
Ca participarea echipei reprezentative a României. la RMd:
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UN FESTIVAL DE GIMNASTICA 
DEDICAT ADEVĂRATEI TINEREȚI

i TEODORA UNGUREANU

• „Fluturașii Nadiei 
plaudațî la scenă deschisă
• Teodora Ung urea nu — 
promițătoare la prima ei 
apariție publică după o

îndelungată absență
BOLOGNA, (prin telefon). 

La Colegiul Pasquoll a su
ri o voce 

timidă a căutat e- 
chipa feminină de gimnastică 
a României. Chemarea era din 
Rimini, oraș de 150 000 de lo
cuitori. aflat la 120 km de Bo
logna. La telefon s-a prezentat 
apoi primarul orașului, care a 
rugat insistent conducerea de
legației noastre să-si dea con
cursul la un festival de gim
nastică re urma să se desfă
șoare in Palatul sporturilor din 
localitate.

Și astfel, 
orașul de

nat telefonul 
oarecum

■i“ a-

in aceeași seară, ta 
pe malul Adria-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a t-a)

ECHIPA ROMÂNIEI, MEDALIE DE ARGINT 
BALCANIADA BASCHET
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Miine, pe stadionul „23 August44, la ora 17

Si 1NTIINESC INTR-UN MECI DE MARE ATRACȚIE
• Oaspc(li sosesc In cursul dimineții dc asl&zl • Duda Georgescu reintrodus in lot

Întîlnirea decisivă pentru cu
cerirea medaliei de argint la 
ediția a 20-a a Balcaniadei de 
baschet masculin a fost câști
gată de reprezentativa Româ
niei, învingătoare în fața se
lecționatei Bulgariei cu scorul 
de 80—75 (31—33). întrecerea a 
fost deosebit de echilibrată, 
sportivii români izbutind să se 
desprindă abia în finalul me
ciului. Echipa României obține 
medalia de argint pentru a șa
sea oară, precedentele dobîn- 
dindu-le în 1964 (București), 
1966 (Sofia). 1968 (Izmir), 1975 
(București) și 1977 (Belgrad).

In ultimul joc al campionatu
lui, găzduit de Palatul sporturi
lor din Ankara, Iugoslavia a 
învins Turcia cu 89—75 (43—40). 
Baschetballștii iugoslavi cuce
resc titlul balcanic pentru a 
17-a oară (alte trei ediții au re
venit formației Bulgariei).

Clasament final (la egalitate 
de puncte intre două echipe, 
primul criteriu de departajare 
este victoria
1. Iugoslavia
2. ROMANIA
3. Bulgaria
4. Grecia
5. Turcia

directă) :
4
4
4
4
4

4
2
2
1
1

2
2
3
3

372—-283 
237—313 
313—319 
309—353 
284—307

S
4
4
2
2

Burfak 
Mohovîkov

Feodorov 
Kipiani 

Jupikov

Arbitri : M. Srodedd - B. Plotowicz, R. Sobiecld (Polonia). 
Meciul va fi transmis în întregim* la radio și T.V.

Blohin
Kolotov

Bubnov
Degtrareor

.WuWw ROMANIA
R&dueami

M. Zamfir Mehedințu
lordănescu Rădulescu
Crițan Radu H D. Nicoloe

Ștefăneseu
i Boioni

U.R.S

Mâine, pe stadionul „23 Au
gust**, reprezentativa de fotbal 
a României tntilnește selecțio
nata Uniunii Sovietice. Este a 
patra partidă dintre primele e- 
chipe ale celor două țări; două 
dintre ele au avut loc la Mos
cova fi Kiev, iar a treia, ul
tima. s-a desfășurat In 1975. 
tot pe stadionul „23 August** 
din Capitală. Prima echipă a

tării noastre se află ta fata 
unui meci important, partene
rul de Întrecere de miine con
stituind una dintre cele mal 
bine cotate selecționate din a-
rena internațională, deținătoare 
a multor performanțe de va-

Konkov 
Prigoda

Vigo

IORDĂNESCU

Miine, derbyul campionatului masculin de handbal:

STEAUA -
In mai puțin de o lună, cam

pionatul masculin de handbal. 
Divizia A, a ajuns la finele 
turului. Și, ca de fiecare dată, 
in această fază a disputei este 
programat derbyul STEAUA — 
DINAMO BUCUREȘTI. Un 
derby nu numai de tradiție, ci 
și de mare ambiție. Steaua a 
pierdut „Cupa României** si do
rește nespus să-și păstreze 
titlul de campioană. Dinamo 
s-a săturat să se afle veșnic 
pe locul doi. Cu noua sa trupă, 
în care domină tinerețea și 
atuurile sale — vigoarea, 
rința de afirmare, curajul 
formația lui Oprea Vlase 
cearcă să modifice ierarhia 
timului deceniu. Vom 
de o parte experiența și valoarea 
lui Gațu, Voina. Birtalan, Tu- 
dosie, Kicsid, Munieanu, iar 
de alta tăria „noului val** — 
Durău, Bedivan, Flangea, Ma
tei ș.a. — în fuziune sufletească

do-
in- 
ul- 

avea

DINAMO BUCUREȘTI
^\\\\\\\\\\\\\\^^^ Programul etapelor de miine
f ---- - ------ ..... . £Masculin (etapa a IX-a)

• București : STEAUA - DINA
MO BUCUREȘTI (terenul din 
Ghencea. ora 11,15 arbitrează 
VI. Cojocaru — I. Mihăilescu din 
Craiova) < Arad : GLORIA — 
C.S.M. BORZEȘTI a Brașov : 
DINAMO - H.G MlNAUR BAIA 
MARE • Cluj-Napoca : UNIVER
SITATEA - RELONUL SAVINEȘTI 
a Timișoara : POLITEHNICA 
ȘTIINȚA BACAUI -

cu „seniorii-* Pcnu, Licu, Cosma, 
Grabovschi. Este greu de pre
văzut rezultatuL Ceea ce se 
poate anticipa este o luptă a- 
prigă, care — sperăm — nu 
va pune in 
adevărat

Numeroase 
această etapă 
tur prezintă un interes deose
bit. Dar, față-n față cu der-

Feminin (etapa a XIII-a)
g

• București : RAPID - CON. g 
FECȚIA, UNIVERSITATEA - I.E.F.S., g 
PROGRESUL - MUREȘUL TO. M., g 
(meckx-He sint programate In g 
sala Floreasca. incepînd de la g 
ora 16.30) a Timișoara : CON- g 
STRUCTORUL - UNIVERSITATEA g 
CLUJ-NAPOCA s Comtsnțo : g 
HIDROTEHNICA - UNIVERSITA- g 
TEA TIMIȘOARA g

byui, ele ii cedează acestuia 
prioritatea.

în campionatul feminin. Ca-
sperăm 

umbră handbalul

alte meciuri din 
de sfirșit de re-

„Daciada", marea competiție sportivă națională, reunește 
intr-un tot unitar, intr-o formulă originală, întreaga acti
vitate sportivă de masă 
ment de referință, în 
a fost primită cu 
gii. Ea îmbină în mod 
sportului românesc cu 
plenar în creșterea fără 
in diferite forme, exercițiile fizice și sportul, turismul.

Pentru a pune in evidență realizările din toate județele, pre
cum și direcțiile în care urmează a se acționa în perioada urmă
toare, ziarul nostru a inițiat o anchetă, la care sint invitați să 
ia cuvintul președinții consiliilor județene pentru educație fizică 
Și sport din întreaga țară. Citiți in pag. a 2-a primul răspuns.

formulă originală, întreaga 
și de performanță, din țara noastră. Mo- 
mișcarea noastră sportivă, „Daciada" 

entuziasm de mase, a declanșat ener- 
armonios cele mai valoroase tradiții ale 
noi și valoroase inițiative, reflectindu-se 
precedent a numărului celor ce practică,

|----- -------------------------------------- — —- -1
In paginile 4-5, a doua masă rotundă organi- 

Izată de ziarul nostru pe tema : „O CAUT*TE ■
NOUA, SUPERIOARA. IN SELECȚIA Șl PREGĂTI- | 

I REA SCHIMBULUI DE MIINE**.
I

(Continuare In pag. a 7-a)

BLOHIN

loare. Tocmai de aceea, echipa 
noastră națională, aflată fa 
plină perioadă de reconstruc
ție, are nevoie de sprijinul si 
înțelegerea iubitorilor fotbalu
lui care, probabil, vor umple 
din nou tribunele celui mal

mare stadion al țării noastre. 
Așa cum au știut de atitea ori 
să poarte spre victorie pe „tri
colori**, tot așa și miine specta
torii bucureșteni vor dovedi din 
nou, sintem convinși, dragos
tea lor pentru echipa națională, 
pentru fotbalul romănese, incu- 
rajind cu sportivitate, perma
nent, reprezentativa noastră fa 
dificila ei misiune.

Cit ii privește pe cei ce vor 
Îmbrăca 
nai, 
tul 
mal 
tru, _ 
tr-un med pe care cu toții fi 
dorim un adevărat spectacol 
fotbalistic — a unei valoroasa 
performanțe de palmares. .Vo
ința noastră, a tuturor celor se
lecționați pentru acest meci — 
ne spunea Ștefăneseu, jucăto
rul care a realizat frumoase 
comportări in „U“-le național 
de cînd a fost titularizat — 
este să evoluăm la eel mai bun 
nivel in compania acestui par
tener prestigios, in formația că
ruia apar nume consacrate ta 
fotbalul internațional cum sint

miine tricoul națio- 
ei sint deciși să facă to- 
pentru o reprezentare ctt 
frumoasă a fotbalului noo- 
pentru înregistrarea — ta-

(Continuare în pag. a t-a)

UN PROIECT - DEZVOLTAREA MEDICINII OMULUI SĂNĂTOS, 
Șl SPORTUL 

PRIM RANG
IN CARE EDUCAȚIA 

AU DE JUCAT UN
Interviul nostru
cu prof, univ- 

dr. docent EUGEN PROCA

FIZICĂ 
ROL DE

facă și sport Ia fel 
Important este să

Prof. unlv. dr. docent EU- greutății — ta timpul studen- 
------------ ției), **-• acordat acest in- 

tervta.
GEN PROCA. rector al I.M.F. 
București, șef al Clinicii de ■- 
rologie a Spitalului „F undent*, 
membru al Societății de chirur
gie fi al Societății de urologie 
din România, redactor șef al 
Revistei de chirurgie, membru 
corespondent al Societății bri
tanice de urologie, al Societă
ții internaționale de urologie, 
al Societății internaționale de 
chirurgie, autorul unui număr 
de 6 monografii — printre care 
.Insuficiența renală* ți .Can
cerul la prostată* — ți a peste 
160 de lucrări științifice, fost 
sportiv de performanți (fucd- 
tor de volei la .Știința* Bucu- 
rețti, divizia A, fi campion al 
C.U.T, fa 1947, la aruncarea

poate să 
de bine I 
știi să-ți organizezi bine șede
rea pe terenul de sport Dealt
fel, tendința omului modera 
este să se depărteze de unila
teralitate și să se aprop'» da 
multilateralitate. Oricum, cbiac 
numai faptul că multilateralita
tea Înseamnă mai multe apti
tudini o face preferabilă unila
teralității, aceasta din urmă In- 
semnind mai puțin, fiind 
dintr-un Întreg...

parte

— Tovarășe profesor, ta 
cazul dumneavoastră, pre
zența mențiunii — alături de 
atitea prestigioase titluri ști
ințifice — ci ați fost fi 
sportiv de performantă, ta 
anii studenției, nu vine, 
cumva, să sublinieze un caz 
particular, de fansi fericită 7

— Este vorba, ta tr-a devăr, de 
subliniere prin contrast a•

unei păreri greșite, total false, 
potrivit căreia nu poți fi, tn 
același timp, bun (1 la carte, 
bun ri la sport, d cri una, ort 
alta. D Haa, dna Învață bine

fi de 
schi- 

d umneavoastră 
educație fizică si

— Apropo de parte 
întreg, vă rugăm să 
țați opinia 
despre 
spoiri !

— Educația fizică și sportul 
— și Iau aceste noțiuni tn sin
tagmă — trebuie să facă parte 
integrantă din activitatea ori
cărui om, indiferent de sex. de 
virată, de preocupări. Ea este

Horfa CRI STEA

(Continuare tn pag. ■ 2-a)



PUTERNICĂ REVITALIZARE A ACTIVITĂȚII DE MASĂ, 
PERSPECTIVE REALE PENTRU AFIRMAREA

PE PLANUL PERFORMANTEI ludețu» Mba
Inaugurăm ancheta noastră cu județul Alba, nu pentru că ar 8 

primul in ordinea alfabetică, d pentru că a obținut realmente 
dteva succese notabile, materializate in titlurile de campioni al 
„Daciadei" la finalele pe țară ale ediției de iarnă șl ale „Crosului 
tineretului". .

La întrebările redacției răspunde tovarășul Băiuț Sîrbu, secretar 
al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele CJ-ET-S. Alba.

— Ce * însemnat „Daciada 
masă din județul Alba ?

— „Daciada", această cea 
mal mare, mai cuprinzătoare 
competiție a spartului româ
nesc, organizată din inițiativa 
■ecretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost primită de 
tineretul din județul nostru, de 
toți oamenii muncii cu un mare 
interes. Ea a produs o puter
nică revitalizare a mișcării spor
tive, o stimulare a interesului 
general pentru educația fizică
— mijloc de întărire a sănătății 
ci puterii de muncă, de dezvol
tare a unui tineret viguros fi
zic și intelectual —, a prilejuit 
organelor sportive, organizați
ilor și instituțiilor, activiștilor 
*1 tehnicienilor punerea in va
loare a întregii lor capacități 
organizatorice, afirmarea spiri
tului de inițiativă individual și 
colectiv, a pasiunii pentru sport. 
S-au desfășurat întreceri atrac
tive, cu o largă participare, în 
marea majoritate a unităților 
sportive, la formele și ramurile 
cuprinse în Regulamentul „Da
ciadei". Trebuie spus că, în 
completarea acestora, de un 
mare interes s-au bucurat o 
seamă de acțiuni specifice, ve
nite în întîmpinarea preferințe
lor oamenilor și organizate în 
spiritul tradițiilor locale, cum 
au fost Cupele pe profesii — 
ta centrele muncitorești ca 
Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Cupa 
Unirii — pentru tineretul de la 
sate. Cupa speranțelor olimpice
— pentru copii și tineret, Festi
valul eultural-sportiv „Inimi 
fierbinți în Țara de piatră" — 
de la Abrud, Festivalul spor
turilor de iarnă „Chemarea mun
ților", Festivalul „Fetele de pe 
Tîrnare" — la Blaj și altele, 
care au atras la startul întrece-

— In ce ritm se realizează cerința ea tineretul, oamenii mun
cii să dobindească deprinderea practicării sistematice a exerci
țiilor fizice și sportului ?

— Desigur, pentru a fi rit mai 
eficient, sportul se cere practi
cai cu regularitate, sistematic, 
ta această direcție se îndreaptă 
eforturile noastre. Urmărind 
aplicarea indicațiilor din docu

DE CE SINT NEGLIJATE CAMPIONATELE 
ASOCIAȚIILOR SPORTIVE?

Activitatea sportivă de masă 
ține pasul cu ritmul tot mai 
viu al primăverii, mișcarea In 
aer liber, practicarea sportului 
preferat fiind acum mai la în- 
demînă. Marea competiție spor
tivă națională „Daciada" oferă 
un generos cadru organizatoric 
și material, menit să contribuie 
la întărirea și menținerea sănă
tății, la creșterea uner genera
ții bine dezvoltate, la folosirea 
ta mod plăcut și util a timpului 
liber. Veștile sosite de la co
respondenții noștri, ca și rai
durile redactorilor ziarului a- 
testă că nota caracteristică * 
activității sportive de masă ta 
aer liber o constituie amplifi
carea simțitoare a întrecerilor 
la diferite ramuri și probe, eu 
un număr mereu sporit de par
ticipanta

Trebuie să consemnăm însă 
că sint intîlnite și destul de 
multe cazuri in care condițiile 
oferite de „Daciadă* și de în
călzirea accentuată a timpului 
nu sini folosite pe măsura po
sibilităților, pe măsura dorin
ței tinerilor, a oamenilor muncii 
de a face sport. Manifestările 
de festivism și formalism — 
aspru CTiticate, pe bună drep
tate, in ultima plenară ■ 
C.N.E.F.S., ca și în consfătuirea 
factorilor cu răspunderi și a- 
tribuții în sport — nu au fost 
lichidate pretutindeni, așa cum 
se vede și din reportajele pu
blicate de ziarul nostru. Se mal 
fac simțite comoditatea, credin
ța greșită că, odată creat ca
drul necesar și transmise indi
cațiile, totul merge de la sine

“ pentru activitatea sportivă de 

rilor peste 130 000 de pârtiei - 
panți, număr record pentru acest 
județ.

