toate secțiile să 
ducă la rezultate de prestigiu pe plan internațional, criteriul cel 
mai important în aprecierea activității antrenorilor.

Mircea COSTEA



CU MULȚUMIRI,
DE LA PĂRINȚI Șl PROFESORI...

N u este pentru nimeni un secret faptul că 
astăzi sportul de performanță solicită 
un efort considerabil din partea celor 

care-1 practică. Pe diverse discipline ți eșaloa
ne, un număr din ce in ce mai mare de copii 
și tineri se dedică acestei activități, trebuind 
să-și drămuiască riguros timpul liber intre învă
țătură, însușirea ți exercitarea la nivelul exigen
țelor actuale a unei meserii ți pregătirea spor
tivă. Afirmarea deplină a tinerilor deopotrivă pe

„ÎMI PLACE

cele două planuri constituite una dintre cerințele 
majore care stau in fața tuturor pedagogilor, a 
tinerilor înșiși. Am adunat in această pagină ci- 
teva aspecte privind preocupările pentru forma
rea unor oameni utili societății și, concomitent, 
a unor valoroși performeri, citeva modalități de 
înțelegere a sportului in contextul social, citeva 
atitudini vizavi de relația învățătură — activitate 
profesională - performanță.

SPUN COPIII MEI“

Sînt în Capitală 
aproape 50 de in
structori voluntari 
pentru parașutism. 
Cu toții pasionați 
pentru acest sport 
al cutezanței, băr
băției șl hotărîrlt 
între el. însă, poate 
cel mai pasionat 
este Ion pașca, 
strungar la între
prinderea „23 Au
gust". .Și afirmația 
nu este argumen
tată numai de cel 
10 ani de activi
tate, de nenumăra
tele sale curse între 
cer și pămînt, ci 
mal ales de ceea ce 
face de trei ani În
coace pentru a dez
vălui șl altora fru
musețea zborului 
sub „cupola de 
mătase". în primul 
rînd pentru tineri. 
Pașca nu pornește 
niciodată de la 1- 
deea preconcepută 
că între adolescen-

ții dornici să prac
tice un sport se gă
sesc caractere difi
cile, față de care 
trebuie manifestată 
o oarecare circum
specție. Nu, ei nu-1 
triază după un cri
teriu sau altul, pen
tru ca are încredere 
în forța educativă a 
parașutismului, 
nu se înșeală, 
cercurile pe 
le-a organizat 
„23 August", 
I.O.R. sau la „1 
troaparataj", 
băieți de tot I 
unii cu ' ' 
mal puțin ...lăuda
bile, alții dez
orientați, înclinați 
să apuce pe căi gre
șite. alții certați cu 
învățătura. îl pri
mește șl-i Instruieș
te cu aceeași căldu
ră pe toți. Instruc
torul are însă arta 
de a le insufla re
pede din pasiunea

Șl 
In 

care 
la 
la 

,Elec- 
vln 

felul, 
obiceiuri

sa. de a-i lega 
parașutism, de

de 
a 

găsi un rost timpu
lui lor liber. Șl, 
după un timp, bă
ieții devin cu totul 
alții : temerari, ho- 
tărîți, cu o mulți
me de cunoștințe 
noi : de geografie, 
de fizică, de mate
matică etc. .Para
șutismul, ca șl alte 
sporturi tehnico-a- 
plicative — obișnu
iește el să spună — 
susține în multe 
privințe învățătura*. 
Și nu de puține ori 
Ion Pașca a primit 
mulțumirile părinți
lor, profesorilor șl 
directorilor de școli 
pentru schimbările 
în bine pe care le-a 
produs la acel „ti
neri dificili* care 
au ajuns în cercuri
le organizate de 
adevărate școli 
educației.

I
el, 

ale

O știre cu totul inedită fă
cea senzație acum mai bine de 
10 ani: o profesoară tinără ob
ținea a doua specializare (pri
ma fiind baschetul) intr-un joc 
în exclusivitate pentru bărbați 
— rugby ! Dar Mariana Lu
cescu nu a făcut-o de dragul 
senzaționalului. O determinaseră 
mai vechea sa pasiune pentru 
acest joc bărbătesc — mer
gea, cînd era mică, cu tatăl 
său la meciuri — și, mai ales, 
dragostea pentru copii...

Cu exact 15 ani in urmi so
sea in comuna Pantelimori. Și-a 
cunoscut o parte dintre viitorii 
elevi pe un maidan, nu in cea 
mai elegantă împrejurare. „Voi 
avea de furcă cu acești mici 
năzdrăvani" — și-o zis. Iar 
directorul i-a spus-o deschis j 
„Veți fi dirigintă la o clasă... 
cu probleme“.Unti băieți, scă- 
pați prea lesne de sub contro
lul părinților, o cam luaseră 
razna. Mariana Lucescu a în
țeles că poate pune umărul la 
reciștigarea lor pentru școală. 
Și nu numai pentru școală. A 
crezut in ei. „Aveau un fond

fizice excelente.bun, calități
I-am luat tare la început, le-am 
vorbit cum le plăcea lor, eram 
alături de ei în fel de fel de 
întreceri. Dar ce metodă nu 
am folosit ? ! Eram sigură că 
voi reuși. Și-mi plăcea gîndul 
acesta. Am făcut handbal, apoi 
rugby, atletism, baschet. E o 
greșeală să pregătești copilul 
numai într-o direcție. Lucrezi 
cu el de toate și la momentul 
oportun tragi linie și hotărăști : 
este mai bun pentru...".

Elevii din Pantelimon au 
devenit... elevi. Au înțeles 
nu pot merge să joace in 
chipele școlii — care la 
moment dat nu mai știau
e infringerea — decit dacă pro
fesoara de sport vede că in ca
talog „zîmbescr

Din Pantelimon au ieșit o 
mulțime de rugbyști. Și nu 
știm dacă nu facem o nedrep
tate amintindu-i numai pe Ale
xandru, Țața și Achim, adică 
trei nume dintre cele mai cu
noscute, de internaționali.

Mariana Lucescu a trecut 
mai apoi la Școala G4. Pe urmă

re
ci 
e- 
un 
ce

notele bune.

SPORTU-I SPORT,
FACULTATEA! FACULTATE!

Despre antrenorul emerit Eu
gen Trofin se spune — pe 
bună dreptate — că este unul 
dintre cei 
creșterea 
bal, unul 
genți și 
nicieni.

La aceste aprecieri mai 
buie adăugat, însă, una : 
ferențiarul universitar 
Trofin, omul Eugen Trofin nu 
uită ca, paralel cu pregătirea 
elevilor săi pentru activitatea de 
performanță, să se preocupe și 
de realizarea lor în plan profe
sional ; și se poate spune că este 
unul dintre antrenorii cu cele 
mai multe reușite pe această 
linie...

mai buni meșteri în 
jucătorilor de hand- 
dintre cei mai 

mai productivi
exi- 
teh-

tre- 
con- 

Eugen

La Universitatea București, 
unde activează de ani de-a rîn- 
dul antrenorul Eugen Trofin, 
tinerii vin și pleacă. Dar nu 
vin de oriunde și 
oriunde ! Pentru 
a intra în lotul 
mai mult de un 
rea performanță.
tru că antrenorul Trofin, cînd 
e să ia un băiat în echipa sa, 
îl întoarce pe toate părțile : 
de unde vine, cam cit se pre
gătea, ce-are de gînd, dacă știe 
că aici „e treabă serioasă"... 
Și tuturor le mai spune ceva : 
să fie clar, sportu-i sport, fa- 
cultatea-i facultate ! Cine poate 
să le facă foarte bine pe a- 
mîndouă rămîne, cine nu... la 
revedere ! De-a lungul anilor, 
din mîna lui au ieșit stele de 
prim rang ale handbalului ro
mânesc, campion mondial. Lista 
e, parcă, interminabilă, dar — 
ca să dăm exemple pe „gene
rații" — vom începe cu Cornel 
Oțelea. vom continua cu Cris
tian Gațu, Gheorghe Goran șl 
Mihai Marinescu, îi vom a- 
minti apoi pe Gabriel Kicsid, 
Radu Voina, Mircea Ștef, A- 
drian Cosma și Ștefan Orban, 
iar din ultima „generație" pe 
Marian Vasilache și Sorin 
Baican.