„Daciada* a mal Însemnat și 
afirmarea — pentru unii poate 
surprinzătoare _  pe plan na
țional a județului Alba, prin ob
ținerea unor rezultate mai va
loroase decât în anii precedenti 
la finalele din 1078. La schi, 
spre exemplu, au fost câștigate 
locurile I la băieți, categoria 
10—14 ani, prin Horia Trif din 
Alba și la categoria 14—19 ani, 
prin Vasile Oneț din Circ peni, 
iar la fete, la categoria 14—19 
ani, tocul I prin Adriana Pleșa 
din Alba. La tenis de masă am 
obținut tocul I la fete, la cate
goria 14—19 ani, prin Carmen 
Pasca, locul al II-lea la cate
goria peste 19 ani, prin Maria 
Ptavan și locul al IH-lea la 
băieți, categoria 14—19 ani, prin 
Constantin Mars, toți trei «fin 
Cugir. Finalele Crosului tinere
tului și pionierilor ne-au adus, 
de asemenea, o seamă de suc
cese notabile : Constantin CJii- 
țulescu «fin Cugir s-a ctasat pe 
tocul I la categoria 14—19 ani, 
Angela Boca din Teiuș pe tocul 
al n-lea, la categoria 13—14 
ani. Petru Hendrea din Zlatna 
pe tocul al Hl-lea la categoria 
peste 19 ani, iar mai mulțj ti
neri s-au clasat in primele șase 
tocuri.

Iată, deci, că dacă există preo
cupare, «iacă se muncește cu răs
pundere și pasiune pot ft ob
ținute succese. Dar câștigători 
nu sint doar cei ce au urca: pe 
podium, d toți participenții la 
acțiunile organizate, pentru eă 
ei și-au petrecut, astfel, timpul 
Hber în mod plăcut, instructiv, 
eu folos.

mentele de partid, din Progra
mul de dezvoltare a mișcării 
sportive, căutăm forme organi
zatorice care să-j atragă pe oa
menii de toate vârstele spre for
marea obișnuinței de mișcare.

ta activitatea de masă. Așa se 
explică de ce unii activiști ai 
consiliilor pentru educație fizi
că și sport, ai <»ganelor sindi
cale, de tineret și de pionieri, 
ai inspectoratelor școlare consi
deră că atribuțiile lor se limi
tează la organizarea, «lin tind 
în rind, a unor manifestări 
sportive mai ample — care își 
au, firește, rolul lor — dar ne
glijează formele larg accesibile, 
mai ușor de organizat. Întrece
rile mai puțin spectaculoase dar 
eficiente, cum stat, «ie pildă. 
CAMPIONATELE ASOCIATI- 
EL Tocmai acestea, desfășurate 
rit mai des, cu un număr cres
când de participanta ta toate 
Întreprinderile și instituțiile, in 
toate asociațiile sportive, duc la 
antrenarea unor mase mari de 
cetățeni și educă deprinderea 
practicării sistematice a exerci
ții lor fizice și sportului, unul 
din marile obiective ale „Da
ciadei", ta al cărei calendar fi
gurează, la toc de cinste, toc
mai campionatele asociațiilor, 
care se organizează non-stop.

Iată de ce este de datoria 
tuturor factorilor cu răspunderi 
și atribuții să acționeze energic, 
ta strinsă conlucrare, pe această 
principală direcție, impulsionind 
activitatea sportivă de masă din 
toate asociațiile, organizlnd în
drumarea și controlul modului 
cum Își îndeplinesc Îndatoririle 
consiliile asociațiilor sportive, 
ca și relelalte organizații răs
punzătoare de această sarcină 
de interes național

Mircea COSTE* 

o'erinCu-le, astfel, posibilitatea 
să se bucure de binefacerile 
sportului. S-a extins activitatea 
sportivă în rândurile preșcolari
lor — prin organizarea unor 
concursuri specifice vîrstei co
pilăriei — pionierii și școlarii 
stat cuprinși în proporție de 
peste 80 la sută în practicarea 
organizată a sportului, 30 la sută 
din oamenii muncii din între
prinderi și de la sate au fost

— Aveți in județ un valoros fond de cadre de specialitate, pes
te 170 de profesori «ie educație fizică, numeroși antrenori și 
tehnicieni. Cum apreclați participarea lor la organizarea și des
fășurarea întrecerilor „Daciadei" ?

— Organele locale de partid 
șt Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au analizat m repetate rinduri 
această problemă. Apreciem eă 
majoritatea cadrelor își înțeleg 
nobila tor misiune, de cinste și 
răspundere. Așa se ți explică 
faptul că în circuitul sportiv 
județean și național apar mereu 
tineri talentați, chiar dta loca
lități despre care s-a auzit mai 
puțin ptaă acum pe plan spor
tiv. Merită să s>_bliniern preo
cuparea mai deosebită și rezul
tatele bune obținute de profesori 
și antrenori ca : lancu Pleșa 
«fin Albac. Mircea Curtici si Mi
hai Berindei «lin CLmpeni. Vasîle 
Lupa și Nicolae Dornic «fin Cu-
gir. Ioan Șaten, Virgil Todeasă
si Hie Cîoca «fin Blaj, Viorel

— Ce eossiderați că na s-a realizat încă la nivelul cerințelor 
Programului dezvoltării mișcării sportive ?

— Analizând cu exigență re
zultatele obținute, modul cum 
am reușit să transpunem în 
viață și ta domeniul sportului 
sarcina trasată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind 
transformarea cantității intr-o 
nouă calitate, ne dăm seama de 
anele neajunsuri, și au fost lua
te măsuri ea pi continuare să se 
acorde o mai mare atenție bunei 
organizări a etapelor de masă 
ale competițiitor, la nivelul cla- 

UN PROIECT-DEZVOLTAREA MEDICINII OMULUI SĂNĂTOS
(Urmare din pag. 1)

indispensabili echilibrului firie 
ți psihic, dezvoltării armo
nioase, conservării ți promovă
rii stării de sănătate, longevită
ții fizice, psihice ți spirituale. 
De aceea, ea trebuie să Ce 
făcută foarte de timpuriu, pe 
toată durata vieții continuu și 
rațional ea neavind limite ta 
sus sau in jos. Uneori se face 
confuzie intre munca fizică și 
educația fizică. Și oamenii care 
prestează munci fizice au ne
voie de un program de educa
ție fizică, ta ceea ce-i privește 
pe cei care desfășoară muncă 
intelectuală, aceștia nu pot trăi 
în nici un caz, mai bine fără 
educație fizică și sport ! ta ca
litatea mea de medic,' cred că 
cei cu activitate de educație fi
zică programată stat mai sănă
toși, consumă mai puține me
dicamente și trăiesc mai mult ! 
Personal, atn făcut educație fi- 
zică, fie sub formă de gimnas
tică sau de exerciții, precum 
și sport organizat (m-a atras, 
in special, voleiul, care este un 
fel de fief al meditiniștilor). 
Timpul petrecut pe teren și ta 
sala de sport nu a fost pierdut 
pentru profesie, dimpotrivă el 
a însemnat un ciștig !

— La petrecerea cărui 
timp vă referiți ?

— Evident, mă refer la timpul 
liber ! Educația fizică și spor
tul trebuie să fie foltisite — 
spre aceasta să se tindă ! —, 
sub cele mai perfecționate for
me, pentru ocuparea timpului 
liber, preocupare pe care tre
buie să o aibă fiecare om. Cea 
mai bună formă de valorifi
care a timpului liber se reali
zează prin practicarea exerci
țiilor fizice și spartului ! în so
cietatea modernă, solicitarea 
prevalent intelectuală presupune 
o atenție în plus către această 
activitate de educație fizică și 
sport, care se impune ca o 
formă biologico-fiziologică «ie 
contracarare a efectelor seden
tarismului intelectual, a tuturor 

atrași în forme ale educației fi
zice — gimnastica zilnică, dru
mețiile, complexul Sport și să
nătate —, iar numărul acestora 
va crește pînă la 50 la sută în 
1980. „Daciada" este o chemare, 
un simbol mobilizator. Sub ge
nericul ei, peste 70 la sută din 
muncitoarele fabricii de ciorapi 
dta Sebeș, din personalul mun
cite»' al întreprinderii Porțelanul 
«lin Alba Iulia, ca șl din alte 
unități economice participă la 
gimnastica zilnică la tocul de 
munca. Toți elevii Grupului șco
lar industrial nr. 1 «fin Cugir, 
ea și «fin alte unități de învă- 
țămînt, își încep programul co
tidian de învățătură sau muncă 
în atelierele școală prin gim
nastica «ie înviorare. Este, apre- 
dem noi, un lutru bun, care 
trebuie amplificat.

Fleșeriu și Nicolae Simionoiu 
din Zlatna, Dorin Duna din 
Ciumbrud, Augustin Drăguț din 
Ocna Mureș, Maria Rodeanu 
«fin Alba Iulia și încă mulți 
alții. Aceștia, pe lingă faptul că 
au acordat o mare atenție mo
bilizării marii majorități a ele
vilor și tinerilor ia „Daciadă", 
s-au preocupat in mod deosebit 
de calitatea întrecerilor, urmă
rind totodată depistarea tinere
le» talente pentru promovarea 
tor ta sportul de performanță. 
Considerăm că aceste exemple 
pot și trebuie să fie urmate de 
toate cadrele mișcării noastre 
sportive în scopul ridicării pe 
o treaptă superioară a acestei 
activități de interes național.

setor, atelierelor, brigăzilor, sa
telor, să existe în toate asocia
țiile continuitate in activitate, 
să se pună accent pe cuprinde
rea întregului tineret la acțiu
nile sportive organizate. De 
asemenea, crescând afluența de 
participant la activitatea spor
tivă de masă, in cadrul „Dacia
dei*, bazele sportive existente, 
mai ales ta Alba Iulia, Alud, 
Sebeș și Blaj, nu satisfac in 
mod corespunzător cerințele, 
astfel că se impun acțiuni de 

dezavantajelor care îi sint a- 
ferente.

— Este vorba, așadar, de 
timpul liber și de folosirea 
sa inteligentă. Ce rol H re
vine, in această privință, 
medicului ?

— ta contextul convorbirii 
noastre, se cuvine să mă re
fer la rolul de educator și 
organizator de sănătate al me
dicului, unul din cele trei pe 
rare le are acesta. In această 
competență, medicul ar putea 
și ar trebui să facă mai mult, 
îndeosebi in me«iiul rural, în 
cadrul școlilor, printre elevi, și 
al C.A.P.-urilor. printre coope
ratori. Cu alte cuvinte, pe te
ritoriul care îi este arondat la 
sate, în comune, medicul tre
buie să aibă preocupări pen
tru asigurarea desfășurării u- 
nei activități de educație fizică 
și sport corespunzătoare, să fie 
un important factor educativ 
dta acest punct de vedere, iar 
prin exemplul său personal — 
care de cele mai multe ori este 
hotărâtor — să antreneze, să 
stimuleze, să creeze prozeliți ta 
mijlocul populației rurale.

— In cadrul facultății, 
studenții medicinițti pri
mesc o pregătire adecvată 
pentru a fi niște buni edu
catori ți organizatori de să
nătate ți prin intermediul 
educației fizice ți sportului?

— La I.M.F. București avem 
o disciplină de educație fizică 
și sport, condusă de un confe
rențiar foarte inimos, iar pro
gramul de educație fizică este 
inclus ta cel de învățătură. Pe 
lingă aceasta, există condiții 
materiale care înlesnesc desfă
șurarea unei activități organi
zate și continue, ceea ce asi
gură existența în paralel a ac
tivității sportive de masă eu 
cea de performanță, ultima 
fiind rezervată pentru cei în
zestrați cu calități deosebite 
(pe aceștia îi cultivăm să a- 
jungă. «Iacă nu campioni olim
pici. cel puțin fruntași în sport). 
Lucrurile ar putea să meargă 
și mai bine, dacă — bineîn

muncă patriotică pentru ce ia 
scurtă vreme majoritatea aso
ciațiilor sportive să dispună de 
un minim necesar de baze pe 
care să se desfășoare pregăti
rea și activitatea oompetițtona- 
lă. Nu ne declarăm mulțumiți 
de atenția pe care au acorda:-o 
unele cadre tehnice depistării 
de elemente talentate «lin masa 
măre a participanților la acti
vitatea sportivă pentru împros
pătarea loturilor și secțiilor din 
unitățile de performanță, acțiu
ne care se află in atenția 
noastră.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor cu răs
punderi și atribuții in rezol
varea sarcinilor „Daciadei" ?

— Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, mer
gând pe linia perfecționării con
tinue a stilului și metodelor de 
muncă, promovând cu consec
vență principiul muncii colecti
ve, Biroul executiv al C.J.E.F.S„ 
care are în componența sa pe 
conducătorii organizațiilor și 
Instituțiilor cu atribuții în do
meniul sportului, stabilește 
obiectivele și sarcinile Imediate 
și de perspectivă, ja măsuri 
pentru aplicarea lor. Dar cola
borarea nu se rezumă numai la 
aceasta. Ea continuă, în princi
pal, în organizarea și desfășu
rarea concretă a activității, prin 
participarea cadrelor tehnice, a 
profesorilor de educație. fizică, a 
reprezentanților organelor cu 
atribuții.

De asemenea, bazele sportive, 
Indiferent cui aparțin, sint puse 
la dispoziția tineretului, după 
un program riguros întocmit, în 
așa fel incit să fie folosite la 
potențialul maxim. Concepută și 
realizată în acest fel, colabo
rarea la care vă referiți a dus 
la dezvoltarea simțitoare a ac
tivității sportive de masă, la 
angrenarea unui număr din ce 
în ce mai mare de tineri și oa
meni ai muncii în eradicarea cu 
mai multă -regularitate și efi- 
tiență a exercițiilor fizice și 
sportului.

Apreciem că avem posibilități 
ca județul Alba să se situeze 
mai aproape de nivelul județe
lor cu tradiție în activitatea 
sportivă, cu rezultate deosebite 
atit în sportul de masă, cît și 
ta cel de performanță.

Viorel TONCEANU

țeles — nu s-ar ridica o do
leanță : am dori ca, după ter
minarea lucrărilor subterane ale 
șantierului metroului, bazele 
noastre sportive, pe care le-am 
creat cu multă trudă și care 
stat în prezent dezafectate, să 
ne fie restituite și — dacă este 
posibil — modernizate !

— Considerind această do
leanță drept un proiect in 
realizarea căruia este de 
presupus tot sprijinul din 
partea forurilor de resort, 
ce alte proiecte se mai în
trevăd in această perspec
tivă a educației fizice ți 
sportului ?

— Există o disciplină de re- 
cuperare — cultura fizică me
dicală. Consider că se proce
dează greșit cind se recurge la 
educație fizică și sport numai 
pentru recuperarea locomoto- 
rie. Convingerea mea este că 
exercițiul fizic — făcut pe baze 
științifice — poate fi folosit ca 
mijloc recuperatoriu într-un nu
măr mult mai mare de boli, 
cum ar fi cele cardio-vascu- 
lare, afecțiunile nervoase, cele 
psihice etc. Un alt proiect, 
poate și cel mai important, ar 
fi acela care se referă la 
DEZVOLTAREA MEDICINII 
OMULUI SĂNĂTOS, medicină 
în «rtdrul căreia educația fizică 
și sportul au de jucat un rol 
de prim rang.

— Care ar fi sarcinile 
medicinii omului sănătos ?