Cu toții sînt jucători de mare 
valoare — de ieri, de azi și 
de mîine — dar, în același 
timp, cu toții sînt oameni rea
lizați și pe plan profesional.

nici nu pleacă 
orice junior, 
lui înseamnă 
pas spre ma- 
Și asta pen-

Antrenorul emerit Cornel Oțe
le», conducătorul tehnic al e- 
chipei Steaua, câștigătoare a 
C.C.E., a fost promovat de cu- 
rînd și la conducerea tehnică 
a lotului reprezentativ. Goran 
este un bun antrenor de ju
niori, Gafa este inginer ln 
M.A.N., iar ceilalți băieți — 
absolvenți ai I.E.F.S. — sînt 
oameni de bază la locul lor 
de muncă. Ar mal trebui să 
amintim aici că unul dintre 
foștii elevi ai antrenorului Eu
gen Trofin — Victor Radină — 
este astăzi’ cadru universitar 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 
că altul — Traian Gînju — 
este redactor la „Scînteia tine
retului" și, în fine, că ingi
nerul Constantin Banciu, care 
apără și în prezent buturile 
Universității București, a tre
cut cu brio, nu de mult, proba 
de cinste, refuzînd o „tranzac
ție" propusă de echipa Gloria 
Arad la meciul de campionat.

Elevii lui Eugen Trofin au 
fost și sînt băieți dintr-o bu
cată. Ei vin copii și pleacă 
profesori, ingineri, oameni de 
bază ai societății noastre.

a devenit titulară la Școala 
sportivă 2. Au mers după ea 
zeci fi zeci de copii din Pan
telimon. La un moment dat 
avea 9 grupe : de la rugby în 
7, la rugby în 15 ! Și a „spart" 
încă o dată tiparele, luind din 
mina bărbaților, intr-un sport 
în exclusivitate pentru aceștia, 
laurii celei mai bune echipe a 
celor mici.

La „Tineretului" ziua de 
muncă incepe pentru profe
soara Lucescu in zori șt se 
termină seara tirziu. Dar nu 
face numai antrenamente. „Iml 
place, mărturisesc, să le spun 
„copiii mei"... Ii pedepsesc cînd 
trebuie, îi răsfăț cînd trebuie. 
Caut să le inoculez în așa mă
sură rugbyul, ideea de sport, 
incit să nu se mai gindească 
aiurea, să dedice întregul lor 
timp disponibil învățăturii și 
sportuilui. Fiindcă sportul (și În
deosebi rugbyul) 
pilul cu viață în

Copiii Marianei 
— ca sportivi și 
in această atmosferă... 
Podărăscu era vizat de o echipă 
divizionară de fotbal. Promisiuni, 
tentații... Dar el făcuse un le
gământ cu rugbyul. Nu l-a tră
dat. Un adolescent a dat o probă 
de maturitate... Mai ieri, Iosif 
Iordan era un puști ce „pusese 
școala in cui". A vrut să facă 
rugby și astfel a trebuit să 
învețe și o meserie. Acum, e 
iubit și apreciat la locul de 
muncă, dovedind, totodată, fru
moase perspective in sport— 
Marcel Voicu e un băiat in
teligent și talentat la toate. A tre
cut pe la multe sporturi. A ales 
balonul oval și, odată cu el, o 
viață mai ordonată decit mai 
înainte. A fost căpitan al na
ționalei de juniori, iar adum e 
divizionar A, la R. C. Grivița 
Roșie, echipa marii întreprin
deri unde lucrează ca lăcătuș...

Cind vine ceasul despărțirii 
(„Așa e viața — adaugă Ma
riana Lucescu — pregătești 
copii, îi înveți și rugby și 
cum să dea primul bună ziua, 
apoi pleacă la alții — dar dru
mul e firesc, sînt eu nostal
gică..."), copilul de ieri știe 
precis unde ii e locul. S-a sfă
tuit îndelung cu profesoara, cu 
familia... Și chiar cind, trecind 
vremea, devine vedetă, cind 
stăpinește o meserie, găsește 
timp pentru a reveni, cum fac 
Mircea Paraschiv sau Dumitru 
Alexandru, pe „Tineretului", la 
școala care i-a pregătit pentru 
sport, pentru viață...

deprinde co- 
colectiv".
Lucescu cresc 
ca oameni — 

Stelian

Un tânăr in derivă

Sportul

îi ÎNVĂȚ BOX, 
DAR Șl CEVA DESPRE VIAȚĂ"

Satisfacțiile împlinirii tn viață Eugen Dinu le-a obținut

tf

Satisfacțiile împlinirii tn viață Eugen Dinu le-a obținut ca 
muncitor. A urmat școala profesională de pe lingă marea între
prindere bucureșteană „33 August", iar la absolvire, tn anul 
1949, a devenit lăcătuș mecanic șt a început să practice sportul 
preferat — boxul — la clubul „Metalul".

In secția turnătorie fontă, comunistul Eugen Dinu este astăzi 
exemplu de conduită, iar maestrul de atelier Ștefan Gheorghiu 
și șeful de echipă Ion Szabo au numai cuvinte de laudă la 
adresa lui.

După orele de muncă, seară de seară, tn sala de box a clu
bului răsună răspicat comenzile... antrenorului Eugen Dinu.

întrebat despre preocupările sale actuale și de viitor, Dinu 
ne-a mărturisit : „Ca fost sportiv de performanță am avut multe 
de învățat de la maeștrii mei. Nu numai despre box... Azi, ca 
antrenor, încerc să fac același lucru. Cu multi dintre elevii mei 
muncesc cot la cot In Întreprindere. Mihai Ploieșteanu, Nicu 
Popa, Ion Budușan, Dumitru Burdihot, Nedelea Mocanu sînt șl 
el lăcătuși mecanici. Iar după orele de producție plecăm îm
preună la sala de antrenament. Acolo mă străduiesc să-l învăț 
boxul, dar șl cîte ceva despre viață. încerc să-l educ ln spiritul 
muncii îndîrjite, în atelier sau la sală, al corectitudinii, 
șl demnității...*.

A VREA CU TOT DINADINSUL,
cinstei

CONDIȚIA DUBLEI AFIRMĂRI
Voleibalista Liliana Pașca, 

componentă a echipei Uni
versitatea Craiova Șl a lo
tului național, este socotită Ia 
ora actuală cea mal valoroa
să coordonatoare de joc din 
țară. Luna viitoare urmează 
să-țl susțină Examenul de 
stat în științe economice. 
Cum a reușit să pună de 
acord studiul șl sportul, ne-a 
mărturislt-o recent :

„Să faci sport de Înaltă 
performanță, șl, in același 
timp, să treci cu bine etape
le devenirii in plan profesio
nal — școală, facultate — nu 
este, desigur, deloc ușor. Dar 
nici prea greu pentru cine 
este obișnuit cu un regim de 
muncă adecvat. Incepînd să 
practic voleiul de mică, m-am 
adaptat cu ușurință 
regim, ‘ '
pregătirea sportivă 
reau că fac parte

_ ______ . acestui 
in care învățătura și 

ml se pă- 
din nor-

APROAPE
în întreprinderea 

mecanică Nicollna- 
lașl sînt mulți care 
fac sport. Unii chiar 
de performanță. 
Printre cel care 
s-au distins în ul
tima vreme se află 
și 
box al juniorilor la 
cat. 75 kg. Constan
tin Badea, care mal 
cucerise „centura* 
încă de două ori. 
Ce se poată spune 
despre el T Con
stantin Danielescu, 
vicepreședintele clu
bului, afirmă că „a- 
re un mare viitor, 
fiind un băiat con-

campionul de

mal, dintr-un proces 
tructibil, le simțeam pe ____
două ca niște obligații deo
potrivă de importante. Nu 
pot spune că totul a mers 
strună, potrivit calculelor. 
Am avut șl perioade grele de 
studiu — mal cu seamă in 
facultate, cind trebuia să mă 
șl antrenez mai mult șl să 
particip la campionat san la 
reunirile lotului — am fost 
nevoită adesea să fac efortu
ri mal mari, să string din 
dinți, să mă mobilizez total. 
Sub aceste ' aspecte sportul 
mi-a fost un sprijin. Pasiunea 
și dorința de a mă realiza șl 
ea economistă și ca voleiba
listă ml-au dat puterea ne
cesară. Dealtfel, socot că 
dubla Împlinire presupune o 
condiție esențială — aceea de 
a vrea, de a vrea cu tot di
nadinsul să ajungi la țintă*.