— Această medicină a omu
lui sănătos ar trebui sâ-1 în
vețe pe om cum să doarmă, 
cum să se miște, și cît, și cind, 
cum și ce să mănînce, cum 
să-și organizeze timpul liber. 
Ar trebui să se înființeze a- 
ceastă specialitate, aceea a o- 
mului pe care nu-1 doare rri- 
mic (eșecurile noastre sini 
multe, pentru că ne adresăm 
numai bolilor, numai bolnavi
lor). Mișcarea și exercițiul fi
zic sint hotărîtoare. Stăm ne 
scaun și ne stressăm și uităm 
că educația fizică și sportul re
prezintă cel mai eficace me
dicament.
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SUCCESELE CELOR TREI DECENII, 

STIMULENT PENTRU NOI IZBÎNZI
Clubul Dinamo București se prezintă in 

fața iubitorilor sportului in haine de 
sărbătoare. Miine, 14 mal, se împlinesc 

30 de ani de la înființarea clubului, 30 de 
ani de activitate neobosită pentru îndeplini
rea sarcinilor puse de partid șl de stai te 
fața sportului românesc, 30 de ani de contri
buție activă la îmbogățirea patrimoniului 
sportiv al României socialiste.

Sportivii, tehnicienii și activiștii clubului 
Dinamo București sînt mlndri — la acest ceas 
de bilanț — că pot raporta partidului con
tribuția lor la creșterea permanentă a pres
tigiului sportiv al patriei, la educarea unul 
mare număr de tineri șl tinere te spiritul 
muncit, al curajului șl abnegației. Cu spriji
nul direct și continuu al conducerii Minis
terului de Interne, sub îndrumarea organelor 
de partid, clubul nostru șl-a amplificat con
tinuu forța materială, și-a îmbunătățit con
dițiile de pregătire, a ridicat permanent gra
dul cunoștințelor antrenorilor și tehnicienilor.

Astfel au fost posibile succesele realizate 
in acești 30 de ani. 11 din cel 18 campioni 
olimpici ai României stat membri al clubu
lui Dinamo București, alte 36 da medalH — 
de argint și de bronz atestă talentul șt efor
turile sportivilor noștri. Tot în acest bilanț 
aniversar se găsesc 147 de medalii — între 
care 45 de aur — obținute la campionatele 
mondiale. Să adăugăm că sportivii noștri, in

cluși in reprezentativele României, au cuce
rit 53 de titluri de campioni al Europei, pre
cum și 69 de medalii de argint și 82 de me
dalii de bronz. Firește, bilanțul este mult mai 
bogat, In el afllndu-se numeroase victorii în 
C.C.E., în campionatele balcanice, in mari 
competiții internaționale tradiționale sau în 
întreceri inter-țări.

Succesele obținute de sportivii dinamoviști 
de-a lungul celor trei decenii constituie un 
puternic stimulent, o obligație pentru toți cei 
ce activează în acest club de a valorifica șl 
mal bine potențialul uman și materia], de a 
îndeplini exemplar obiectivele din Progra
mul de dezvoltare a educației fizice și sportu
lui, aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Conștienți de înalte lor misiune de amba
sadori ai sportului românesc, sportivii și an
trenorii clubului Dinamo București se anga
jează să-și sporească eforturile, să dobindeas- 
că noi și importante succese ta marile între
ceri internaționale, să-și aducă astfel prinosul 
de recunoștință pentru grija cu care partidul 
și statul nostru fi Înconjoară pe sportivi, pen
tru condițiile minunate pe care le oferă ti
neretului.

DINTRE SUTE 
DE CATARGE

• De la „Tînărul dinamovist" pe podiumul 
J.O. ® 160 000 de tineri și tinere la selecție
• Antrenori cu inaltă calificare îndrumă pașii 
spre măiestrie ® Volum de muncă sporit, ca
litate superioară • Copiii: 2—3 antrenamente 
pe zi • In curînd, toți dinamoviștii vor pro

veni de la „T.D
Principala preocupare 

a clubului Dinamo Eucu- 
rești se îndreaptă, firesc, 
«pre crearea celor mai 
bune condiții de realizare 
a marilor performanțe. 
Paralel, o grijă deose
bită se acorda schimbului 
de mîine. La doi ani 
după înființarea clubului 
a fost creat „Tînărul di- 
namovist", un centru 
multilateral pentru pre
gătirea viitorilor perfor
meri.

Pornind de la inițiere, 
continuind cu depistarea 
și selecția, acest centru 
— in cadrul căruia acti
vează antrenori cu înaltă 
calificare și reputație — 
asigură tinerilor aspiranți 
la gloria sportivă dru
mul firesc spre măiestrie. 
In acești 30 de ani au 
trecut prin filtrul selec
ției peste 160 000 de ti
neri și tinere, aproxima
tiv W 000 fiind promovați 
în secțiile de juniori. O 
activă conlucrare cu clu
burile sportive școlare, 
cu liceele în cadrul că
rora există clase speciale 
de sport și chiar cu șco
lile generale oferă atlt 
clubului Dinamo, eît și 
partenerilor, beneficii în
semnate, Clubul de per
formanță își împrospă
tează secțiile cu sportivi 
ai acestor unități, iar șco
lile și liceele beneficiază 
de bazele sportive din 
Parcul Dinamo, de asis
tența unor tehnicieni de 
marcă, de laboratoare, 
biblioteci și materiale de 
specialitate.

Așa a fost posibil ca 
nu mai puțin de 20 din
tre cei 47 de medaliați 
olimpici ai clubului să 
provină de la secțiile sale 
de juniori, să fie deci o 
creație integrală a aces
tei mari unități de per
formanță. Printre spor
tivii de frunte ai țării 
și ai lumii care au făcut 
primii pași în sport In 
cadrul prestigiosului club 
se află Leon Rotman și 
Aurel Vernescu, Emilia 
Liță și Ghiță Lieu, Cris
tina Șoptereanu și Dan 
Iuga.

Această filieră firească 
asigură continuitatea atît 
de necesară în procesul 
instructiv-educativ. La 
juniori sau la seniori, 
antrenorii privesc pregă
tirea din același unghi : 
mărirea volumului de e- 
fort și creșterea conti
nuă a calității antrena-

mentului. Nu mai sur
prinde pe nimeni faptul 
că micii gimnaști reali
zează în timpul vacanței 
5—6 ore de pregătire în 
cadrul celor 2—3 antre
namente, că la ciclism 
se urmărește depășirea 
celor 1200 de ore de 
muncă pe an, că la hand
bal viitorii jucători se 
obișnuiesc cu marile e- 
forturi de la vtrste fra
gede. Acestea slnt condi
țiile in care Dinamo 
București îți propune, a- 
cum, 1* intrarea In dece
niul al patrulea, ca toți 
marii performeri ai clu
bului să fie — Intr-un 
viitor nu prea Îndepărtat
— tineri crescuți în sec- Anca Grigoraș deține un loc fruntaș in pres- 
țiile sale. tigioaso familie a gimnasticii românești

Color,el COSMA UTa
Președintele ClubuTui Dinamo București

Vasile Dîba, cel mai bun sportiv dinamovist, a fost declarai da 
ziariști „sportivul anului 1977“

Foto : Dragoș NEAGU

ARTIZANII VICTORIILOR
majoritatea cazurilor — crescuți 
in acest club Încă de pe vre
mea cînd evoluau ei Înșiși in 
arenă. Avînd la dispoziție un 
cabinet metodic, o vastă docu
mentație, aparatură de speciali
tate, fiind permanent Îndru
mați să învețe și să Inoveze, 
acești tehnicieni — antrenori și 
profesori — clădesc cu migală 
temelia succeselor de astăzi șl 
de milne. Ei au Înțeles prin
tre primii că pretențiile tot 
mal înalte ale performanței pot 
fl satisfăcute numai prin muncă, 
prin depășirea volumului con
siderat limită, prin creșterea 
calității și — implicit — a 
eficienței orelor de pregătire. 
Mulțl antrenori de peste ho
tare vin să învețe de la el. să 
afle secretele acestor victorii în 
lanț.

La sărbătorirea clubului Di
namo (și firesc ar fl nu numai 
cu prilejuri festive) trebuie să 
ne aducem aminte de acești 
făuritori ai victoriilor, de acești 
maeștri care au modelat de-a 
lungul celor trei decenii nu
meroase generații șl să-i »- 
plaudăm pentru contribuția lor 
majoră la dezvoltarea și afir
marea în lume a sportului ro
mânesc.

Na afirmăm pentru prima 
dată adevărul că echitabil ar 
fi ca antrenorii să urce pe 
podiumul de premiere alături 
de sportivii lor. Fiindcă ei ilnt 
primii artizani ai victoriilor, oa
menii care transformă talen
tul in aur, trecindu-1 prin re
torta muncii ți a științei lor, 
cei care ii conduc pe sportivi 
in marile bătălii spre victoria 
finală.

De cite ori ar fi trebuit să 
urce Radu Huțan, de pildă, pe 
podiumul de premiere al cam
pionatelor mondiale și al Jocu
rilor Olimpice 1 Ar fi devenit 
Ivan Patzaichin si Vasile Dîba, 
atîția șl atîția alții, vedete ale 
sportului mondial dacă Radu 
Huțan nu i-ar fi condus din 
lotca pescărească In canoea sau 
caiacul amiral 7 Cînd ar fi a- 
juns handbalul românesc să re
cupereze handicapul unor În
ceputuri tirzii dacă n-ar fl e- 
xistat Oprea Vlase, cel care a 
înlăturat prin muncă barierele 
lipsei de tradiție 7 Ar fl ajuns 
naționala noastră de polo pe al 
patrulea loc olimpic și dina- 
moviștii pe podiumul Cupei 
campionilor europeni și al Cu
pei cupelor fără intransigența 
iul Anatol Grlnțescu ? Cînd 
ar fi învins rutierii noștri 
Franța și Belgia la ciclism (a- 
mator) dacă n-ar fi fost iscu
sința lui Nicolae Voicu ? Am 
fi visat astăzi la medalii olim
pice la natație fără rîvna Cris- 
linei Șoptereanu 7

Secretul succeselor multora 
dintre dlnamoviști poate fi u- 
șor dezvăluit. La clubul din șos. 
Ștefan cel Mare se află nu
meroși tehnicieni de frunte ai 
sportului mondial. Oameni care 
au creat o școală a sportului 
românesc, oameni care devan
sează prezentul intuind exigen
țele viitorului, oameni — In

MARI VEDETE PE
De la Nicolae Linca la Vasile 

Diba, pe lungul drum de la 
Melbourne la Montreal — via 
Roma. Tokio, Ciudad de Mexi
co, Mflncben — se desfășoară • 
veritabilă galerie de mari cam
pioni dinamoviști, vedete nu nu
mai ale sportului românesc, ci șl 
ale celui mondial. Am luat ca 
etalon Jocurile Olimpice pentru 
că am învățat ta acești ani să 
ne măsurăm — pe plan spor
tiv — nu numai timpul, d și 
progresul ta olimpiade.

Ștefan Petrescu și Ion Dumi
trescu au asigurat o vreme per
manența tirului românesc pe 
prima treaptă a podiumului 
olimpic. între lacul Wendouree 
și bazinul olimpic de pe insula 
N6tre Dame, între Leon Rotman 
și Vasile Dîba, marele pavoaz 
al „flotilei de aur" a fost ridicat 
de S. Ismailciuc, - D. Alexe, S. 
Covaliov și L Patzaichin. Boxul, 
luptele și atletismul sînt ilustra
te de Nicolae Linca, Nicolae 
Martinescu și Mihaela Peneș. La 
capătul acestui memento al cam
pionilor se impune o subliniere : 
dintre cele 18 medalii olimpice 
de aur ale mișcării sportive 
românești, 11 au fost cucerite de 
sportivii dinamoviști.

Viața sportivă este tot mai tu
multoasă. Ea își pregătește ma
rile serbări olimpice programînd 
în fiecare an intîlniri zonale, 
continentale și mondiale la ma
rea majoritate a sporturilor. 
Acestea stat necesare nu numai 
pentru că testează aptitudinile 
viitorilor candidați olimpici, ci 
și pentru că unele discipline — 
neînscrise pe programul J.O. — 
își desemnează corifeii cu prile-

FIRMAMENTUL SPORTULUI MONDIAL
jul acestor manifestații. S-au 
scris și in aceste competiții pa
gini de legendă sportivă. eroii 
lor numindu-se Cornel Penu și 
Ghiță Lieu, pe terenul de hand
bal, Ion Cernea și Nieu Gingă, 
pe saltelele concursurilor de lup
te, Ion Monea, Calistrat Cațov 
și Simion Cuțov, în „careul ma
gic", Anea Grigoraș și Dan Gre
ce — In sportul ridicat la rang 
de artă de Nadia Comăneci, Va
gi la Teodor — pe șoselele lu
mii, Mircea Anastascscu și Aurel 
Vernescu — pe pistele de apă, 
atîția și atîția alțfl ale căror is
prăvi sînt înscrise ta voluminoasa 
„carte de aur" a sportului româ
nesc.

Cine-i poate uita pe Ion Tiriac, 
Emilia Liță sau pe Anatol Grin- 
țescu ? Cui nu-i trezește și as
tăzi Cori amintirea intilnirilor 
de volei de prin ’66—’67, cînd 
dinamoviștii dețineau supremația 
europeană, sau a celor de rugby 
cu șarjele inegalabilului Ghiu- 
zelea ?

Anii trec, dar din parcul spor
tiv Dinamo, ca dintr-un izvoc, 
apar schimburi de ștafetă cu pri
viri înălțate tot mai sus. spre 
înalturi nebănuite azi. Pentru 
mulți tineri, Dinamo este o aca
demie a sportului, iar tricoul 
roș-alb un simbol al succesului. 
Acest prestigiu s-a căpătat in 30 
de ani de muncă fără preget.

BILANȚ
REMARCABIL
Club de înaltă perfor

manță, cu peste 120 de 
maeștri emerițl și 700 de 
maeștri ai sportului, Dinamo 
București asigură — firesc 
— un mare număr de com
ponent echipelor reprezen
tative. Conștiinciozitatea, 
sîrguința și talentul sporti
vilor se îmbină fericit cu 
iscusința antrenorilor, cu 
hărnicia și dorința lor per
manentă de a învăța, de 
a-și însuși tot ce apare nou, 
cu eforturile neîntrerupte 
de a inova știința sportului, 
din aceasta rezulttad per
formanțe cu puternic ecou 
ta lume® sportului. Contri
buția clubului sportiv Di
namo București la zestrea 
sportivă a țării este ma
joră :

JOCURI OLIMPICE
11 medalii de aur
16 medalii de argint
20 medalii de bronz

CAMPIONATE MONDIALE
45 medalii de aur
52 medalii de argint 
50 medalii de bronz

CAMPIONATE EUROPENE
53 medalii de aur 
69 medalii de argint 
82 medalii de bronz
CUPA CAMPIONILOR EU

ROPENI — 4 (volei — 2, 
handbal, rugby)

CAMPIONATE BALCA
NICE — 397 locuri I

In cei 30 de ani de ac
tivitate, dinamoviștii au ob
ținut 3 883 de titluri națio
nale și au realizat 2 044 re
corduri ale României.

Pagină realizată de
Hristoche NAUM

Dublu campion mondial, luptătorul Nicu Gingă se pregătește 
asiduu pentru J.O. din 1980

Sportul|Pag.Q^p



O calitate nouă, superioară, in selecția și pregătirea „schimbului de miine“(H)

ALTĂ MENTALITATE, ALTA RESPONSABILITATE
REZULTATE PROMIȚĂTOARE, DAR ACȚIUNEA TREBUIE CONTINUATĂ

CU Șl MAI MULTĂ PASIUNE, PRICEPERE Șl ENTUZIASM

I UN FRONT CONTINUU 
AL SPORTULUI ROMÂNESC

I

1

B

I

Schimbul de mune înseamnă viitorul 
României. Un viitor pe care am început 
să-l trăim de pe acum. Un viitor pre

figurat astăzi prin fapte, prin realizări. Afir- 
mindu-se puternic — acum, în viața pe care 
o trăim zi de zi —, schimbul de mîine a 
Intrat în mare parte, cu toate drepturile pe 
care ți le dă munca, minunatele ei rezultate, 
în rindul schimbului de azi.