COLECTIVUL

imdes- 
amin-

DE TINERII PERFORMERI
știinclos, care răs
punde Încrederii șl 
sprijinului acordat 
de colectivul ln ca
drul căruia se pre
gătește*. La rtndul 
său, șeful secției 
sculărie, lng. Con
stantin G&lea, ne 
spunea : „finind
seama că este la 
Începuturile mese
riei, că drumul său 
ln viață abia Înce
pe, colegii săi de 
muncă 11 acordă tot 
ajutorul pentru a 
se forma ca mun
citor cu o bună pre
gătire, care să aibă

un comportament 
corect Ln toate o- 
caziile. Ținînd sea
ma că este printre 
sportivii noștri buni, 
am fost in per
manență aproape 
de el, sprijinindu-1 
ori de ctte ori a 
fost nevoie. Sîntem 
siguri că mai tirziu 
tînărul Badea va fi 
un om cu care să 
ne putem mîndrl*.

Desigur,
tin Badea nu este 
singurul care simte 
forța șl sprijinul co
lectivului la Nicoli- 
na lași.

Constan-

■:

!
DAR NUMAI MIRCEA HUȚAN E VINOVAT?

Pe Mircea Huțan l-acn admirat în multe meciuri 
pe care echipa de volei a Școlii sportive Sibiu 
le-a susținut In Divizia națională a juniorilor 
șl școlarilor. Specialiștii tl socoteau un jucător 
de mare viitor. Cu timpul, însă, aveam să-l în- 
tîlnim tot mal des ln restaurant, în compania 
licorilor Iul Backus, a țigărilor super-long șl a 
unor pierde-vară. Cînd’ l-an atras prima oară 
atenția antrenorului său, prof. Nicola. Aleman, 
acesta s-a arătat surprins, deoarece, ne măr- 
turisea, chiar ou citeva minute înainte ca noi 
să-l întîlntm pe elevul respectiv cu paharul în 
față șl cu țigara în gură la „împăratul Roma
nilor", avusese loc o lungă discuție între an
trenor, jucător și mama acestuia, în urma căreia 
M. Huțan își luase angajamentul să redevină 
băiat cuminte.

După un timp, aveam să-I 
ha>i-hui prin oraș, ia ore la 
să se afle la cursuri..,

Ne-am Interesat din nou de .......    -__ _
Huțan, la Liceul „Octavian Goga'*, unde învăța. 
Directorul Andrei Porolisseanu șl dirigintele a- 
nului II C, Harald Muller, ne-au spus că Huțan 
a, devenit ,,un caz". Era corigent ta 7 materii pe 
primul trimestru, la 6 pe cel de-al doilea 
(chior și Ia educație-fizică I), avînd și 127 de 
absențe nemotivate. Și, firește, o nouă repe-

îrrtîlniim umblînd 
care ar fi trebuit

soarta !u4 Mircea

tenție... „Am discutat în nenumărate 
rânduri cu el, cu mama lui, cu antrenorul (care 
se interesa de situația școlară a jucătorului său) 
și de fiecare dată ne făcea promisiuni, dar nu 
le respecta... Ne-am dat seama că nu este su
ficient de supravegheat (părinții lui sînt des- 
părțiți). Mama sa ii dădea mereu bani de bu
zunar, deși știa bine ce destinație primeau a- 
ceștj bani ciștigați cu trudă... In cazul Mircea Huțan, 
care a mai rămas de două ori repetent, nu 
mai există decit soluția încadrării sale in mun
că, iar studiile să și le continue la seral*.

Am slat dim nou de vorbă și cu antrenorul 
N. Aleman, care ne-a spus că Huțan a fost 
îndepărtat din echipă încă din luna aprilie, în- 
trucît viața sa extra-sportivă își pusese amprenta 
și pe randamentul în jocuri, din ce în ce mai 
slab. „Mă veți întreba, desigur, ce am făcut 
pentru indreplcirea lui... Dar ce n-am făcut T 
La un moment dat învățam impreună, ieșeam ia 
plimbare impreună. Am greșit insă crezînd că 
eu singur voi reuși să-l dau pe brazdă. Tare 
mult aș fi dorit ca acest real talent să se de
săvârșească. Dar el însuși s-a opus și a trebuit

să ne despărțim, cu mare regret, dar cu con
știința că tinarul nostru colectiv trebuia apărat 
împotriva unor influențe negative".

Mama iul Huțan, casieră la magazinul „Uni
versal", socotește că drumul greșit pe care a 
apucat fiul său a fost consecința neînțelegerii 
de către acesta a sportului de performanță : 
„Fiind socotit un talent in volei, o vedetă, 
Mircea a crezut că asta este suficient și că nu 
trebuie să mai invețe... Eu nu am avut timp 
sâ-l urmăresc îndeaproape...*.

Am încercat apoi. în mai multe rînduri, să 
avem o discuție șl cu Mircea Huțan. Nu a fost 
posibil. Am aflat că primise dezlegare să 
joace la echipa „7 Noiembrie*, 
tă în Divizia B. Ne-am interesat dacă a_ 
încadrat în producție. 
Belașcu ne-a c_’„. .
integreze.

Dincolo 
voleibalist 
măm mai — --------- ,----------
soarta unui tînăr a cărui educație a fost lăsată 
Ia voia întîmplărîi de către familia sa, in timp 
ce școala în care învăța și organizația U.T.C. 
nu s-au angajat mail profund în readucerea lui 
pe drumul cel bun, nu l-a-u ajutat suficient la 
momentul potrivit. De aid și eșecul tentativelor 
de ordin educativ ale antrenorului de la Școala 
sportivă Sibiu... Cazul voleibalistului Huțan, 
tînăr ajuns în impas la virsta marilor aspirații, ridică 
multe semne de întrebare. Așteptăm, în con
secință, răspuns de Io educatorii săi de ieri și 
de azi, dar și de la Mircea Huțan însuși.

dezlegare 
recent promova- 

2 _ _ 2 _ fost 
r___'_ Noul antrenor, Nicolae

asigurat câ va gâsl o soluție sâ-4

de 
de 
cu

regretul pentru pierderea unul 
perspectivă, trebuie să ne expri- 
seamâ părerea de râu pentru

Pagină realizată de : Aurelian BREBEANU, Geo RAEȚCHI, Paul IOVAN, 
Emanuel FÂNTÂNEANU și llie 1ONESCU



SELECȚIONATA NOASTRĂ ÎȘI ÎNCEPE AZI
în sezonul de toamnă

CINCI JOCURI PENTRU REPREZENTATIVA A
® Două partide în preliminariile C.M. și trei întilniri 
amicale pe agenda „tricolorilor" O Intensă activitate 

pentru echipele de tineret și juniori
Toamna anunță un calendar 

bogat pentru reprezentativele 
țării noastre: A, B, tineret <21 
ani) și juniori. Este vorba atît 
de jocuri oficiale, cuprinse în 
programul unor competiții or
ganizate sub egida forurilor 
mondial, european sau balcanic, 
cit și de o serie de întilniri

ECHIPA A
21 septembrie (București) : ROMÂNIA—GRECIA (amical)

9 octombrie (București) : ROMÂNIA-—POLONIA (amical)
meci în curs de perfectare

2G octombrie (oraș nedesemna() : SPANIA—ROMÂNIA (prel. C.M.)
13 noiembrie (București): ROMÂNIA—IUGOSLAVIA

(prel. C.M.)
14 decembrie (Atena) : ROMÂNIA—GRECIA (amical)

ECHIPA B
8 octombrie : Polonia — România (amical), meci în curs de per

fectare
ECHIPA DE TINERET (21 de ani)

21 septembrie : Grecia — România (amical); 8 octombrie : Româ
nia — Polonia (amical), meci în curs de perfectare ; 26 octombrie : 
România — Spania (Campionatul european) ; 13 noiembrie : Iugo
slavia — România (C.E.) ; 14 decembrie : România — Grecia 
(amical).