„Dorim să subliniem (...) prețuirea și înalta 
apreciere pe care o dăm contribuției tinere
tului în tot ceea ce se înfăptuiește in patria 
noastră, elanului cu care el muncește și învață, 
servindu-și patria, partidul și poporul" - spu
nea secretarul general ol partidului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, plasîad 
exact poziția și rolul actual al schimbului de 
mîine in viața de azi a României socialiste.

Ca și în toate sectoarele vieții noastre sa 
cial-economice, și in planul sportului dezvol
tarea, afirmarea plenară, pe trepte cit mai 
înalte, a schimbului de mîine este un obiectiv 
prioritar fundamental.

România 
temică cu 
multilateral 
de mîine.

de mîine va fi cu atit mai pli
cit mai puternic, mai bice și moi 
pregătit, mai călit, va fi schimbul

Expresie a politicii partidului, a îndrumări
lor repetate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
grija profundă pentru schimbul de mîine se 
manifestă In nenumărate ocazii, se manifestă 
permanent șl față de sportivii r.oștri, față de 
sportul românesc.

Tema mesei rotunde pe care ziarul nostru 
a inițiat-o la începutul lunii februarie a anu
lui curent - uO calitate nouă, superioară. In 
selecția și pregătirea schimbului de mîine" — 
om păstrat-o pentru această nouă dezbatere 
din motive bine întemeiate. Co-nsecuția In tra
tare a unei asemenea teme de maximă Im
portanță se Jusfficâ prin realitatea vieții pe 
care o trăim, reci tate in care afirmarea 
schimbului de miir.e nu este o problemă de o 
săptămină, de o lună, de o companie, d 
este un front continuu c! sportului românesc.

Sportul care a dat un prim tinor Erou al 
muncii socialiste, pe minunata noastră gim
nastă Nadîa Comăneci.

Sportul core vrea să țină pasul cu ovintul 
vieții întregului nostru popor.

Sportul care vrea să reprezinte cu demni
tate patrie noastră dragă in lume.

Marius POPESCU

INIJIATIVEIE lOCMf VALOROASE
ISO AȘTEAPTĂ APROBĂRI. SE IMPUS SISGURE!->

• La Baia Mare. Bacău, Arad, 
Constanța s-au găsit soluții 
eficiente pentru îmbunătățirea 
calității muncii cu copiii și juniorii

La întrebarea dv. : „Ce a inter- 
renit nou de la masa rotundă pe 
care am organizat-o- T a? sem

nala cîteva aspecte deosebite. In 
primul rînd menționez o serie de 
inițiative locale foarte bune, ta 
spiritul Programului de dezvol
tare a activității de educație fi
zică și sport care vizează îm
binarea activității profesionale 
a elevilor cu realizarea ce
rințelor privind voluihul de 
antrenament. Și aș remarca cîteva 
centre unde această inițiativă lo
cală s-a și concretizat în rezul
tate. Este vorba de Baia Mare 
(pe linia înotului și a gimnasti
cii), de Băcău (pe linia gimnas
ticii și a fotbalului, în cadrul Li
ceului de fotbal), de Arad, Con
stanța ș.a.

Semnalez și inițiativa Liceului 
de atletism din Cimpulimg, care 
a stat pînă acum ani de zile și. 
a așteptat ca altcineva să-i re
zolve o serie de probleme. Cu 
sprijinul inspectoratului școlar 
județean, liceul a testat toți co
piii din județ. Liceul are în evi
dență la ora actuală un număr de 
elevi selecționați pe baza acestor 

date, pe care cu ocazia începerii 
noului an școlar îi vor școlariza. 
Deocamdată doar îi pregătesc. îl 
au sub observație.

Ce este important de reținut 
la aceste inițiative locale ?

Tendința sau dorința tuturor 
de a realiza un volum mai mare 
de antrenamente.

De foarte multă vreme ne con
fruntăm cu această problemă și 
greu putem să realizăm un vo
lum la nivelul cerințelor din Pro
gramul de dezvoltare a mișcării 
sportive. De d’ata aceasta prin 
rezolvările găsite de *Inspectora- 
tele școlare și C.J.E.F.S., de con
ducerile de școli, de conducerile 
unităților sportive, s-au găsit so
luții pentru realizarea unui vo
lum destul de mare de sntrena- 
mente.

Aceste rezolvări, aceste iniția
tive pe plan local nu au m^i aș
teptat nici o reglementare cen
trală, un ordin al ministrului sau 
Bite instrucțiuni speciale. S-a tre- 

Ia treabă, în spiritul indica
țiilor din Program, s-au găsit so- 
<uții pentru ca un număr de co- 
«)ii selecționați să fie grupați in

Prof. ALEXANDRU MOGOȘ, 
șeful serviciului orgonizore 
și coordonare a activității 
sportive de performanța 

și pregătirii olimpice

anumite clase speciale și să în
ceapă școala chiar de la ora lt, 
acolo unde a fost nevoie sâ se 
asigure două antrenamente pe 
zi.

O a doua problemă se referă 
la faptul că nu am mai scăpat, 
ca în anii trecuți, etapele finale 
ale competițiilor pentru copii și 
juniori. Am trecut la o înregis
trare mai exactă a potențialului 
de care dispun ced care ajung ta 
etapele finale. Pe baza unor fișe 
alcătuite de fiecare federație și 
de comisia centrală de pregătire 
a copiilor și juniorilor, fiecare 
copil a fost testat cu ocazia par
ticipării ia campionatele școlare 
de gimnastică. la campionatele 
de juniori la haltere, la box, la 
cele trei competiții de volei pen
tru juniori I și n. Vom face la 
fel la concursul de primăvară al 
juniorilor II la atletism. S-au al
cătuit colective de specialiști care 
au observat valoarea copiilor 
prezentați la aceste finale. Pe 
baza fișelor, pe baza acestor ob
servații, comisiile de copii și ju
niori din cadrul federațiilor au 
alcătuit scrisori în care eviden
țiază aspectele pozitive, activita
tea unor antrenori care au pre
gătit elemente valoroase, remarcă 
deficiențele care se mai mențin 
și transmit indicații pentru eta-
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pe această temă —
ca participarea tovarășilor

HA HAIfillO, ION SICLOVUI, 
ALEH SICO, IUI HĂGAI și ALEXANDRU MOGSȘ

Din bob la masa ratandă

Cerință fundamentală pentru continua ascensiune ■ 
sportului românesc, realizarea unei calități noi, su
perioare, In selecția și pregătirea .schimbului de 

miine" — s-a Înscris in prtm-planul preocupărilor tuturor 
organizațiilor sportive, ale factorilor cu atribuții.

Această problemă a fost inclusă permanent și in tema
tica ziarului nostru, care a popularizat experiența pozitivă, 
inițiativele, rezultatele bune, ca si neajunsurile manifestate 
la toate nivelurile mișcării sportive. In acest context re
dacția a organizat, acum trei luni, o masă rotundă la 
care au participai specialiști, activiști cu munci de răspun
dere In mișcarea sportivă și cu sarcini directe in realizarea 
cerințelor privind pregătirea „schimbului de mîine". Am 
consemnat atunci opinii și soluții care ni s-au părut deo
sebit de valoroase, propunlndu-ne, ca, in continuare, să 
ne adresăm și altor cadre care lucrează nemijlocit în munca 
eu eopiii șl juniorii, să Înfățișăm activitatea acestora, fi
rește cu părțile bune, dar și cu neajunsurile pe care le 
prezintă, acordind • atenție deosebită sugestiilor și iniția
tivelor pe care avem să le cunoaștem.

Nu ne propunem, desigur, un bilanț al materialelor apă
rute in ultima perioadă de timp, dar considerăm conclu
dent pentru a sublinia ecoul mesei noastre rotunde cîteva 
idei pe care activiști cu experiență din cluburi și județe 
ni le-au exemplificat prin multe date de referință : me
nirea profesorilor de educație fizică de a descoperi ta
lente, rolul activiștilor sportivi din cele mai mici unități 
de performanță, mediul rural — un nesecat izvor de depis
tare a elementelor talentate pentru toate sporturile, actua
litate și perspectivă in munca cu copiii și juniorii, conti-

| nuitatea procesului de selecție ș.a.
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peie următoare. Observațiile 
foone precise ajung ia fiecare 
antren or care a participat ia 
esspa finală șt sperisTtfti care au 
trecu: etapele tatermetftare.
Ce ne oferă această metodă de 
lucru ? Iată, la volei • « tun 
1P—12 copii de excepție, cuc vor 
tue obiectai atenției federației, 
a wnităților din care el provin. 
La Bzn. Vilcea a fost descoperit 
an element excepțional care la 
14 ani are 1.S2 m înălțime șl o 
detentă ieșită din comun 1

Un al treilea aspect : in cadrul 
comisie: centrale «Intern ta«--c 
etapă avansată de deftaitlvare a 
sistemului de norme si cenr.țe st 
orientare metodică generală pri
vind pregătirea ccpritor și Junlc- 
fflor. Materialul urmează să fie 
supus dezbaterii comlsiizt-r fede
rațiilor. antrenorilor federali și 
comis _ r Județene, urm in d Să
Ce pus ape. la lademîna fiecân 
federații, care lsi va elabora t- 
niiie metotLce pe fiecare probi. 
Dorim să existe o stagurâ orter.- 
tare metodică pe o ramuri d’
spam. La ora actuală stat progra
me diferite pentru etaburi rpor- 
tive școlare, pentru eiaee ea pro
gram. pentru licee eu program 
pentru secții- Ne-am străduit si 
includem șl indicatort foarte pre- 
dși. și ca voim de antrenament 
Si ea prcoe si narae de eontro: 
ti In ceea ee privește mafia pre
gătire-concurs.

O problemă care este ta aten
ția Comisiei noastre centrele «1 
a MJȚ.I. este cea a rdațSâor din
tre tipurile de unități oare pregă
tesc copii și Juniori.* Avem. la 
ora actuală. mai multe aptul de 
unități. Ele acționează eon ta- 
dependent, fiecare ea obiectivele 
sale, eu sarcinile șl programele 
sale, cu felul ei de organizare. 
Este necesar să stabOtai un t*n 
de relații de colaborare — si 
chiar de subordonare — Intre a- 
eeste unități. Să stabilim toate 
relațiile necesare pentru crearea 
acelor unități sportive de kialtă 
performanță indicate de Program, 
care nu pot fi realizate pe baza 
unui singur nivel de pregătire. 
Ee trebuie să pornească de M 
copii și să ajungă pini In vîrful 
piramidei. ia cel mai bine pregă
tiți sportivi care să reprezinte 
țara in competițiile internațio
nale. Este o problemă care nu 
trebuie să Intîmptae dificultăți, 
pentru că și aici viața ne-a luat-o 
puțin Înainte. La Baia Mare se 
realizează această unitate aproape 
In mod perfect. Intre grădiniță, 
învățământul primar, tavățămln- 
tul gimnazial. liceal șl Cubul 
Sportiv Baia Mare. Este o le
gătură directă, totul subordonln- 
du-se ideii de a pregăti Înotăto
ri de valoare, gimnaștl de va
loare. In sflrșit, semnalez faptul 
că comisia centrală de pregătire 
a copiilor șl juniorilor a elabo
rat propuneri pentru reglemen
tarea participării elevilor. studen

ților și a cadrelor didactice ta 
activitatea de pregătire șl ecen- 
petițkmaiă. Dementele dotate 
trebuie să beneficieze din partea 
inspectoratelor școlare, a mtStăp-

lor școlare, de unele avantaje ea 
să poată realiza in principal 
două antrenamente pe zi. spre a 
realiza obiectivele impuse azi de 
marea performanță.

Îl OBIECTIVUL IMEDIAT: 0 W ACME 
DE TESTARE A COPIILOR DIN UNITĂJILE

SPORTIVE ȘCOLARE

Conf. unhr. dr. ALEXE MCU, 
directorul Centrului 
de cercetări pentru 

educație fizică șl sport

In sulta celor discutate la cri
ma noastră masă rotundă șL ta 
parte, ea o consecință a celor 
dezbătute atunci, am reușit să 
daberăm această lucrare care 
se numește, ca si prima. „Selec
ția In sport*, eu subtitlul .Sin
teza critici a rezultatelor măsu
rătorilor motrice efectuate tn 
unitățile specializate, privind se
lecția si pregătirea copiilor si 
Juniorilor-, A fost prima con
fruntare a unul sistem de crite
rii de pregătire fizică generală 
Si specifică a copiilor si junio
rilor, Începători și avansați. cu 
realitatea terenului Ipoteza lu
crării dorea să confirme sau să 
Infirme, eventual, valoarea, pu
terea de Incidență, puterea de 
evaluare, de evidențiere a aces
tor criterii generale si specifice 
si tn același timp să vedem care 
este realitatea pe care acest sis
tem de verificare, de cernere, 
ne-o' arată la aceste unități.

Concluziile nu stat Încurajatoa
re si confirmă Ipoteza că aceas
tă masă de copil selecționați In 
unitățile respective nu este nici 
cea mal bine aleasă si nu este 
nld suficient de pregătită. Lu
crarea diferențiază sl pe ramură 
de sport șl pe Județe care este 
realitatea din acest punct de 
vedere. ,

tn acest an. cu aprobarea Co
misiei centrale de selecție si eu 
avizul M.EJ. șl al C.N.E.F.S„ do
rim să declanșăm. In ultima de
cadă a lunii mai si ta prima ju
mătate a lunii iunie o nouă ac
țiune. pe baza unor criterii îm
bunătățite ta lumina acestei lu
crări, o acțiune care să fie mal 
bine pusă la punct decît cea an
terioară realizată ta octombrie— 
noiembrie 1976. Vom surprinde 
acum copilul la sfîrșitul anului 
școlar. Considerăm că vom găsi 
deci un copil mai bine pregătit 
și nu ne va împiedica nimic ca 
ta această acțiune, cu caracter 
național, — In care vor fi tes- 
tatl ta jur de 100 000 de copil — 
să-1 măsurăm din punct de ve
dere al pregătirii generale șl al 
pregătirii specifice.

Spre deosebire de lucrarea an
terioară. pe care am făcut-o pe 
bază de prelucrare manuală, a- 
cum ne pregătim pentru pre
lucrarea electronică. Am trimis 
ta tară 100 000 de fișe (52000 pen
tru începători, restul pentru a- 
vansați). Prin acestea dorim să 
știm ce se petrece in _casa“ fie
cărei școli, ta clasa sl ta sec
ția fiecărui profesor, să cunoaș
tem valorile antropometrice sl 
motrice, generale si specifice ale 
fiecărui elev, astfel incit sinteza 
acțiunii să ne pună pe masa 
discuțiilor si a reflecțiilor ee 
valori avem pe fiecare ramură 
de sport, ta totalitatea el. dife
rențiat pe fiecare județ, pe fle
care localitate, pe flecare scoală, 
pe fiecare profesor. Noi vom cu
noaște astfel, tacă înainte de 
încheierea anului 1978. care este 
potențialul real al clipei de față, 
al fondului de rezervă al spor
tului de performantă din tara noastră.

Eu cred enorm de mult ta a- 
ceastă acțiune, căci nu poți să 
stăpînești un fenomen dacă nu 
al toate dimensiunile lui. pe ori
zontală si pe verticală. Aceste di
mensiuni țrebuie să Ie avem ia 
intervale relativ scurte ca să 
le putem judeca dinamica.

Cred că este nucleul sau mo
mentul de intersecție Intre spor
tul de masă și baza de masă a 
«portului de performantă. Intre 
aceasta sl sportul de mare per
formantă. Acest domeniu tre
buie «& fie stăptnit. stimulat. 
BtoMHzat și controlat cu amănun
țime.
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DECIT U eUUETATE MiCI!

intrare in atletism, 
e tineri ți tinere, o 
‘iind ți finala din a-

Tineretului* din c

cărei desfigurare prezentăm o imagine. 
Profesorii de educație fizică, antrenorii, 
ceilalți specialițti eu Insă datoria să se
lecteze din aceste întreceri elementele ta-

tentate, pe care epoi să le îndrume spre 
secțiile de performantă. Numai ața crosu- 
rile iți vor dovedi integral utilitatea fa 
depistarea ctitorilor campioni.

ERELOR TRADlIiCNALf
PIVOJI,

J EXTREME STINGĂ,
CENTRAU
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LE.F.S., a fost aceea de a veni 
ta întâmpinarea pregătiri! specia
listului de mîine, privind exi
gențele pe care Je implică spor
tul contemporan, mal ales la ni
velul copiilor și ai juniorilor. 
Consider că ta pregătirea viito
rului specialist trebuie să creas
că mult mai mult sistemul de 
cunoștanțe biologice ale profe
sorului de educație fizică, mal 
ales ta unele domenii care au 
lipsit pină acum, ta profilarea 
absolventului nostru. Din acest 
motiv, încă ta acest an am in
trodus un curs nou „genetică șl 
antropologie* aplicat la sport. 
Azi, ctad problema selecției a 
devenit o problemă de ordin na
țional, dacă nu se asigură șl ba
zele cunoștințelor privind gene
tica, dacă nu se repune ta drep
turi antropologia, ta domeniul 
nostru, și rămînem numai Ia ana
tomie (chiar dacă am denuml-o 
„anatomie funcțională") nu dăm 
o bază științifică Înțelegerii și 
procesului de selecție, pe de o 
parte, dar șl Înțelegerii mal 
dare, rezolvării științifice a stre- 
ssului pe care antrenamentul la 
nivelul copiilor și juniorilor, ta 
conceptul modera al pregătirii 
acestora, o implică. Pot spune că 
din acest punct de vedere, a , 
o metodică din domeniul sportu
lui de performanță sau a spor
tului de masă nu se mal rezolvă 
numai prin cei doi factori im
plicați ta procesul de pregătire : 
profesorul șl medicul. Profeso
rul și antrenorul trebuie să ajun
gă la mal multe cunoștințe de 
ordin biologic. Abia atunci șl 
aportul lor, chiar ta probleme de 
metodică, va fi mult mal mare.

Privind activitatea cu copiii șl 
juniorii, toate catedrele I.E.F.S. 
stat angajate ta cercetare știin
țifică, pe mai multe ramuri de 
sport. Și sper ca. anul viitor, să 
apărem cu primele cărți pentru 
antrenamentul la copii și Ia ju
niori.

Faptul că ne întCnlm aici fa
vorizează nu numai un schimb 
de opinii intre noi, «ti favori
zează și un schimb da relații 
funcționale intre instituțiile pe 
care le reprezentăm. Și atunci, 
prin această concentrare a mai 
multor instituții care au respon
sabilități ta problema respectivă, 
vom putea, sper, să ne aducem 
un aport mai bun tn viitor. Am 
o mare Încredere eă problema 
copiilor șl a juniorilor, a educa
ției fizice, ta general, va căpăta 
noi parametri de înțelegere în 
urma unei acțiuni pe care o 
pregătim cu toată răspunderea. 
In cadrul simpozionului național 
ce va fi organizat cu ocazia fi
nalei „Daciadei* vom dezbate 
unele probleme, majore ale edu
cației fizice școlare, ale sportu
lui de masă șl de performanță, 
deosebit de importante nu nu
mai pentru viitorul profesor de 
educație fizică, «ti și pentru ac
tualii profesori. Cred că simpo
zionul. pe care-1 vom organiza 
la 1S august, va II pentru o bună 
bucată de vreme un important 
element de referință pe ptan 
metodologic, pe plan teoretic șl 
chiar pe planul practicii hemîi- 
Jocite.

în momentul actual o anumită 
chestiune devine toarte impor
tantă privind și activitatea spe- --------------- .

ne 
tre- 
va- 

trebuie 
de 

pregătirea 

daliștilor domeniului, dar 
schimbul de mîine la care 
referim. încă de pe acum 
bule să pregătim temeinic 
canța școlară 1 Aceasta 
să reprezinte o perioadă 
mari acumulări în ț__„__ __
sportivă a elevilor, tn sensul că 
ttnărul fiind eliberat de o serie 
de obligații școlare, pe care na

le putem nici ne&i șl mei să m 
le tațelegem, poate tace nud 
multe ore de antrenamer.t pc 
aăptămlr.ă. Vacanța școlară vn 
trebui aă contribuie Intr-o mal 
mare măsură Ia rezolvarea pre
gătirii temeinice a copiilor șt 
Juniorilor. Dacă ta unele do
menii am recurse la alte tipuri 
de tabere de pregătire, dedt cele 
«tradiționale* cred că eficiența 
ar fi mal mare. iată, de exem
plu, eu văd, de plită, randa
mentul unei tabere «te pregătire 
a pivoțhor, a altei tabere eu

BAZA TEHNICO-ORGANIZATORICA A PREGĂTIRII
TINERILOR SPORTIVI TREBUIE SA EIE

IN PAS CU SOLICITĂRILE ANTRENAMENTULUI!

perfor- 
«ceasta 
*tâ In 
aeeen- 
a bto-

Beferindu-mă la activitatea Co
misiei centrale pentru organiza
rea ți coordonarea activității 
sportive de performanță In ria
dul copiilor șl pionierilor, Ja 
care șl doi specialiști ai noștri 
stat incluși șl Iți aduc contribu
ția, ta această ultimă etapă a 
amendării criteriilor de norme șl 
cerințe pentru activitatea sporti
vă a copiilor și juniorilor aspec
tele biologice și medicale la a- 
eeastă vlrstă, fără a le hipertro
fia, pot deveni prioritare, in u- 
neie Împrejurări, chiar Înaintea 
celor metodice. In fond, avem 
de-a face cu niște ființe la o 
vlrstă fragedă, al căror prim 
scop este o dezvoltare multilate
rală. Numai realiz.ind această dez
voltare multilaterală, pe baza u- 
nul proces bine dirijat, tinerii a- 
jung să obțină șl unele 
manțe sportive. Dar nu 
este problema care ne 
față. Am vrut numai să 
tuez asupra acestei laturi 
logicului, pe care profesorul Și- 
ctovan ml-a sugerat-o, pe bună 
dreptate, ca dascăl șl pedagog. 
Aș aminti că și In preocupările 
medicinii stă elaborarea unor 
criterii, a unor norme de selecție 
medico-biologică, inexistente plnă 
acum declt toarte sporadic și nu 
ea un sistem organizat. Este 
vorbe de un Îndrumar de sinteză 
al medicinii, care a trecut prin 
toarte multe etape de confrunta
re cu specialiști din domeniul 
medicinii, al biologiei șl al pe
dagogiei șl se află acum In faza 
editorială. Deci, in puține luni, 
va avea șl medicina sportivă, 
ceea ce nu are tn clipa de față, 
un document, după care orice 
medic, de pe cuprinsul țării, 
medic școlar, pediatru sau de 
medicină sportivă va putea, tn 
mod ordonat șl organizat, în cu
noștință de cauză și competent, 
să deceleze — tatrucît el conține 
o baterie destul de simplă ca 
posibilitate de execuție, dar des
tul de reprezentativă — și va 
putea să prognozeze pedagogului 
dacă un copil are rost să fie 
luat tatr-o pregătire de taot, de 
fotbal sau de box, sau uneori 
chiar pentru anumite posturi, 
pentru anumite probe. Odată se
lecționați, copiii cel mai talen
ts ți stat Incluși ta unitățile șco
lare de performanță șl de înaltă 
performanță. Ar fi de presupus, 
de aceea, ca el să găsească acolo 
condiții pe toate planurile — In
strucție școlară șl pregătire spor
tivă — superioare ca nuanță 
și ta concordanță cu cerințele 
noului regim de prestație, de a- 
semenea complexă, la care sînt 
supuși. Avtad ta Obligația noas
tră profesională controlul șl în
drumarea, sub acest aspect, a eî- 
torva asemenea unități, am con
statat că lucrurile nu stat în
totdeauna ta concordanță cu 
cerințele cu care selecționatul a- 
junge să fie confruntat. Adică, 
el este confruntat ta primul rind 
cu un anumit număr de ore șco
lare șl cu un număr de ore de 
activitate sportivă, cu mult mal 
mari declt nivelul de unde a 
provenit prin această selecție. Or, 
în paralel, baza tehnico-organiza- 
torică care ar trebui să țină cont 
de această solicitare crescută, sub 
aspectul intensității, volumului 
și complexității, tehnicității șl al

o funcționaUzare

clemente de perspectivă pentru 
extrema stingi, pentru atsceoți 
centrali etc. Mă glndosc ded * 

" " " a taberelor.
Cu mici eforturi s-ar putea re
zolva multe lucruri deficitare, ta 
acest sens, s-a reintrodus ta 
planul de tavățămint ai I.E.F.S. 
practica studenților ta tabere șl 
ooJonil. Se va permite astfel 
viitorului specialist, tacă din 
perioada studenției, să Ce pre
gătit mal bine pentru exigențele 
vieții de producție la încheiere* 
studiului.

specializĂril, care ți ea reprezin
tă o solicitare, nu se manifestă, 
de pildă, prin asigurarea unei 
alimentații In concordantă. nu 
mă refer la aspectul cantitativ, 
eu aceste cerințe, cu aceste efor
turi. Asigurarea unui sprijin pe 
Hnie farmacologică, In susținerea 
eforturilor sau a refacerii, a re
cuperării după asemenea efor
turi, care-i permit sportivului, in 
primul rînd, testarea unul stan
dard superior de sănătate *1 
care-1 poate face apt să repete 
aceste eforturi a doua, a treia si 
ș-a.m.d., toate acestea nu stat 
Încă peste tot la nivelul cerut.

ărturisim, de la bon început, satisfacția pe 
care interlocutorii noștri ne-au produs-o, 
atît pentru interesul și prin competența cu 

care cu abordat, din nou, problemele puse in dis
cuția mesei rotunde, cit, mai ales, pentru situația 
mult îmbunătățită pe care ne-au înfățișat-o, cu 
suficiente și concludente date obiective.

A rezultat clar că intre timp s-a produs un 
pas înainte in activitatea de selecție și pre
gătire a copiilor și juniorilor, unele probleme 
dintre cele mai importante gâsindu-și rezolvări 
ia nivelul actualelor cerințe. După cum s-a des
prins din discuții, la ora actuală se poate vorbi 
nu numai de proiecte și experimente, a si de 
REALIZĂRI CONCRETE, DE APUCAȘI PRACTICE 
CU BUNE REZULTATE.

Ne-a reținut atenția nu numoi responsabilita
tea crescută cu care se muncește in acest do
meniu, ci, deopotrivă, și FUNDAMENTAREA RI
GUROS ȘTIINȚIFICĂ a acțiunilor inițiate.

Un ecou valoros l-cu avut aceste preocupări

ta județe de unde, chiar la nivelul unor unități 
școlare sau cluburi de mai mică importanță, au 
pornit inițiative care exprimă O ANGAJARE MAI 
EFICIENTA A PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FI
ZICA și a unor antrenori, a diferitelor alte cadre 
intr -un domeniu în care pină nu demult o ase-' 
menea problemă era considerată doar de resor
tul celor mai puternice unități ale sportului no
stru de performanță.

Cum spuneam șl după masa rotundă ante-’ 
rioară, realizarea unei calități noi, superioare,’ 
în selecția și pregătirea „schimbului de mîine* 
este un proces vast, complex, de durată și, fi
rește, rumeni nu are pretenția ca el să fie în
cheiat — cu rezultatele dorite - în doar citeva 
luni. De aceea, considerăm preocupările și 
succesele evidențiate acum la această nouă masă 
rotundă ca O ETAPĂ tatr-o activitate care se cere 
continuată cu și mai rmrttă înțelegere a obiecti
velor care trebuie tadeplinite, cu și mai multă 
dăsvire, cu eforturi sporite și pasiune.

Masă rotundă realizată de Dan GARLEȘTEANU, Romeo VILARA, Vladimir MORARII și Adrian VASMJEf 
Fotografii de Drago? NEAGU
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• Cred că avem testai tfcerf 
capabili să obțină rezultate 
te m cinei laioric superfr 
și la sporturile te Iarnă

Timpul care a trecut de la 
precedenta noastră tatîlnlre, de 
Ia începutul lunii februarie, a fost 
totuși prea scurt ca că fi În
găduit. la nivelul loturilor o- 
limpice, modificări de fond tn 
compoziția lor și mă gindesc 
la întinerirea rtrwhirilor 
tara. în majoritatea loturilor, 
după o perioadă de intense 
pregătiri, abia au loc acum 
primele concursuri, așa eă— 
Din acest punct de vedere tre
buie arătat eă, tn ceea ee pri-

aces-

rodate in 
chiar la 
sau mon- 
elemcntc

vot avea loe Întrecerile de la 
Lshe Placid. Reiese deci dar 
ei viitorul sezon, dla Iarna tai 
W79, apare decisiv sub toate 
aspectele, inelusiv acela al ta- 
fineririi loturilor. Oompetițiile 
«fin 1S73, aproape fără excep
ție, s-au Încheiat eu rezultate, 
s& le zic— neconcludente pen
tru «portivii noștri. Curind se 
va tace o analiză temeinică a 
acestei situații și cred eă ae 
vor lua măsuri mai de esență, 
căci : eu schimbări miei nu se 
poate ajunge declt la rezultate 
mid ! Personal cred că avan 
destui tineri capabili să atingă 
și ta sporturile de iarnă un ni
vel valoric superior, rezultate 
care să-i facă realmente compe
titivi pe plan internațional.

O a doua categorie de spor
turi, de fapt cele prevăzute a se 
prezenta la Jocurile Olimpice 
de Ia Moscova, au Înainte 
două sezoane, deci o perioadă 
mai îndelungată pentru a se 
putea acționa mal puțin crispat 
șl constrins de timp, pentru a 
se maj încerca viabilitatea u- 
nor noi formule, pentru a pu
tea fl promovate șl 
diferite competiții, 
campionate europene 

. diale, tinere talente,
cu posibilități deosebite pentru 
marca performanță. Reccntui 
exemplu pe care ni l-au oferit 
luptele libere, la campionatele 
europene de ia Sofia, este și 
elocvent și ionic. O formație 
euprinzînd cîțiva tineri, intre 
care șl debutanți, cum a fost 
cea a țării noastre, a reușit to
tuși la „Festivalna*, la Sofia, 
citeva rezultate notabile și o 
„producție* de cinci medalii, 
trei de argint și două de 
bronz. Foarte tinerele noastre 
gimnaste — mă gîndesc la Ma- 
rilena Neacșu, la Dumitrița 
Turner, Angela Bratu, Mireia 
Oancea. Rodica Dunca etc. — «u 
demonstrat, in citeva con
cursuri importante, eă au ca
pacitatea să progreseze astfel 
tacit, împreună eu Nadia Co- 
măneci și Teodora Ungurean,!, 
să alcătuiască a reprezentati
vă redutabilă. Saltul calitativ 
al unor tinere înotătoare, Înre
gistrat tn acest Încăput de an 
eoznpetițional, este ți el fa mă
sură să ne bucure și să ne facă 
optimiști In așteptările noastre. 
Și tot ața, dar In proporții di
ferite, ți Ja alte ramuri sp«5r- 
Hve.