ECHIPA DE JUNIORI
18—31 august : participare la „Turneul Prietenia" (în Ungaria) ; 

4—12 septembrie : Turneul Balcanic (în Turcia) ; 5 octombrie : Ro
mânia—Ungaria (amical); 17—22 octombrie : turneu de două jocuri 
al echipei Turciei în România ; 9 noiembrie : România — Bulgaria 
(amical).

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A IV-a

ETAPA I (21 august)
Chimia Brazi — Unirea Fac$anl ; 

Petrolistul Boldești - Victoria Țăiv- 
dârei ; Victoria Lehliu — Petrolul 
Teieajen ; Luceafărul Focșani — Ar» 
viatul Măneciu ; Petrolul Băicoi — 
Azotul Slobozia ; Chimia Buzău — 
Olimpia Km. Sărat ; Foresta Gugești
— Victoria Florești ; Petrolul Berea
— Dinamo Focșani.

ETAPA A ll-A (28 august)
Azotul Slobozia — Foresta Go

gești ; Victoria Țăndărei — Luceafă
rul Focșani ; Victoria Florești — 
Petrolul Berea ; Unirea Focșani — 
Petrolistul Boldești ; Petrolul Teiea
jen — Chimia Brazi ; Avîntul Măne
ciu — Victoria Lehliu ; Dinamo Foc
șani — Chimia Buzău ; Olimpia Rm. 
Sărat — Petrolul Băicoi.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Luceafărul Focșani — Petrolul Te

ieajen ; Victoria Lehliu — Unirea 
Focșani ; Chimia Buzău — Victoria 
Țăndărei ; Chimia Brazi — Azotul 
Slobozia ; Petrolul Băicoi — Dinamo 
Focșani ; Petrolistul Boldești — Vic
toria Florești ; Olimpia Rm. Sărat — 
Petrolul Berea ; Foresta Gugești — 
Avîntul Măneciu.
ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Chimia Buzău - Petrolistul Bol

dești ; Azotul Slobozia — Olimpia 
Rm. Sărat ; Unirea Focșani — Lu
ceafărul Focșani ; Avîntul Măneciu — 
Victoria Florești ; Victoria Țăndărei
— Victoria Lehliu ; Petrolul Băicoi — 
Petrolul Teieajen ; Dinamo — Foc
șani — Foresta Gugești ; Petrolul 
Berea — Chimia Brazi.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Avîntul Măneciu — Dinamo Foc

șani ; Chimia Brazi — Chimia Buzău; 
Olimpia Rm. Sărat - Foresta Gu
gești ; Victoria Lehliu - Petrolul 
Berea ; Victoria Florești - Luceafă
rul Focșani ; Petrolistul Boldești — 
Azotul Slobozia ; Unirea Focșani — 
Petrolul Băicoi ; Petrolul Teieajen
— Victoria Țăndărei.

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
Victoria Florești •* Victoria Țăn- 

dărei ; Dinamo Focșani — Olimpia 
Rm. Sărat ; Petrolul Teieajen — 
Azotul Slobozia ; Chimia Brazi — 
Petrolistul Boldești ; Foresta Gu
gești - Petrolul Băicoi ; Luceafărul
Focșani - Victoria Lehliu ; Petrolul
Berea — Avîntul Măneciu ; Chimia
Buzău — Unirea Focșani.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Petrolul Băicoi — Victoria Lehliu ; 

Victoria Țăndărei - Chimia Brazi ; 
Petrolistul Bo'dești — Dinamo Foc
șani ; Foresto Gjgești - Chimia 
Buzău ; Avîntul Măneciu - Petrolul 
Teieajen ; Unirea Focșani - Petro
lul Berea ; Azotul Slobozia — Lucea
fărul Focșani ; Olimpia Rm. Sărat — 
Victoria Florești.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Petrolul Be co — Petrolul Teiea

jen Victoria Florești - Azotul Slo
bozia ; Victoria Lehliu - Chimia 
Buzău ; Petrolistul Boldești - Olim
pia Rm. Sărat ; Dinamo Focșani — 
Unirea Focșani ; Victoria Țăndărei — 
Foresta Gugești ; Petrolul Băicoi — 
Avîntul Măneciu ; Luceafărul Foc
șani - Chimia Brazi.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Olimpia Rm. Sărat — Luceafărul 

Focșani ; Chimia Brazi - Victoria 
Lehliu ; Petrolul Teieajen — Unirea 
Focșani ; Azotul Slobozia - Victoria 
Țăndărei Chimia Buzău — Avîntul 
Măneciu ; Dinamo poc$anj _ Victo
ria Florești . Foresta Gugești - Pe
trolistul Boldești ; Petrolul Berea — 
Petrolul Băicoi. 

amicale, perfectate de forul 
nostru de specialitate. Redăm 
mai jos programul loturilor re
prezentative pentru sezonul de 
toamnă. Bineînțeles că el mai 
poate suferi modificări pe par
curs, în privința întîlnirilor a- 
micale, fiind posibile unele 
completări ulterioare.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Petrolul Băicoi — Petrolistul Bol

dești ; Luceafărul Focșani — Chimia 
Buzău ; Victoria Lehliu — Foresta 
Gugești ; Petrolul Teieajen — Vic
toria Florești ; Unirea Focșani — 
Victoria Țăndărei ; Azotul Slobozia
— Petrolul Berea ; Chimia Brazi — 
Dinamo Focșani ; Avîntul Măneciu
— Olimpia Rm. Sărat.

ETAPA A XI-A (30 octombrie)
Victoria Țăndărei — Avîntul Măne

ciu ; Dinamo Focșani — Azotul Slo
bozia ; Petrolistul Boldești — Petro
lul Teieajen ; Foresta Gugești — 
Unirea Focșani ; Olimpia Rm. Să
rat — Victoria Lehliu ; Chimia Bu
zău — Petrolul Băicoi ; Petrolul 
Berea — Luceafărul Focșani ; Vic
toria Florești — Chimia Brazi.

ETAPA A XII-A (6 noiembrie)
Petrolul Băicoi — Victoria Florești; 

Avîntul Măneciu — Chimia Brazi ; 
Unirea Focșani — Olimpia Rm. 
Sărat ; Petrolistul Boldești — Vic
toria Lehliu ; Luceafărul Focșani — 
Dinamo Focșani ; Petrolul Berea — 
Victoria Țăndărei ; Chimia Buzău — 
Azotul Slobozia ; Petrolul Teieajen 
Foresta Gugești.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Chimia Brazi — Olimpia Rm. Să

rat r Victoria Lehliu — Dinamo 
Focșani ; Foresta Gugești — Petrolul 
Berea ; Victoria Florești — Unirea 
Focșani ; Petrolul Teieajen — Chi
mia Buzău ; Azotul Slobozia — 
Avîntul Măneciu ; Luceafărul Foc
șani — Petrolistul Boldești ; Victo
ria Țăndărei — Petrolul Băicoi.
ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Dinamo Focșani — Petrolul Teiea

jen ; Petrolistul Boldești — Petrolul 
Berea ; Victoria Lehliu — Azotul 
Slobozia ; Petrolul Băicoi — Lucea
fărul Focșani ; Unirea Focșani — 
Avîntul Măneciu ; Olimpia Rm. 
Sărat — Victoria Țăndărei ; Chimta 
Buzău — Victoria Florești ; Foresta 
Gugești — Chimia Brazi.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Petrolul Berea — Chimia Buzău ; 

Victoria Țăndărei — Dinamo Foc
șani ; Chimia Brazi — Petrolul 
Băicoi ; Victoria Florești — Victoria 
Lehli-u ; Petrolul Teieajen — Olimpia 
Rm. Sărat ; Azotul Slobozia — 
Unirea Focșani ; Luceafărul Focșani
— Foresta Gugești ; Avîntul Măneciu
— Petrolistul Boldești.

SERIA A V-a
ETAPA I (21 august)

Avîntul Urzicenl — Automeconîca ; 
Sirena — Tehnometal ; I.C.S.I.M. — 
Abatorul ; Flacăra roșie — Automa
tica ; I.O.R. — Voința ; Mecanică 
Fină — Electronica; Unirea Tricolor
— T.M.B. ; Șolm-M TAROM - Ș.N. 
Oltenița.