Intr-o altă ordine de idei, do
resc să mă opresc puțin la o 
problemă actuală, foarte acută, 
ta atletism. După cum știți, ta 
toamna anului trecut a fo6t 
organizată o amplă acțiune de 
selecție la nivelul întregii țări. 
Finalizarea acesteia a avut loc

Ing. UA MANOLIU, 
vicepreședinte al CN.E.F.S. 
ți d Comitetului Olimpic 

Român

dacă depistații cel

școlare să parti- 
succes, de mai 
competiții inter- 

tetratlon, fără ca 
respectivi să fi 

specială — 
materialul 

și pe de alta1 
1—•* să

ă 
ta recenta vacanță de primăvară 
a elevilor, prin organizarea 
unei tabere de pregătire lat 
Cfcnpulung Muscel, cu partici
parea unora dintre cei d 
in toamnă, a celor mai
Dar. din capul locului trebuie 
să spun că „finalizarea* nu a' 
putut avea eficiența dorită de 
federația noastră de atletism' 
pentru că, cu extrem de puține 
excepții, tinerii veniți la Cimpu- 
lung. nu corespund, pur țî 
simplu, cerințelor atletismului 1 
Personal, aș vrea să cred că' 
totuși, din diferite motive, ju
dețele noastre n-au trimis la 
Cîmpulung pe cei mai meri-, 
tuoși dintre cei depistați, pen
tru că, 
tot ceea 
toamnă a fost formal făcut, de 
mîntuială ’ " ' . ' '
mai buni sînt cei trimiși acum 
în tabără !... ,

îmi este pur și simplu 
imposibil să concep cum este 
posibil ca echipele noastre re
prezentative 
cipe cu real 
mulți ani, în 
naționale de 
totuși copiii 
avut o pregătire 
este vorba doar de 
uman brut ! — .
parte, la scara Întregii țări, .. 
nu rămînem cu aproape nimic 
dintr-o amplă acțiune de selecție 
condusă și coordonată de orga
nele noastre județene pentru 
educație fizică și sport, cu con
cursul Inspectoratelor școlare? « 

Crosul Tineretului, ale cărui 
finale, în acest an, le-am ur
mărit zilele trecute în Capitală, 
nu constituie o noutate pentru 
activitatea atletică de mase. Și 
totuși, încă puțini dintre par— 
ticipanții la această mare corn* 
petiție s-au atașat ți au ră
mas fideli atletismului de per
formanță. Cauzele sînt multe 
șl nu am intenția să le discut 
acum. Voi spune însă că In 
acest an F.R.A. a mobilizat, la 
locul finalelor, un mare număr 
de antrenori pentru a-i vedea 
pe participanți. pentru a-î re
marca pe cei mai merituoși.' 
Dorim, în continuare, cu spri
jinul U.T.C., să organizăm, In 
vacanța mare, o tabără de pre
gătire pentru cei mai ta- 
ientați, la care vom trimite pe 
cei mai buni antrenori din 
țară, specialiști în alergările da 
semifond și fond. Cred, sincer, 
eă efectele vor fi foarte bune,' 
deoarece la finale, pe Stadia, 
nul Republicii, am văzui mulți 
alergători tineri și foarte tineri 
care ar putea deveni atlcți ade- 
vărați !

altfel, însemnează că' 
ee s-a întreprins în



„23 AUGUST-

MECIUL
(Urmare din pag. 1)

ode alo lui Blohin, Kolotov, 
Konkov, Buriak, alături de cele 
al« unor talcntați tineri jucă
tori, ia frunte cu Bessonov.

Se știe că formația noastră 
a efectuat in acest sezon o 
rie de Încercări, eu jucători 
toate generațiile. Chiar șl 
cui de miine face parte 
seria verificărilor de mare 
licitare menite să ducă ta titu
larizarea unei formații echili
brate, cit mai omogenă, apH- 
rind o idee modernă, unitarii 
'de joc. Tocmai de aceea avem 
nevoie, poate mal mult ca ori-

«e- 
dln

U. R. S. S.
FIȘIER ĂL PARTIDELOR

J ROMÂNIA
I '• Cronic* meciurilor de toi- 
bal România — U.R.SA. încape 
ta 1 Iunie 195T cind. la Moscova, 
ede două reprezentative incbeto 
la egalitate (1—1) primul tar 
meci, disputat pe stadionul Luj- 
nUri. în țața a 100 004 de spec
tatori. golurile fiind realizate da 
IU Ene. (min. 51) și Strelto» 
Mmln. 74). A fost un meci d4 
neuitat, tn care România a an
ulat următoarea echipă : Toma — 
Zavoda n. Apotzan, Neaoșa — 
Călinoiu, Bone — V. Anghol, 
Constantin, Al. Ene, Ozon, TA- 
taru L. Din reprezentativa 
XTJLS.S. nu au lipsit Iașin. Kxl- 
rtevski, Voinov, Neto, Kuznețov, 
iStrelțov. De atunci și pînă acum 
cele două prime selecționate s-au 

I mai întUnit de Încă două ort : 
la 18 aprilie 1973. la Kiev (•—33 

, și la 29 noiembrie 1975 la Bucu- 
Irești (2—2). Reamintim că cele 
jpatru goluri din această ultimă 
fpartidă au fost reușite de Trei 
Hmin. 5), Kolotov (min. 45), Kon- 
;kov (min. 47) și Hajnal (min. 85). 
La fluierul arbitrului Rudy 
Glockner (R.D.G.) s-au aliniat — 
atunci — următorii jucători : 

;»OMANLA (antrenori : V. Stâ- 
nescu, D. Nicolae-Nicușor, Em. 
Jenei) : Răducanu (min. 5« Me- 
raru) — Mateescu, Sameș, G. 
Sandu, Lucuță — Dinu, Dudu 
Georgescu, Bălăci (min. 43 Dv- 

ibrin ; min. 86 M. Sandu) — Trei, 
ț Iordănescu, Lucescu (min. 74 
.Hajnal). U.R.S.S. (antrenori : ▼. 
Lobanovski, O. Basilevici) : Oa- 
tapovski — Troșkin, Zveaghfta- 
tev, Fomenko, Reșko — Buriak, 
Konkov, Veremeev — Oniscenka, 
.Kolotov, Blohin (min. 74 Andrea- 
' tian).

• Meciul de duminici este al 
295-lea din palmaresul reprezen
tativei noastre. 123 de meciuri au 
fost cîștigate. 101 pierdute. 71 în- 
cheindu-se la egalitate. Golave
raj : 520—183. Este a patra con
fruntare interțări de anul acesta 
a „tricolorilor*, după partidele 
cu Turcia, Argentina șl Bulgaria.

• Iată numărul de meciuri in
ternaționale susținute de jucăto
rii noștri : Radu cana — 57, M. 
Zamfir — 1. Ștefânescu — 3. Me- 
hedințu — 3, Sătmăreanu n — 
28, Vlgu — 15, Boloni — 23, Ior
dănescu — 45, Rădulescu — 1, 
Crișan — 23, Bălăci — 24. Dudu 
Georgescu — 33. Radu II — 3, 
Marcu — 14. Patru jucători sint 
debutanți : Windt, Zahiu, Stoica 
și Doru Nicolae.

ROMÂNIA

MINE, PE STADIONUL

rind, de susținerea publicului, 
de încurajările lui mai cu sea
mă in momentele de dificul
tate. dnd căldura încurajărilor 
te face să cîșligl forțe, încre
dere. Fiți alături de noi, dragi 
spectator!, noi vom face totul 
spre a nu vă dezamăgi 1“

„Tricolorii" au continuat suita 
antrenamentelor intense la Sna- 
gov. Ieri au fost prevăzute 
două asemenea ședințe de pre
gătire, una dimineața, alta 
după-amiază. Pentru astăzi este 
prevăzut, in cursul dimineții, 
un nou antrenament Dupâ- 
amiază, toate preocupările sint 
dedicate pregătirii teoretice a 
jocului de mîine ; studierea, cu 
ajutorul videomagnetoscopului, 
a partidei cu Espanol (cu tra
gerea concluziilor de rigoare) și 
a jocului echipei sovietice, pria 
observațiile desprinse de la ul
timele el Intîlniri. vor ajuta 
la definitivarea planului tacfie 
pentru meciul de mîine. Ia 
componența lotului a intervenit 
• modificare. Deoarece B atari 
a devenit indisponibil (ruptură 
de menise) si spre a exista • 
rezervă pentru ataș dintre Ju
cători! experimentați. Joi seara 
a fost ceaToeai Duda Geor- 
seseu. Ia acest fel. componența 
lotului este următoarea : Bă-

ducauu, Windt (portari), M. 
Zamfir, Ștcfănescu, Mehedinții, 
Vlgu. Sătmăreanu, Zahiu, B5- 
MW. Iordănescu, Rădulescu, 
Crișan, Radu n, Marcu. D. 
Georgescu, D. Nicolae (jucători 
de cîmp). în privința formației 
probabile, se contează pe rein
trarea lui Iordănescu ; Marcu 
— nefiind sigur disponibil (el 
așteaptă avizul medicului) se 
va apela la D. Nicolae. Față 
de aceste incertitudini, formația 
definitivă nu va fi comunicată 
decît înaintea jocului, noi pre- 
zentîndu-vă in prima pagină 
„unsprezecele” probabil anun
țat vineri după-amiază.

Selecționata Uniunii Sovie
tice, care va sosi cu avionul 
ia cursul dimineții de astăzi, 
va utilio echipă cu repre
zentanți ai tuturor generațiilor 
da jucători. Din compunerea 
»unsprezecelui“ sovietic, de ase
menea probabil (antrenorul M. 
Simoniaa urmlnd să alcătuiască 
formația definitivă tot ca pu
țin înaintea fluierului da start), 
m vede că operează criteriul 
formal, reprezentativa reunind 
vechi internaționali și jucători 
care Înmănunchează speranțele 
noii generații da fotbaliști.

Urăm mult rueees 
boa echipei noastre

pabilcul!

*1 un Joc 
naționale !

Ia letal reprezeatativ al Oiiinii Sovietice se remarcă

TINEREȚEA APĂRĂRII SI MATURITATEA
9 ’

CELOR DE LA DINAMO KIEV
MOSCOVA. 12 (prin telefon). 

Er-hlpq de fotbal a Uniunii So
vietice si antrenorul Nikita S- 
tnoniaa așteaptă eu mare inte
rn intilnirea amicală România 
— U.B.S.S. Fostul înaintat al 
selecționatei sovietice continuă, 
după cit se pare, să acorde cre
dit nucleului vechii echipe, re
prezentat prin consacratii de la 
Dinamo Kiev. In același timp, 
ei a operat M modificări, mai 
ales în recentul med cu Fin
landa (10—2). cind a rulat o 
serie de jucători noL

.U*-le pentru București aa 
este cunoscut in forma sa defi
nitivă. dar părerea noastră este 
că Simonian se va apropia mai 
mult de echipa care a Jucat ta 
R. F. Germania declt de forma
ția care a Înscris 10 goluri Fin
landei.

In cadrul formației probabile 
pentru București se remarcă 
tinerețea liniei de fund, a cărei 
medie este sub 23 de ani. lucru 
destul de rar. știut fiind faptul 
că fundașii sint cei care rămln 
mal mult in echipă. Cvartetul 
probabil al liniei de fund este 
alcătuit din două cupluri omo
gene. Partea dreaptă (Prigoda. 
Jupikov) — de la Torpedo Mos
cova, si partea stingă (Makovi-

kov, Bubnov) — de la Dinamo 
Moscova. Ultimii doi sint at- 
noscuțl publicului românesc din 
cele două meciuri eu Universi
tatea Craiova. Linia da mijloc, 
oare joacă ta cadrul tradiționa
lului 4—i—3, va avea probabil 
trei jucători de la Dinamo Kiev. 
El reprezintă maturitatea echi
pei, tinînd seama de faptul că 
Buriak. Konkov ai Kolotov au, 
respectiv. 25, 42 si 53 de selec
ții In echipa națională. în sfir- 
gft. ta atac va juca binecunos
cutul „vlrf Blohin (cu 54 de 
selecții, la numai 25 de ani). 
Partenerul său va fi. nrobabti. 
tinârul Feodorov (de 22 de ani) 
de la Pahtakor.

în concluzie, o echipă cu o 
apărare imediată neobișnuit de 
tinără. cu un mijloc solid d 
tehnic, care va Încerca să pună 
in valoare calitățile de sprinter 
ale lui Blohin si forța de pă
trundere a lui Feodorov. Aceas
tă compartimentare este, 
gur, artificială, deoarece 
de mijloc practică un joc 
siv. Să menționăm faptul
intilnirea cu Finlanda. Blohin 
a marcat, e adevărat. 4 goluri, 
dar celelalte 6 au fost Înscrise 
de nu mai puțin' 5 jucători. 
Meciul ds la București repre
zintă un moment important 
pentru consolidarea echipei Uni
unii Sovietice in vederea apro
piatelor starturi In competițiile 
oficiale.

< «

PROGRAMUL ȘI ARBITRU ETAPEI IN DIVIZIA B :
Mta (Tg. Mureș) • Corpaț! 55- 
aata - Pandurii Tg. Jta x L 
Arcdlaaa (BUtrița) > Bectropu- 
tere Craiova — Motokd Ptepenl :

C. Sân-

C. ChlțA (Brațov) • Soi
— Rapid București : C. 
(Bota Maro) • Prahova

— Qilmta Tr. Mâgwei. : 
dntesca (W riad).

SERIA A IU-A x a 
Motaova Noua - Victorio______
A. ForwHh (Tl4*!»oaro) < »,U‘
OuQ-Napoca — Metaiurg Estul Co* 
fir : I. Oniga (tați) A AvtotuT 
UgM« - C.FJL Oui-Nopoca : 
T. Andrei (Sibiu) - m rfltpuri 
ta Odorhel de ta ara 14,30 e 
Victorie Canei — Minerul Lupani: 
(Ml Roez (Brașov) • Gtarta Bis
trița — C.F.R. Timișoara : L 
Vtațaa (S%M e C.I.L. Sighet - 
Murașxd Deva ; D. Mimleanu 
(Blrtad) * U.M. Timișoara — 
Docta Or&ftta : O. Strong (Ora
dea) • F.C. Bala Mare — Armd- 
Bruo Zatau : V. Popovid (Boto
șani) • Aurui Brad — Chkn+ca 
Tkndvenl i L Branga (Tg. Jla).

Minerul 
Cdton :

Szltaghi

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI

Mîine, la Odesa

ECHIPA DL TINERET A ROMÂNIEI
INTILNESTE

A II. R. S. S
ODESA, 12 (prin 

Plecat joi seară din 
lotul de tineret al țării noastre 
a ajuns — după o scurtă „es
cală" Ia Chișinău — în cursul 
zilei de vineri la Odesa, oraș- 
port Ia 
minică, 
micală 
tineret 
României, 
intîlniri ; 
mionescu 
deplasat următorul lot de ju
cători : Speriatu șl Mindrilă — 
portari ; Elisei, I. Marin. Stancu, 
Gali și Irimie — fundași ; I. 
Petcu, Vamanu. Ignat și Ti- 
cleanu — mijlocași ; A. Io- 
nescu, Cămătaru. Coraș, Nucă, 
Oancea și Antohi — atacanți. 
In linii mari antrenorii echipei 
noastre au alcătuit formația cu 
care vor începe partida 
Odesa. Există un singur 
de întrebare : acela al 
zării pe extrema stingă

telefon). 
Capitală,

Marea Neagră care, du- 
va găzdui partida a- 

dintre selecționatele de 
ale Uniunii Sovietice și 

In vederea acestei 
antrenorii Cornel Si- 

și Viorel Kraus au

de la 
semn 
utili- 
a lui

dest- 
linia 

ofen- 
că. in

g SANCȚIONAREA UNOR JU
CĂTORI. In ședința de joi seară. 

.................................. F-RJ.. 
de

Comlxia de disciplină a 
anakxînd abaterea aâvlrșltă 
portarul Iordaeba (Steaua) 
meciul ca Politehnica Timișoara, 
a hotârtt suspendarea acestuia 
pe două etapa. Un alt portar, 
Alba (F.C. Bihor). * primit a- 
vertlsment pentru atmufinea aa 
n «corespunzătoare din finalul 
meciului cu Dinamo.

• ȘEDINȚA COMISIEI DE DIS
CIPLINA va avea loc miercuri 
17 mal (ora 17,30) în loc de joi 
cind este programată o etapă în 
Divizia A. Miercuri se vor dis
cuta cazurile din etapa de mline

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

1 TIIRKIPIII FIN Al Al C AA DIN ARGENTINA !TURNEUL FINAL AL C.M. DIN ARGENTINA
PE MICUL ECRAN

$

Sportul

Nucă care este accidentat, 
dicul Florin Brătilă face 
posibilul in scopul de a-1 
cupera pentru joc pe jucătorul 
timișorean. Dacă, totuși Nucă 
nu va putea fi utilizat, pe a- 
ripa stingă va fi preferat Co
raș. Dar iată formația pe care 
ne-au comunicat-o cel doi an
trenori : Speriata — Elisei, I. 
Marin, Stancu, Gali — Ignat, 
Vamanu, Țicleanu — A. Io- 
nescu, Cămătaru, Nucă (Coraș).

Lotul de tineret al U.R.S.S. 
se află reunit, de joi. la Odesa, 
unde a efectuat cîteva antre
namente. El are următoarea 
componență : Sivuha și Miroș- 
nikov — portari ;Baltaha, Kap
lun, Bal. Susloparov, Singhella, 
Durghiadze, Moiseev, Bodrov, 
Ilin, Advem, Bicikov, Huhlev- 
ski, Kreaciko, și Akimenko — 
jucători de cîmp. Pină la ora 
cind transmitem aceste rînduri, 
nu sintem in posesia unor alte 
amănunte. Antrenorii echipei 
sovietice au anunțat că nu se 
vor decide asupra 11-lui gazdă 
decît duminică, în ziua jocului.