ETAPA A ll-A (28 august)
Tehnometal — Unirea Tricolor ; 

Abatorul — Avîntul Urzicenl ; Au
tomecanica — Mecanică Fină ; Elec
tronica - I.C.S.I.M. ; Ș.N. Oltenița
— Sirena ; Automatica — I.O.R. ; 
Voința - Șoimii TAROM ; T.M.B. - 
Flacăra roșie.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
1.0 R. — Abatorul ; Flacăra roșie

— Tehnometal ; Avîntul Urzicenl — 
Automatica ; Auto mecanica — Sire
na • Mecanică Fină — T.M.B. ; 
Unirea Tricolor — Voința ; I.C.S.I.M.
— Ș.N. Oiten'ța ; Șoimi? TAROM — 
Electronica

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Ș.N. Oltenița — Flacăra roșie ; 

I.C.S.I.M. — Unirea Tricolor ; Teh
nometal - T.M.B. ; I.O.R. - Avîn
tul Urzicenl ; Automatica - Șoimii 
TAROM ; Electronica — Automeca-

RABAT, 12 (prin telefon). Ple
cat joi dimineața din Bucu
rești. lotul de fotbal al Româ
niei a făcut o scurtă escală la 
Paris și a ajuns la Rabat sea
ra, la ora 21 (ora locală). După 
cum se știe, la Rabat începe 
sîmbătă seara un turneu la 
care, în afara selecționatei ță
rii noastre, mai participă echi
pele Cehoslovaciei și formațiile 
de club Everton (Anglia) și 
Wydad Atletic Club de Casa
blanca. Aceasta din urmă va 
fi adversara selecționatei ro
mâne în primul meci din ca
drul cuplajului programat sîm

DE LA
în perioada prevăzută de re

gulamentul în vigoare (1—21 
iulie a.c.) au fost prezentate 
la F.R.F. de către cluburile și 
asociațiile sportive cu echipe 
în Divizia A 57 cereri de trans
ferări de jucători.

în ședința din 4 august a.c., 
Biroul F.R.F. a aprobat urmă
toarele :

1. transferarea a 21 de jucă
tori conform art. 2 din regu
lament (promovări pe plan ju
dețean) : N. Ungureanu și I. 
Stăncescu — la Universitatea 
Craiova : FI. Grigore și I. Ște- 
fănescu — la C. S. Tîrgoviște; 
V. Stoica — la F. C. Bihor ; 
Gh. Volaru — la Politehnica 
Timișoara ; V. Niculescu — la 
Corvinul Hunedoara ; Ov. Te- 
lcscu și P. Oancea — la F.C.M. 
Reșița ; L. Kalman, Gr. Petru 
și I. Dosan — la Jiul Petro
șani ; Gh. Sabău — la Olim
pia Satu Mare ; N. Tudor, N.

C, EDIȚIA 1977-1978
nlca ; Sirena — Abatorul ; Voința — 
Mecanică Fină.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
T.M.B. — Electronica ; Mecanică 

Fină — Ș.N Oltenița ; Șoimii TA- 
ROM — Sirena ; Abatorul — Tehno
metal ; Avîntul Urzicenl — Voința ; 
Unirea Tricolor — I.O.R. ; Autome
canica — Automatica ; Flacăra ro- 
fie - I.C.S.I.M.

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
Automatica — I.C.S.I.M. ; T.M.B.

— Automecanica ; Ș.N. Oltenița — 
Unirea Tricolor ; Sirena — Flacăra 
roșie ; Tehnometal — Mecanică Fi
nă ; Electronica — Avîntul Urzicenl; 
I.O.R. — Șoimii TAROM ; Abatorul
— Voința.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Șoimii TAROM — Abatorul ; Fla

căra roșie — Electronica ; I.C.S.I.M.
— Automecanica ; Tehnometal — 
Ș.N. Oltenița ; Automatica — Uni
rea Tricolor ; Voința — T.M.B. ; 
Avîntul Urziceni — Mecanică Fină ; 
Sirena — I.O.R.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Unirea Tricolor — Sirena ; Meca

nică Fină —Șoimii TAROM; I.O.R.— 
Electronica ; Voința — I.C.S.I.M. ; 
Avîntul Urzicenl - Ș.N. Oltenița ; 
Automecanica — Tehnometal ; T.M.B.
— Automatica ; Abatorul — Flacăra 
roșie.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Tehnometal Șoimii TAROM ; 

Automatica — Sirena ; Unirea Tri
color — Mecanică Fitnă ; Flacăra 
roșie — Automecanica ; I.C.S.I.M. — 
I.O.R. ; Ș.N. Oltenița — Abatorul ; 
Electronica — Voința ; T.M.B. — 
Avîntul Urziceni.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Voința — Ș.N. Oltenița ; Abato

rul — Mecanică Fină ; I.O.R. — 
Flacăra roșie ; Avîntul Urziceni — 
Tehnometal ; Electronica — Automa
tica ; Sirena — T.M.B. ; Automeca
nica — Unirea Tricolor ; Șoimii 
TAROM - I.C.S.I.M.

ETAPA A XI-A (30 octombrie)
Mecanică Fină - Automatica ; 

Ș.N. Oltenița — I.O.R. ; Abatorul — 
Automecanica ; Sirena — I.C.S.I.M.; 
Voința — Flacăra roșie ; Tehnome
tal — Electronica ; T.M.B. — Șoimii 
TAROM ; Unirea Tricolor — Avîntul 
Urziceni.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Avîntul Urzicenl — Șoimii TAROM; 

I.C.S.I.M. — Tehnometal ; Automa
tica - Voința ; I.O.R. - T.M.B. ; 
Electronica — Sirena ; Unirea Tri
color — Abatorul ; Flacăra roșie — 
Mecanică Fină ; Automecanica — 
Ș.N. Oltenița.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Mecanică Fină — I.O.R. ; Abato

rul — Automatica ; Sirena — Avîn
tul Urziceni ; Flacăra roșie — Uni
rea Tricolor ; Șo-imii TAROM —
Automecanica ; Ș.N. Oltenița —
Electronica ; Tehnometal — Voința ; 
I.C.S.I.M. - T.M.B.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Electronica - Unirea Tricolor ; 

Șoimii TAROM — Flacăra roșie ; 
T.M.B. — Abatorul ; Automatica — 
Ș.N. Oltenița ; I.O.R. — Tehnome
tal ; Voința — Automecanica ; Avîn
tul Urziceni — I.C.S.I.M; Mecanică 
Fină — Sirena.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Ș.N. Oltenița — T.M.B. ; Tehno- 

metol — Automatica ; Automecanica
— I.O.R. ; Sirena — Voința: I.C.S.I.M.
— Mecanică Fină ; Abatorul —
Electronica : Unirea Tricolor —
Șoimii TAROM ; Flacăra ros ie — 
Avîntul Urziceni. 

bătă seara (la ora 22, ora Bucu- 
reștiului), după care va urma 
partida dintre Cehoslovacia și 
Everton. A doua zi se vor în
tâlni în deschidere, pentru lo
cul 3. echipele învinse, și cele 
învingătoare pentru locul 1.

Formația marocană pe care 
o întîlnește echipa noastră în 
primul joc este de trei ani con
secutiv campioana țării și are 
7 titulari în reprezentativa Ma
rocului. Interesul pentru tur
neu este mare. Cehoslovacii au 
venit cu cea mai bună echipă 
— care se pregătește pentru 
preliminariile C. M.. iar Ever-

F. R. F.
Lazăr și 1). Consianlin — la 
Petrolul Ploiești ; I. Kapess — 
la U.T.A. ; E. Cobuz, V. Va- 
manu și C. Elisei — la S. C. 
Bacău ; D. Sărăcin — la F. C. 
Constanța ; _

2. transferarea a 6 jucători 
conform art. 2 din regulament 
(îndeplinirea stagiului de cinci 
ani la un club sau asociație) : 
N. Decu, P. Marinescu și N. 
Enache — la C. S. Tîrgoviște ; 
H. Mincă — la F. C. Constan
ța ; I. Iuga — la Politehnica 
Timișoara ; A. Mathe — la O- 
limpia Satu Mare.