Me- 
tot 
re- 5

$

s

Sîelian TRANDAF1RESCU

1 iunie — 25 iunie 1973. Iată perioada în care iubitorii 
sportului eu balonul rotund din țara noastră vor putea 
urmări alături de zeci, sute de milioane de telespectatori 
din întreaga lume pasionanta dispută pentru titlul de 
campioană a lumii la fotbal.

Timp de 25 de zile, prin intermediul transmisiilor de 
pe stadioanele argentlniene pe care le va prelua tele
viziunea noastră, veți avea prilejul să vedeți 
reputate echipe, mari jucători angrenați in 
care le dorim cit mai interesante.

a diviziilor B și C, urmlnd ea, ta 
cazul ctod vor exista abateri la 
etapa a 29-a a primei divizii, 
ele să fie analizate de comisia 
de disciplină vineri 19 mal, 
ora 13.
• MECIUL AMICAL SPORTUL 

STUDENȚESC — DINAMO ▲ 
FOST CONTRAMANDAT. Deoa
rece astăzi pe Stadionul Repu

blicii este programat un concura
de atletism, meciul amical Spor
tul studențesc — Dinamo, care 
trebuia să se dispute pe ac«* 
stadion, a fost contramandat.

eF.C.M. GIURGIU — STEAUA 
3—0. Bucureștenil au prezentat < 
formație fără jucătorii selecțio
nați in fotul reprezentativ, dar 
cu Dumitru în linia mediană. O 
bună impresie a lăsat portand 
Moraru, care a salvat cîteva go- 
Lurl gata făcute. (Tr. BARBA- 
LATA—coresp.).

• C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — R.F.K. MAIDABEC 
(iugoslavia) 2—0 (0—0). Feste 3000 
de spectatori au aplaudat buna 
evoluție a echipei locale în com
pania formației R.F.K. Mai da bec, 
care activează în Divizia B a 
campionatului kigostav. Golurile 
au fost marcate de Gheașdirl 
(min. 51) șl Cri? (min. 90). (Gh. 
manafu—coresp.).

I 

începînd cu partida inaugurală dintre actuala campioană . 
mondială — reprezentativa R. F. Germania — și selec- ș 
ționata Poloniei, revelația precedentei ediții și pînă la 
finala asupra căreia se fac nenumărate pronosticuri — 
veți fi beneficiarii unui veritabil maraton de transmisiuni 
de la marele spectacol fotbalistic din Argentina

Astfel, veți putea viziona cele mai interesante con
fruntări din cele patru grupe preliminare, din semifinale 
și firește, intilnirea care va desemna noua campioană a 
lumii. Cum nu putem anticipa echipele care se vor 
califica în faza finală a turneului, iată — deocamdată — 
cele 18 partide ce vor fi transmise 
grupele semifinale :

R. F. Germania — Polonia, Franța 
Argentina, Suedia — Brazilia, Peru 
Austria, Italia — Ungaria, Mexic — 
gentina 
Austria 
Suedia — Spania, Scoția 
zilia — Austria.

Ce partide veți putea urmări în continuare pe micile 
dv. ecrane ? Răspunsul la această întrebare ne va fi dat 
chiar de jocurile la care veți fi spectatori.

Ziarul nostru vă va informa periodic asupra progra
mării transmisiilor de televiziune.

„la lucru* 
dispute pe

pină la jocurile din

— Italia, Ungaria —
— Scoția, Spania — 
R. F. Germania, Ar- 

Franța, Brazilia — Spania, Olanda — Peru, 
Suedia, Franța — Ungaria, Argentina — Italia, 

Olanda, Mexic — Polonia, Bra-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 1
Astăzi este ultima zi pentru 

procurarea biletelor la tragerea 
Loto 1 de mîine 14 mal 
care va avea loc la Casa 
cultură a sectorului 
Mihai Eminescu nr. 
pere de la ora 17.

Numai astăzi mai _ 
pune buletinele și pentru inte
resantul concurs Pronosport da 
duminică 14 mai a.c.

De reținut : ultimele concursuri 
Pronosport au adus participau £- 
lor valoroase ctștigurl în autotu
risme „Dacia 1X0* și mari pre
mii în bani.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 12 MAI 

1973
Extragerea I : 19 42 10 43 14 33 

32 45 34 ; extragerea a n-a : 29 
57 M 39 17 74 34 31 3.

FOND DE ClȘTIGURI: 1J80.763 
lei din care 345.920 lei report La 
categoria 1.

Plata câștigurilor se va face în 
Capitală în ce pl nd din 22 mal pînă 
la 12 iulie, în țară aproximativ 
din 25 mal pînâ la 12 luBe 197» 
Inclusiv.

*.c„ 
cta 

2. din stt.
89, cu tace-

puteti do



RFUNIUKEA Bf TENIS
CONIIKUA ASTAZI

Ieri, jocurile s-au amlnal
din cauza ploii

' Putini dintre iubitorii tenisu
lui mai sperau ieri, sub ame
nințarea ploii, că vor putea 
urmări Întrecerile din cadrul 
reuniunii internaționale femi
nine din Capitală. Și aceste pu
ține speranțe au fost Infirmate, 
căd la ora Începerii, terenul 
central de la Progresul deve
nise impracticabil. Organizato
rii au decis ca jocurile să fie 
aminate pentru azi, lncepind 
de la ora 14, cind urmează să 
■e tnttlnească, in partidele de 
simplu, Florența Mihai (Româ
nia) cu Betsy Nagelsen (S.U.A.), 
iar Virginia Ruzicl (România) 
eu Mima Jausovee (Iugoslavia). 
In Încheiere, este programată 
partida de dublu dintre pere
chile Jausovee — Ruzici și Na
gelsen — Mihai.

STEAUA -DIN/MO BUCUREȘTI 
LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

pitala găzduiește trei din cele 
cinci partide. Cel mai atractiv 
meci ni se pare a fi insă »- 
cela de la Constanța, unde Im
petuoasa Hidrotehnica lntîlnește 
pe campioana tării. Universita
tea Timișoara. Va rezista 
chipa lui Constantin Laehe 
la acest „șoc" ?

fi

CLASAMENTE
MASCULIN

1. STEAUA 9 8 0 6 159-183 18
2. Dinamo Buc. 8 7 1 8 171-1U U
3. C.S.M. Borzești 8 5 0 3 128—139 18
A H. Q Minaur 8 4 2 2 150-140 W
9. Poli. Tim. 8 4 0 4 124—141 6
A Gloria Arad 8 3 2 3 131-138 8
9. Dinamo Brașov 8 2 1 5 121-138 1
A Știința Bacău 8 2 8 8 121-133 4
9. raU- Cj. -Napoca 8 1 0 7 115—142 2

IA Relomd Sâv. 6 0 2 4 115-149 2

FEMININ
1. Unfr. TIMIȘ. 12 9 3 8 170-133 21
2. Hidrat. C-ța 12 8 0 4 207-178 M
A Progresul 12 5 3 4 141-144 13
4. Rapid 12 5 2 5 170-182 12
A Confecția 12 5 1 8 159-154 11
A Univ. Buc. 12 5 1 8 187-193
7. Mureșul Tg. M. 12 4 3 5 172-171 n
A I.EJ.S. 12 4 1 7 140—181 9
A „O* Cj.-Nap. n 3 2 7 153-170 8

W. Constr. Thn. tt 3 2 7 133-132 8

In cadrul activităților daZfcate 
aniversarii a 30 de ard de Ba 
înființarea clubului sportiv Di
namo, duminică, incepind de la 
ora 9, se va desfășura, pe tere
nurile și In sala din incinta bo
xei Dinamo, un bogat 
de întreceri la atletism, 
handbal, volei, baschet, 
gimnasti câ, polo și fotbal.

CAMPIONATE • COMPETIȚII o CAMPIONATE

ȘAH: TREI TITLURI 
PENTRU UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI

cunoaște In 1

MÎINE LA DINAMO. 
DERBYUL POLOULUI: 

MECIUL RAPID - 
DINAMO 

Ieri, Rapid — Voința 
Cluj-Napoca 10—7

s\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

S1MBĂTĂ

I
ATLETISM. Stadionul ftepubCcti. 

de ba ora 9 : concursul rapabtt- 
ca» de prtmâvarâ ba decatlon ți 
pentatlon (seniori junior!) ; 
de ba ora 9 și de la ora 17 : 
concurs I ntema ționa I organizat 
de C.A.U

BASCHET. Sofa Horamca, om
W i LE.F-S.-lfc. t - OS.U. SL 
Hv (■». A).

CICLISM. Velodromul Dtamn», 
de ta ora 9 : ..Cupa federației, 
concurs internațional.

$

I
I

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de ba ora 15,30 „Cuț>a federa
ției*, concurs internațional.

GIMNASTICA. Sala Politehnica, 
de ba ora 16 : finaJeie campfona- 

la glwmastfcâ 
(exerdtM Kbor

tuiul universitar 
ritmică modernă 
alese).

POLO. Bazinul
ora 17 !
C.N.U.. I

Dinamo, de ta
Voința Cluj-Napoca - 

v~r«.w., Progresul — Rapid. Crk 
?ui — Dinamo, meciuri în codrul 
Diviziei A

POPICE. Arena Giulețli, ona 
15 : Rapid — Voința București ; 
arena Olimpia, oia 15 : Olimpta 
— Petrolul BOicoi, partide la ca
drai Diviziei A (f).

VOLEI. Sala Ciulești, de la ora 
17 : C.F.R. — Progresul (med 
decisiv pentru pa rtrei parca la 
barajul de calificare in DMda 
A, masculin), Calculatorul — 
Electra (m. B) ; sala Progresul, 
ora 16 ! I.E.F.S. - Grivița Rosie 
(m. B) ; sala Flacâra roșie, ora 
17 : Sportac — C.P.B. “ 
sala fost. Pedagogic, ora 
Medicina — Universitatea 
restl (f. B) .

m. oi ; sora rrogrssw, 
I.E.F.S. - Grivița Soție 

' - - J, . _
0. 8) î

T7 : 
Buro

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de ha ora 9 : concursul republi**

VOLEI. Sala Electra, ora 1 
Confecția — Dacia Pitești 0. B 
sala Progresul, ora 10,30 : 1.1 
— Chhmia Tr. Mâgurete (f. B).

I

Dinamo) disputa dintre cele nud 
valoroase echipe ale țării — Ra- 
ptd. deținătoarea titlului de cam
pioană, șl Dinamo. Rezultatul 
partidei (a treia din ediția actua
lă a Diviziei A — seria D are o 
Importanță deosebită în lupta ce 
ae dă pentru cucerirea campio
natului : victoria feroviarilor ar 
aduce acestora detașarea ta frun
tea clasamentului (in meciurile 
anterioare succesul le-a revenit 
tor) ; fa Ipoteza unul soor favo- 
rabll dinam ovlștllor. aceștia 1-er 
egala, ea număr de puncte, pe 
actual ti fruntași ai clasamentului. 
Desigur, nu hpsită de importantă 
este evoluția eomponențllor totu
lui republican care alcătmeec, ta 
majoritate, cele două

★
Ieri, în tlua a treia 

dlvizlocar A găzduit 
Dinamo, ta cea mal __ _______
partidă a zilei s-eu întfiniț Rapid 
și Voința Cluj-Napoca. Era de 
așteptat o întrecere eehiKbretă. 
așa cum a fost cea disputată eu 
a lună ta urmă ia duj-Napoca, 
«nde clujenii au repurtat victoria 
eu •—1. Dar nu s-a petrecut așa. 
Este drept, scorul a fost deschis 
de Voința (gol înscris de R. Ba
sul. dar în minutele următoare 
Rapid, profitind și de forma sla
bă a portarului Ioanete, a- egalat 
ȘOIM — superioritate numerică). 
a luat conducerea (L Slăvei, șut 
de ta t m) și s-a distanțai ta •—l 
fau marcat. în ordine, Târanu, 
mac și I. Slăvei). Prestfnd un joc 
nud organizat, înteroepttnd, eon- 
taaatactnd șl șutind precis de ta 
distanță, echipa antrenată de C. 
Vasilia s-a impus net ta fata V- 
■or parteneri care au acționat 
destinat, uniform, fără 
de Joc. La 7—2 (au mal înscris 
OL Basu — 4 m pentru Voința 
M Țărâna pentru Rapid), tatre- 
eerea a-a mal echilibrat, «tar vle- 
torta eamptonfior nu a stat te 
nîel «rn moment sub seninul ta- 
ăolelil. în conțin o are scorul a e- 
vohiat astfel : 7—3 (O. Rusa),
»—* (Schea-ran), »—3 (L Slăvei), 
»—< <CL Busu — 4 m), 9—5 (CL 
Rasa), 10—6 (Schervan), te-Lș <R- 
Rusa) șl io—7 (O. Rusa — 4 m). 
Scor final : Rapid — Voința 10—1 
H—1, 3—1, 4—3, 0—2). Au arbitrat 
ktoe R. TTmoc șl N. NlcoUescu.

în meciul inaugural al reuntu- 
irfl. formațiile CJ4.U. București 
șl Crișul Oradea au furnizat o 
®spută atrăgătoare tn primul rînd 
prin evoluția scorului pe care 0 
redăm de la 4—2 pentru C.N.U. 
A urmat : 4—5. 5—5, 6—5. 4—6,
9—0. 7—7 ta 0—7, după acțiuni ra- 
pîde ta variate. Scor final: <LN.U. 
— Crișul 9—7 (3—1, 1—3, 0—1,
9—2). Au înscris : Frincu 4. Lă- 
rinez, Flllpescu. Nicolau, Glieor- 
gteesdri. respectiv, Raț 2, Kiss, 
Orban. Szilcs șl Hegyesl. Bun ar- 
Wtrajul prestat de R. Silha ta 
Fr. Simon.

ta ultimul joc, Dinamo — Pro
gresul București 13—3 (ș—0 V—a 
3-4. 3-2). '

Clasament ta zl : 1. Rapid 24 p, 
». Dfcnamo 22 p, J. Voința 14 p 
(un meci mal puțin), 4. PnogreMd 
» p fum joc mal puțin), 5—6. Qrl- rea ta c.n.u. 4 p. — ------------
LESCTT) •

formații.

a turneului 
de bazinul 
Importantă

CJJ.U.

(D. STANCU-

ATLEȚII IAU STARTUL 
ÎN NOUL SEZON

sâptimtnl pro-Sfîrșftul acestei săptămlnl pro
gramează, în București ti în pw- 
vtoHe, mal multe competiții da 
atletism cu caracter republican.

Pe stadionul Republicii vot avea 
toe întrecerile concursului de pri
măvară la probe combinate pen
tru seniori șl juniori : decatlon 
(băieți) ti pentatlon (fete). Si-au 
anunțat participarea cel mai buni 
specialiști <Hn țară. în frunte eu 
▼asfle Bogdan. Mihai Nicolau. 
Gabriela Ionescu. Corina Ttfrea 
etc.

La Constanța se desfășoară con- 
evrsul republican de primăvară 
al Juniorilor de categoria a n-a 
(bMețil născuțl 1M1—1963. fetele 
BO-1963).
La Breaza se va disputa (cu în

cepere de la ora 10) o nouă edi
ție a tradiționalei competiții de 
nMtrș „Cursa munților". în proba 
seniorilor, care va avea loc pe 
(fistanța de 30 km, se vor alinia 
ta start cel mal buni mărșălui
tori, în frunte eu revelația aeeș- 
tal sezon. Cornel Patușlnsehi.

în sfîrșit. pe stadionul RenubH- 
ett din Capitală se va desfășura, 
stmbătă, concursul organizat de 
Clubul Atletic Universitar cu oca
zia împlinirii a 10 ani de la în
ființarea clubului. Alături de cel 
mal buni student! bucurestenl vot 
concura atlet! si atlete de la 
A.Z.S. Varșovia șl de la Univer
sitatea ®n Freiburg fR. F. Ger
mania).