Biroul F. R. Fotbal a apro
bat, de asemenea, transferul 
— pe plan local — a unui nu
măr de 89 juniori, promovați 
de la echipe de categorii infe
rioare la echipele care acti
vează in Divizia A.

TRAGERILE

de 2, fiecare

)

O NOUĂ FORMULA TEHNICA LA
OBIȘNUITE PRONOEXPRES INCEP1ND CU DATA 

DE 17 AUGUST 1977
• Se efectuează 3 extrageri separate în loc 

de cite 5 numere diferite din 45.
• Se extrag 15 numere in loc de 11.
• Categorii unice de cîștigurl pe întreaga tragere.
• Se majorează cu 50% șansele de obținere a câștigurilor 

la categoriile A, B și C.
• Se cîștigă cu 3 numere din 5 la fiecare extragere.
• Valoarea minimă a unui cîștig este de 60 lei în loc de 

40 lei.
• Participarea se face pe bilete completate cu variante a

6 lei.
• Se poate juca integral (100%) sau sfert (25%).
• Se pot obține cîștiguri cumulate la două sau chiar Ia 

toate cele trei extrageri.
NOUTĂȚI LA TRAGERILE OBIȘNUITE LOTO 
INCEPIND CU DATA DE 19 AUGUST 1977

• Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere.
• Șanse sporite de a obține cîștiguri mari.
• Participarea se face pe bilete completate cu variante a 

5 lei.
• Se poate juca Integral (100%) sau sfert (25%).
• Și la tragerile „LOTO-2" participarea se va face în cote 

de 100% și 25%, începînd din 21 AUGUST 1977.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZI, ultima zi cîn.d vă mal 

puteți procura bilete pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mîine 14 august.

Particip înd cu cît mai multe 
bilete, aveți șanse mai mari de 
a vă putea număra printre ma
rii cîștigători ai acestei trageri!

Tragerea excepțională Pro
noexpres de mîine, 14 august 
a.c., va avea loc în sala Clubu
lui Finanțe-Băncl, din str. Doam
nei nr. 2, la ora 17,30.

Rezultatele vor fl transmise la 
radio și televiziune în cursul 
serii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 12 

AUGUST 1977

FOND GENERAL DE ClȘTI- 
GURI : 603.017 lei.

Extragerea I : 59 17 16 33 67
56 55 10 82

TURNEUL IA RABAT
ton aliniază de asemenea un 

„11“ redutabil, care s-a afir
mat în campionatul Ângliei. 
Terenul stadionului F.U.S. care 
găzduiește cuplajele este gazo- 
nat, dar foarte tare. în cursul 
zilei de vineri lotul nostru a 
făcut două antrenamente : pri
mul, la care au participat toți 
jucătorii, iar al doilea a fost 
rezervat numai pentru aceia 
care n-au fost utilizați in me

ciurile de la Teheran și Istan
bul.

ÎN1H.NIR1 SUSȚINUTE
DE POLITEHNICA IAȘI

ȘI UI. A. ÎN U.DSS.
ÎNTÎLNIREA amicală de la 

Chișinău dintre formația Poli
tehnica Iași și Nistrul Chișinău 
s-a terminat la egalitate 2—2. 
Pentru ieșeni au marcat Costea 
și Trandafilon.

ECHIPA U.T.A., aflată în 
turneu în U.R.S.S., a susținut 
un nou meci. Textiliștii au ju
cat la Moscova, în compania 
echipei secunde a clubului 
Torpedo. Victoria a revenit 
gazdelor cu 2—0, prin golurile 
marcate de Vasiliev, dintre 
care primul din penalty. Co
mentatorul sportiv al agenției 
TASS apreciază că fotbaliștii 
arădeni au jucat tehnic, dar 
foarte lent.

Extragerea a Il-a : 69 6 11 73 
49 53 14 27 5-

CÎȘTIGURELE TRAGERII
LOTO 2 DIN 7 AUGUST 1977
Cat. 1 : 1,25 variante autotu

rism Dacia 1300 ; cat. 2 :. 1,25 a 
35.329 lei ; cat. 3 : 11,50 a 3.840 
lei ; cat. 4 : 45 a 981 lei ; cat. 5: 
141,50 a 200 lei ; cat. 6 : 1.078,50 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 78.588 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de SUCIU AURICA din 
BRAȘOV, iar suma de 35.329 lei 
a fost obținută de CONSTANTIN 
VASILE dim PLOIEȘTI.
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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

(Urmare din pag. 1)

muncitori îl intimpină pe se
cretarul general într-o atmo
sferă sărbătorească.

Următorul obiectiv al vizitei 
este Combinatul de celuloză și 
hirtie, amplasat în estul muni
cipiului, unitate industrială ce 
asigură yalorificarea superioară 
a esențelor de foioase, care în 
Mehedinți și județele limitrofe 
ocupă întinse suprafețe.

I’c parcursul vizitei, munci
tori și muncitoare din secțiile 
combinatului au înminat bu
chete de flori și au adresat 
urări de sănătate și mereu neo
bosită putere de muncă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, dind 
astfel expresie înaltei stime și 
prețuiri pe care le nutresc oa
menii muncii din Mehedinți, 
întregul nostru popor față de 
cel mai iubit fiu al partidului, 
al patriei noastre.

★
Intr-o atmosferă vibrantă, de 

entuziasm înflăcărat, adunarea 
populară desfășurată pe stadio
nul din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin a constituit mo-

nomic, ce va fi realizat de 
România împreună cu țara ve
cină și prietenă R. S. F. Iugo
slavia, are menirea de a valo
rifica potențialul hidroenerge
tic al Dunării.

Apoi, elicopterul prezidențial 
s-a îndreptat spre Salcia, ulti
mul obiectiv al vizitei de lucru 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județul Mehedinți.

Străveche localitate, odinioară 
extrem de săracă, Salcia a cu
noscut în anii din urmă o as>- 
ccnsiune cconomico-socială și o 
dezvoltare a gradului de civili
zație cu adevărat impresionante. 
Cei 5 000 de locuitori, cîți nu
mără așezarea, trăiesc, aproape 
toți, în case noi, beneficiază de 
un sistem de alimentare cu apă.

In această zi de august, toată 
suflarea comunei, mii de locui
tori din așezările învecinate, 
s-au adunat pentru a-1 saluta 
pe secretarul generai al parti
dului.

In încheierea vizitei, in fața 
miilor de 
flați pe 
secretarul 
rostește o

țărani cooperatori a- 
stadionul comunei, 
general al partidului 
cuvîntare, care este

u cel mai viu ir

CONSTANȚA, 12 (prin tele
fon). Din nou peste 2 000 de 
spectatori au venit în Sala 
sporturilor pentru a urmări 
prima gală a semifinalelor, fa
ză extrem de interesantă a 
campionatelor internaționale de 
box „Mănușa Litoralului", de 
vreme ce a adus la startul a- 
cestei etape prefinale 21 de pu- 
giliști români, 10 sovietici 
(membri ai cluburilor „Rezer
velor de muncă” și „Odesa), 6 
din Pakistan, cite 2 din Polo
nia, Iugoslavia, R. D. Germană 
și unul din Bulgaria.

Reuniunea de vineri seara 
nu a fost lipsită de surprize, 
printre care și aceea furnizată

„MĂNUȘĂ LITORA
de arbitri, care l-au dat învins 
in mod neașteptat și neconform 
cu realitatea 
pionul țării, 
voarea lui 
(Mangalia).

din ring pe cam
ion Mantu, în fa- 
Ștefan Tudorache

REZULTATE TEHNICE: cat. 
muscă : Dekiistov (U.R.S.S.) 
b.k.o.l Perviaz (Pakistan), Do
minik (Polonia) b.p. Riștewskî 
(Iugoslavia) ; cat. pană : Plo- 
ieșteanu b.p. Vdovin (U.R.S.S.), 
Ciochină b.p. Seidel (R. D. 
Germană) ; cat. ușoară : Costin 
b.p. Zaman (Pakistan), Tudo
rache b.p. Mantu ; cat. mij
locie mică : Schumann (R. D. 
Germană) b.p. Mocanu, Radni-

Corespondentă din Sofia

AU ÎNCEPUT SĂ
SOFIA, 12 (prin telefon). — 

De la începutul săptămînii, pe 
aeroportul internațional al ca
pitalei bulgare și în moderna 
sa gară centrală au descins zil
nic noi oaspeți sportivi ai U- 
niversiadei, de ale cărei prime 
starturi ne mai despart doar 
cîteva zile. în grupuri eșalo
nate, majoritatea loturilor de 
participanți încep să-și com
pleteze rîndurile.

Cea mai numeroasă delegație 
sportivă va fi aceea a Uniunii 
Sovietice, în care sînt nomina
lizați 395 concurenți și concu
rente. Pe lista acestora, întîl- 
nim nume cunoscute, ca ace
lea ale atletelor Kazankina și 
Anisimova, atleților Grigoriev, 
Perezerzev, Jerebțov, Scdih, 
Trofinenko, scrimerelor Sido
rova și Kncazeva, luptătorului 
de greco-romane Dimiiriev, gim
nastei Nelli Kim. Foarte apro
piată ca număr de componenți 
va fi delegația S.U.A. în com
ponența ei, atleți redutabili — 
cum sint sprinterii Haynes și 
Glanee —, înotători, baschetba- 
liști, voleibaliști, luptători, 
foarte mulți dintre aceștia po
sibili candidați la podiumul 
laureaților. Tot de dincolo de 
Ocean, un puternic lot de par
ticipanți va trimite Cuba, în 
frunte cu campionul olimpic 
Alberto Jnantorcna și marele 
învins al ultimelor J.O., sprin
terul Silvio Leonard. Și tot în 
rîndul delegațiilor cu justifi
cate pretenții la medaliile puse

SOSEASCĂ OASPEȚII UNIVERSIADEI
în joc este de amintit cea 
a Poloniei, cu nu mai puțin de 
229 componenți, printre care 
campionul olimpic la_ săritura 
în înălțime Jacek 
săritorul cu prăjina 
Kozakiewicz.

Sofia trăiește de 
atmosfera marii sărbători spor
tive pe care o găzduiește, stră
zile ei cunosc animația premer
gătoare mult așteptatului eve
niment. Este de reamintit că 
Universiada va prilejui inau-

Wszola șl 
VVladislaw

pe acum

gurarea cîtorva noi și impu
nătoare baze sportive cu care 
va fi dotat orașul de la poa
lele Vitoșei. Este 
menționăm, astfel, 
sporturilor „Hristo 
zinul acoperit de ! 
de construcții „V.
stadionul „Akademik", adevărate 
bijuterii arhitectonice cu care 
se va putea mîndri 
inte fiecare dintre 
matori de sport.

TOMA

suficient să 
noua sală a 
Botev", ba

la Institutul 
I. Lenin",

de aci îna- 
sofioții a-

HR15TOV

„Cupa Prieteniei11 lla handbal-tineret

ECHIPELE ROMÂNIEI
AU DEBUTAT VICTORIOASE

TIMIȘOARA, 12 (prin tele
fon). în sala Olimpia din loca
litate au început vineri după a- 
miază întrecerile celei de a 12-a 
ediții a „Cupei Prieteniei" la 
handbal, competiție rezervată 
formațiilor masculine și femi
nine de tineret (sportivi de 20 
de ani și mai tineri). După o 
frumoasă festivitate de deschi
dere, în cadrul căreia handba- 
llștii și handbalistele din Bul
garia, Iugoslavia, Ungaria și 
România au fost saluțați din

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIOARE
BastUd: PENTRU UN PUNCT, IN TURNEUL 5-5 î

Susținând partida, decisivă pen
tru calificarea tn turneul final — 
locurile 1—4 — al campionatului 
european de baschet-junioare, 
echipa României a cedat la li
mită — 56—57 (26—23) — întâlni. 
rea cu formația Iugoslaviei, la 
capătul unei întreceri captivant 
d« echilibrate și intr-un final 
care putea fi. favorabil oricăreia 
dintre cele două partenere de 
Întrecere. In caz de succes, se
lecționata română ar fi. jucat în 
turneul 1—4, cu șanse apreciabi
le de a cuceri o medalie. Acum, 
candidează la locul 5, pentru 
care are circumstanțe favorabile, 
deoarece intră în turneu cu o 

Unga- 
surprize 

53—4»

victorie asupra echipei 
rlel (realizatoarea unei 
a grupelor preliminare : 
cu Bulgaria).

Rezultate, clasamente : 
A, LA

__________ GRUPA 
HASKOVO: Iugoslavia —

România 57—56 (28—28), Ceho
slovacia— Franța 62—46 (36—21),
Ungaria — Bulgaria 53—13 (32— 
16). L Cehoslovacia > p, 2. iu
goslavia 9 p, 3. România » p, 4. 
Ungaria 7 p, 6. Bulgaria 7 p, 5. 
Franța 5 p : GRUIPA B. LA 
DMrrBOVGRAD : U.R.S.S. — 
Finlanda 114—49 (56—13). Israel 
Polonia 65—61 (46—23), Spania —
Italia 65—42 (36—21). 1. U.R.S.S.
10 p, 2. Polonia * 
p, 4. Finlanda 7 
p, 6. Spania 6 p.

Grupele finale 
kovo) : 1—4 : "
goslavia (tn _______ __
U.R.S.S., Polonia (108—58) ; 5—8: 
România, Ungaria (64—61). Ita
lia, Finlanda (67—6«) ; 9—12 :
Bulgaria, Franța (92—52). Israel, 
Spania (69—67).

t p. 3. ItaTa 7 
p, 3. israel 7

(toate ia Has- 
Cehoalovada, lu- 

grupe : 63—61),

partea organizatorilor de prim- 
vicepreședintele C.J.E.F.S. Ti
miș, Ion Bușe, echipele femi
nine ale Iugoslaviei și Unga
riei au inaugurat suita jocuri
lor. Cu o formație robustă. în 
fruntea căreia se află o mai 
veche 
timișorean.
(nouă goluri în acest meci), re
prezentativa Iugoslaviei a obți
nut o victorie comodă în întn- 
nirea cu formația Ungariei i 
29—12 (19—5). Șj în disputa bă
ieților „plavii" aveau să se do
vedească superiori handbaliști- 
lor din Ungaria, pe care i-au 
învins cu 39—16 (11—3).

Debutul echipei feminine a 
României. în compania repre
zentativei Bulgariei, deși s-a 
încheiat cu o victorie — 17—13 
(10—8) — nu a fost concludent. 
Spunem acest lucru pentru că 
jucătoarele noastre s-au mișcat 
greoi și au ratat mult. în ul
tima partidă a zilei, formația 
masculină a României, practi- 
cînd un handbal de calitate, a 
depășit formația Bulgariei cu 
28—15 (13—7).

Turneul continuă sîmbătă șî 
va lua sfirșit duminică seară,

Horia ALEXANORESCU

cunoștință a publicului
Svetlana Kitid

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

N TURNEUL
kov (U.R.S.S.) b.p. Tirboi; cat. 
semigrea: Novikov (U.R.S.S.) 
b.ab.l Iqbal (Pakistan), Croi- 
toru b.p. Steliski (U.R.S.S.)

★
Printre meciurile reuniunii 

semifinale de sîmbătă, care va 
începe la ora 19, se remarcă : 
cat. cocoș, Căprărescu — Du
minică și Burdihoi — Așanov 
(Iugoslavia) ; cat. semimijlocie: 
Vladimir — Maik (Polonia) și 
cat. grea, Boancă — Varlamov 
(U.R.S.S.).

Finalele se dispută duminică, 
în Sala sporturilor, începind de 
la ora 18.

Comei POPA, coresp.

Concursul internațional de ciclism „Cupa Voința11

ION COJOCARII (Steaua) LA A DOUA VICTORIE DE ETAPĂ
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). Vi

neri dimineața, participanții la
competiția cicHstă internaționala 
,,Cupa Voința" și-au continuat dis
puta în etapa a IV-a, programata 
pe ruta Ploiești — Cîmpina — Breaza 

— Sinaia și retur (128 km). Este in
teresant cum și de data a- 
ceasta, cînd alergătorii știau câ îi 
oșta-ptâ escaladarea Posadei șl câ 
o buna parte din drum o vor avea 
de parcurs pe șosele montane, ei 
au atacat totuși întrecerea într-un 
tempo dea dreptul debordant. Plu
tonul s-a întins la fuga, tras voini
cește cînd de Antal, cînd de Bobei- 
câ, Cernea, Sofronie și Imbuzan. 
Tentative curajoase de evadare, ani
hilate însâ prompt de riposta dîrzâ 
a plutonului. Astfel se explica cum, 
pînă la poalele Posadei, plutonul 
reușise sâ realizeze o medie orara 
de peste 43 km. De aici înainte, 
însâv ritmul a scăzut simțitor. Intră

în acțiune cățărătorii, înregistrați 
de arbitri, la cota maximă a Po
sadei, în ordinea : HaJoudek, Cojo
caru, Imbuzan și Karas. Deci Har 
loudek și-a apărat foarte frumos trf* 
co ui galben, fă cînd — deocamdată — 
zadarnică tentativa Iul Cojocaru de 
a recupera minutele pierdute în 
mod copilăresc în etapa a doua. 
In asemenea condiții, Cojocaru nu a 
mai încercat nimic și astfel Halou- 
dek a izbutit să cîștige și sprintul 
din Sinaia, urmat de Butaru și 
Zdenek.

Făcînd cale întoarsă spre Ploiești, 
plutonul fruntaș numără 24 de spor
tivi. Este vale și se rulează din 
nou în iureș. „Tricoul galben* 
este la post, iar toate acțiunile îl 
sînt urmărite cu atenție de Cojocaru. 
Cu 40 km înainte de sosire reușesc 
să se desprindă din pluton. I. Radu 
și Rosac, cărora li se alătură ime
diat doi alergători cehoslovaci :

Svoboda șl Karas. Urmează o spec
taculoasă cursă de urmărire, anu
lată după 20 de kilometri de 
goană. Și, astfel, victoria finală . . - . ... " ea

Cojocaru 
3h 20:24.

Zdenek 
(Metalul 
Brașov), 

| etc..

urmărire, 
kilometri 

„____ T_, ____ , victoria
este decisa la sprintul final,
revenind din nou Iul Ion C
(Steaua) cronometrat în ;
Pe locurile următoare :
(C.S.T.V. Praga), Butaru 
Plopeni), Piintecan (C.I.B.O. 
C. Nicolae (Voința Ploiești) 
toți cu același timp. In clasamentul 
general continuă să conducă Halou- 
dek (C.S.T.V.) cu 10h 10:52, urmat 
de : 2. Sofronie (Voința București)
lOh 11:36; 3. Pinteccn 10h 11:42 ; 4. 
Cojocaru lOh 11:59 : 5. Bobeică
(Metalul Piopeni) 
Butaru 10h 12:24.

Sîmbătă are loc 
traseu' Ploiești — 
te - Drajna — Cislău și retur.

Ghearghe ȘTEFĂNESCU

5. 
10h 12:04 ; 6.

ultima etapă, pe 
Vălenii de Mun-

Volei ECHIPA NOASTRĂ
LI PRIMA V1CI0RK

La Belgrad, in semifinalele 
lui pentru locurile 9—12 din 
campionatului european de 
pentru echipe de junioare, 
zentativa României a obținut 
sa victorie : 3-0 (12, 14, 5) 
mația Turciei. Tot în turneul . 
locurile 9—12 : Olanda — R. F. Ger- 
mania 3—2 (13, -10. -13, 8, 2).
lată și celelalte rezultate (locurile 
5-8) : Italia — Iugoslavia 3-2 (11, 
—6, 15, —8, 13) ți Ungaria — Bul
garia 3-2 (-9, 9, 10. -6, 10) : locu
rile 1—4 t Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 3-0 (10. 8, 10) șl U.R.S.S. - 
Polonia 3-1 (13, 6. —13, <S). In
ultima etapă : Cehoslovacia —
— U.R.S.S. (în joc titlul european), 
Polonia — R. D. Germană (pentru 
medalia de bronz), Italia — Unga
ria (locurile 5—6), Iugoslavia — 
Bulgaria (7—8), România — Olandă 
(9—10) șl R.F. Germania — Turcia 
(11-12).

turneu- 
cadrul 

volei 
rep re
prima 

cu Tor- 
pentre

In tameul de șah de la Poli ani- 
ța Zdraj (Polonia), după 5 runda 
conduce Vlastimil Hoit, cu ♦*/, . p.

Theodor Ghițescu — 4 p„ 
a 5-a Ghîțescu

urmat de 
!n runda 
pe Espig.

Turneul 
ta Koîiee

★ 
tenis pentru 
fost cistigat

L-a învins

tineret de 
de echipa 

învins ia 
formația

da
a ...

orașului București, caro a 
meciul final, cu 15—9, 
Nyi regyhaza (Ung a ria).

★
Rezultate din turneul da .

la Columbus (Ohio) : Borowiak — 
Jiriac 6—1, 6—1. Alte meciuri : Smith 
— Priasloo 6—1, 
Dibley 7-5, 6-3 
ford
7-6.

tenis da

6—2 ; El Shafel — 
j Ramirez — Craw- 

'6-3, 6-2 ; J. Lloyd — Tanner 
6-4.

★
Minsk (U.R.S.S.) « început un 

la ca ra
. . , _ , i se

niori a României, lată primele re
zultate : Polonia — România 3—1 (—9. 
2, 13 13), Japonia — R.S.S. Bieloru
să 3-1 (5. 11, -8, 5), U.R.S.S. -
Finlanda 3—0 (8, 14, 4), Cuba —
Iugoslavia 3—1 (12, -0, 9, 11),
U.R.S.S. - România 3-0 (8, 9, 2).

La ____  __
turneu internațional de volei, I 
participă si reprezentativa de

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Guadalajara 

a început concursul da selecție a 
echipei Americil pentru Cupa 
mondială ce se va desfășura la 
Dusseldorf, primele rezultate : 
100 m garduri — Joange Macleod 
(Canada) 13,86 ; ciocan — Niel
son (Canada) 69,84 m ; 800 m 
femei — Charlotte Bradley 
(Mexic) 2:04,38 ; 3 000 m obsta
cole — Martinez (Mexic) 9:01,21; 
800 m bărbați — Juantorena 
(Cuba) 1:48,23 ; 10 000 m — Go
mez (Mexic) 30:11 ; lungime 
bărbați — Oliveira (Cuba) 8,02 
m.

BASCHET • La Palermo, în 
ultima zi a turneului masculin 
pentru „Cupa Mondello": U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 93—80 (45—44) ;
S.U.A. — Italia 113—90 (51—44).
Clasament final : 1. U.R.S.S.. 2.
S.U.A., 3. Cehoslovacia, 4. Ita
lia.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Dublin s-a încheiat cu o probă 
de obstacole, în care victoria a 
revenit englezului David Broome 
(„Plillco").

CICLISM • Turul Irlandei > 
continuat cu etapa a 5-a (Lime
rick — Walway, 136 km), cîști- 
gată de irlandezul Bernie Mc
Cormack 3 h 10:10. în clasamen
tul general lider este spaniolul 
Angel Arroyo.

FOTBAL • înaintea începerii 
campionatului din R. D. Germa
nă. echipa Dynamo Dresda a 
susținut un -meci amical cu for
mația cehoslovacă Baulk Ostra
va, cu care a terminat la egali
tate : 1—1 (0—1) • Formația
sovietică Spartak Moscova, care 
activează în liga secundă a cam
pionatului unional, a jucat la 
Roma, cu Lazio. Spartak a cîș- 
tigat cu 3—1 (1—0).

HOCHEI PE IARBA a Repre
zentativa R. D. Germane și-a în
ceput turneul în U.R.S.S. jucînd 
la Baku cu selecționata R.S.S. 
Azerbaidjană, pe care a învins-o 
cu 5—0 (4—0).

ȘAH • în turneul de la Buda
pesta, după 12 runde conduce 
Bronstein cu 8 p (i), urmat de 
Gipslis 7*/2 puncte, Ree 7 p.
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