Competițiile acestui week-end 
reprezintă, decL o veritabilă a- 
vanpremleră a sezonului, al că
rui prim punct de mare atrac
ție se va consuma la sflrșitul 
sâptămtnil viitoare : prima etapă 
■ competiției pe echipe. .Cupa 
României* (grupa A), ce va fi 
găzduită tot de stadionul Repu- 
b«cii.

RESTANȚE IN DIVIZIA A 
LA BASCHET

• Spectacole sportive toarte 
ârumoase au creat echipele mas
culine de baschet Universitatea 
Timișoara și I.C.ED. in dublul 
■teci (restanță) desfășurat in sala 
CMsnpia din Timișoara, in cadrul 
Diviziei A In prima partidă, gaz
dele au condus multă vreme, dar 
oaspeții au izbutit să egaleze în 
mln. V7 (96—96) șl să ciștige ta 
final dl 110—103 (51—55). A doua 
zi, sportivii de la Universitatea, 
avlnd in Tgriban un excelent 
coordonator si realizator, s-au 
revanșat, tnvingînd cu 133—103 
(S3—54). Coșgeteri : Zgriban 344-39, 
MănăUă 144-37, Minius 334-13, 
Szabo 164-14, respectiv Rotaru

CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE ORIEN
TARE TURISTICĂ PE TIMP 

DE NOAPTE

Rezultate înregistrate în «opti
mile “ probei feminine : Elena Po- 
pescu (Politehnica) — Eva Baj- 
talan (Mureșul Tg. Mureș) 6—0, 
5—0 ; Dana Bcleuță (Dinamo) — 
Cristina Boboc (Tot înainte) 5—1. 
9—3 ; Valeria Balaj (Steaua) —
— Gabriela Szoko (Dinamo) 6—0, 
9—3 ; Marilena Totoran (Dinamo)
— Elisabeta Pălic (U.T.A.) 9—1. 
8—3 ; Liliana Don (Politehnica 
Cluj-Napoca) — Mariana Ferfelea 
rr.C.B.) 6—1. 6—7. 6—2. Sferturi 
de finală : Elena Trifu — Elena 
Popescu 6—3, 7—6 ; Valeria Balaj
— Dana Beleuță 6—0. 6—1 ; Ma
riana Hadgiu (Constructorul Brăi
la) — Marilena Totoran 6—1. 6—4; 
Simona NunweiUer (Progresul)
— Liliana Don 6—2. 6—3.

Sandi IONESCU

MECIURI 
TELE DE

IN CAMPIONA- 
TENIS DE MASA

Astăzi și 
le Diviziei 
stat programate trei jocuri res
tante. La București (astăzi după- 
amlază, in sala de la Stadionul 
Republicii, de la ora 17) CLS-Ș- 
Batina lntîlnește formația femi
nină Gloria - Șoimii Buzău, mîlne 
dimineață, la Craiova are loc 
partida C.S.Ș. Craiova — CJLM. 
Iași iar la Hunedoara, jocul din
tre echipele Constructorul șl 
<LS.Ș. Odorheiu Secuiesc, am
bele din campionatul masculin.

miine, în campionate» 
A la tenis de masă

Campin-
Subee- 

vi da 
impor- 

— com-

Miine, in zona 
din cartierul 
(Arad), se 

ta cea mal 
tertip — pi mai gFSa 
petiție de orientare turistică a 
«nuiui : Campionatul republi- 
ean masculin de noapte, cuplai 
eu Cupa F.R.TA.. — etapa pa
trulă. întrecerile sînt progra
mate in două etape, pe catego
rii de virstă (17, 19, 23 ani), 
pe trasee Intre 6,5 km ta H 
km, eu 12—14 puncte de con
trol și diferență de nivel ptaă 
la 460 m. Cupa F.R.T.A. — e- 
tapa patrulă, pe echipe, va a- 
vea un traseu de 24,8 km, eu 
nu mai puțin de 40 de posturi 
de eontnoL Așadar, o confrun
tare deosebit de dificilă, care 
va cere punerea ta valoare a 
cunoștințelor tehnice și a re
zistenței fizice a contxirenților. 
De notat că federația de spe
cialitate a luat toate măsurile 
organizatorice pentru a asigura 
celor două competiții — care 
vor dura p!nă miercuri — cele 
mal bune condiții de desfășu
rare.

gului 
țațe 
startul

O ETAPĂ CU MULTE 
MECIURI ATRACTIVE 

LA RUGBY
După Untermezzo“-ul prilejuit 

de turneul In tara noastră al 
echipei secunde a Angliei, atenția 
iubitorilor de rugby revine, din 
bou, asupra campionatului. Prin
cipala caracteristică a acestei 
etape, a VIH-a, a turneelor fina
le, este lupta -cap la cap* a echi
pelor Farul si Steaua. In Capita
lă slnt programate patru partide : 
Steaua — Universitatea Timișoa
ra (stadion Steaua, duminică, ora 
940). in care XV-le stellst. mal 
complet, apare favorit ; Dinamo 
— R.C. Grivița Roșie (stadion O- 
nmpia, duminică, ora V). un med 
echilibrat. Intre două formații 
care le tatonează pe cele două 
Mere ; Rapid — Farul 
Ciulești, duminică, ora 
tattlnlre deloc comodă 
eonstântenl — care va fi 
de... arbitrul englez Peter 
Olimpia ■ 
Olimpia, 
rest, ta 
■triad — 
tidă sub 
«alltăti, Htehnica ___ ___ _________
Studențesc, derbyul seriei. Mine
rul G. Humorului — C.S.M. Su
ceava, ambele se ană pe jnu- 
etae de rațtt* ta Politehnica CtaJ- 
Mapoca — T.C. Ind. Constanta, 
■a med ta care studenții vor 
căuta șl d .apa vie* a puncte
lor salvatoare.

Iată clasamentele

(stadion 
MO). • 

pentru 
condusă 
Hushes; 
(stadion— C.S.M. Sibiu_______

duminică, ora 10,30). în 
turneul 1—8. Rulmentul 
Știința Petroșani, o nar- 
semnul unei posibile 

iar în turneul 3—11. Po
lari — R.C. Sportul

zl :la
L FABUL 7 6 6 1 57 15
A Steaua 7 8 8 1 173— 77 18
A Dinamo 7 4 8 3 58— 64 15
A Știința Petr. 7 4 8 8 79— 68 15
A R.C. Gr. R, 7 3 8 4 65— 66 13
A Rapid 7 2 8 S 61—121 11
A Unlv. Tim. 7 2 0 S 39— 55 11
A Ral. Btrlad 7 18 6 52—116 9
A CLSJ4. Sibiu 16 12 115— 67 18

LA R.C. Sp. stud. 7 5 11 113— <1 18
IL Polit. Iași 7 5 9 2 141— 57 17
IX T.C. Ind. C-ța 7 10 2 100— 48 H
IX Olimpia 7 2 14 49—145 12
IA Polit. CJ.-N. 7 2 14 59—185 12
IA C.S.M. Sv. 8 116 32— 82 11
IA Min G.H. 7 115 63—107 18

întreceri pentru 
„CUPA DINAMO- 

LA TENIS
Turneul republican de tenis do

tat cu .Cupa Dinamo" a con
tinuat pe terenurile clubului din 
șos. Ștefan cel Mare cu optimile 
de Anală. Iată rezultatele, la bă
ieți : Tr. Mar cu (Dinamo Brașov) 
— C, Curcă (Politehnica) 7—6, 
9—4 ; L. Țiței (Steaua) — D. Ioa- 
novicl (Dinamo) 6—2, * '
Bîrcu (Dinamo) — V.
(Steaua) 9—3. 6—4 ; A.
(Sănătatea Oradea) — M. Zacop- 
eeanu (Progresul) 9—1, 6—1 ; C. 
Popovici (Steaua) — L. Mancaș 
(T.C.B.) 6—4. 6—3 ; B. Almăjan
(Jiul Petroșani) — V. Popescu 
(Dinamo) 6—1 2—6, 6—4 ; M. Tă
băraș (Progresul) — C. Dumitres
cu (Jiul Petroșani) 6—2, 6—3 ; O. 
Vîlcioiu (Dinamo Brașov) — D. 
Nemeș (Jiul Petroșani) 6—3, 6—1. 
în „sferturi* : Tr. Marcu — L. 
Țiței 6—3, 6—2 ; J. Bîrcu — A. 
Dărăban 4—6. 6—3, 6-0 ; O. 
doin — M. Tăbăraș 6—2, 6—0; 
Almăjan — C. Popovici 6—4, 2—4 
într.

6— 1 ; J.
Tomescu 
Dărăban

CONDIȚIILE METEORO
LOGICE AU INFLUENȚAT 
REZULTATELE IN „CUPA 

ROMÂNIEI- LA TIR
Poligonul Tunari din Capitali 

găzduiește, începlnd de ieri, con
cursul de tir cu caracter repu
blican „Cupa României*, rezervat 
trăgătorilor tineri (juniori și ti
neret), precum șl o Întrecere a- 
mlcală internațională, la 
participă trăgători din 
naționale șl țintași din 
Unite ale Aznericii.

La „Cupa 
cenți toarte 
te centrele 
M>ecial la ______ __________ ___
ieri, de pildă, printre concurenți, 
am zărit și pe micuțul Adrian 
Căvăjdan, de numai 12 ani, de 
la Crișul Oradea, mezinul com
petiției. care însă concurează 
pentru a doua oară in Capitală 
șl are la activ un 547 p (60 f cul
cat), care pentru vlrsta lui con- 
etStule o performanță. Revenind 
ta întrecerile din prima zi. tre
buie să spunem că datorită. ta 
principal, timpului nefavorabil 
tirului — timp noros, cu vizibili
tate redusă — rezultatele au fost 
modeste. Singurul care s-a apro
piat de un punctaj mal valoros 
a fost tînărul dinamovist Marian 
Ondcă — 596 p la pușcă liberă 
60 f culcat.

Trăgătorii americani, specialiști 
recunoscuți in probele de pușcă, 
mal ales, au evoluat șl ei mo
dest. S-au clasat pe primele două 
tocuri ta pistol liber, dar cu cifre 
neconcludente.

REZULTATE TEHNICE : plstai 
Bber to f, 1. E. Buljung (S.U-M 
•45, p. 2. Mc. Cowan (S.UjC.) 
•34 p, 3. Gh. Macovei (RomânSaă 
•33 p. In „Cupa României* : L 
Gh. Macovei (DLnamo) 533 p, Z. 
C. Dănescu (Petrolul Ploieștii 
•31 p, 3. M. Vieru (Steaua) 534 
p. La juniori I a dștigat K 
Dragomlrescu (C.S. Șc. 1 BucJ 
CM p. Pușcă liberă 60 f culcat t 
L M. Oncică (România) S3S p, Z 
FL Dick (S.U.A.) 594 p 3. B
Baumelster (S.U.A.) 593 p. fir
„Cupa României* : 1. M. Oncid 
(Dinamo) 596 p, 2. L Mărgineam 
(Medicina du J-Naooca) 592 p 
1. I. Popa (C.S.M. Cluj-Niapoca( 
«Mp.

întrecerile continuă azi și mtt 
ae pe poligonul Tunari, la pzx> 
bele de pușcă ș! pistol, iar ta 
parcul Herăstrău (teren OHm- 
pia) la tir cu arcul, la care sini 
prezenți și arcași din Polonia.

T. RABȘAN

care 
loturile 
Statele

României’ sînt pre- 
mulți tineri din toa- 
de tir din tară, ta 
probele de pușcă.

$1
GH. NICOLCIOIU 

SPORTIVII DE LA C.N.U 
AU DOMINAT 

CAMPIONATELE 
DE YACHTING

CONSTANȚA 12 (prin telefon). 
In ultima zi a întrecerilor de 
yachting s^a desfășurat o singură 
regată, la clasele Cadet șl Opti
mist, în cadrul „Cupei Indepen
denței*. Avînd o comportare 
constant bună de-a lungul între
gii competiții, reprezentanții 
C.N.U., M. Făgărășanu și cuplul 
V. Soare — B. Cristescu, au ter
minat Învingători. Iată clasam 
tele finale : CADET : 1. v. Soa. 
re — B. Cristescu (C.N.U.), 2. 
Ad. Pop — cr. Tabacu (C.N.U.) j 

3. PI. Kovacev — Kl. Atanaso>
M. 
FL
B.

B.
i. pi.
(Bulgaria) ; 
Făgărășanu 
Făgărășanu 
Adam (C.N.U.).

Celelalte regate programate 
rada portului Tomis au fost _ 
nulate datorită vîntului foarte 
puternic (16 m/sec) șl organizato
rii au stabilit ierarhiile finale la 
clasele Finn și F.D. ale campio
natelor naționale și „Cupei In
dependenței- după numai 4 re
gate. Cîștigătoril lor sînt Gh. Ni- 
eolcioiu și, respectiv, Kr. Kras- 
tev (Bulgaria) la clasa Finn, M. 
Carp și Ad. Arendt (in ambele 
concursuri) la clasa F.D.

P. ENACIIE—coresp.

OPTIMIST ; 1.
(C.N.U.) ; 3.
(C.N.U.) ; 3.

în

Sportul|Paga7a



C. M. de box de la Belgrad
«■■■maniMnenHBMnnmeeainnannnngMMnnBnBBannanMMMaanMMmi

ALȚI FAVORIȚI AU PARASIT COMPETIȚIA
BELGRAD. 12 (prin telefon). 

Odată cu abordarea fermă a 
optimilor de finală, sala _Pio- 
nir“ — atit de slab populată 
pînă acum — începe să fie mai 
plină. La ultimele două gale ale 
C.M. de box au fost cite 3—4000 
de spectatori. Din păcate, pen
tru interesul crescînd al publi
cului, un șoc a amutit entu
ziaștii suporteri locali : marele 
favorit iugoslav Ațe Rusevski 
a părăsit competiția (pe care 
era presupus că o va ciștiga) 
datorită unui stupid accident la 
arcadă, care deschide drumul 
promovării nigerianului Andeh 
Davison. Dealtfel. întreaga ga
lă de joi a fost un șirag de 
surprize în cadrul uneia si a- 
celeiași categorii : semiușoară. 
Au fost eliminați, cu acest pri
lej : medaliatul olimpic polonez 
Leszek Kosedowski (învins de 
tinărul Lutz Kăsebier — R.D.G.), 
venezuelanul Jose Garcia (În
trecut de unul din surprinză
torii francezi. Daniel Londas) 
sau multiplul medaliat conti
nental maghiarul Andras Botos 
(învins la limită de tinărul 
american, de 18 ani. Melvin 
Paul). Firește, pentru noi o 
surpriză neplăcută a fost, mai 

. ales, maniera lipsită de convin
gere în care a boxat Florian 
Livadaru. El a cedat prea ușor 
In fata unui adversar care nu a 
manifestat calități deosebite.

Simbătă debutează în ringul 
mondial un alt boxer român. 
Ion Miron (mijlocie mică), ca
re va avea de înfruntat un ad
versar de la Antipozi : Wayne 
Delvin — de 8 ori campion al 
Australiei. Avem încredere, in
să. în maniera clasică, sigură, 
de luptă a lui Miron.

în aceeași gală se prezintă la 
al doilea examen (fiind primul 
în această postură dintre spor
tivii noștri) Faredin Ibraim. 
împotriva lui Rafael Orono (Ve
nezuela), boxer bătăios, curajos.

Duminică atacă sferturile de 
finală : Viorel Ioana (pană) îm
potriva Iui Simion Grabman

DE LA BUDAPESTA
La Budapesta s-au încheiat 

întrecerile turneului internațio
nal masculin de volei dotat cu 
„Cupa Tungsram". Trofeul a re
venit formației României, în
vingătoare în ultima partidă cu 
3—0 (3, 5, 9) in fața echipei 
R.F. Germania. Ea a fost ur
mată în clasament de reprezen
tativele Cehoslovaciei și Unga
riei. în cealaltă partidă. Unga
ria a întrecut cu 3—1 (7, —13, 
10. 4) Cehoslovacia.

UN FESTIVAL DE GIMNASTICA

Faredin Ibraim (cu fața) pregătește ua nou atac in meciul cu in
donezianul Johanny Ruberu

(Israel) și Ion Vladimir (semi- 
mijlocie) contra lui Miodrag 
Perunoviei (Iugoslavia). în sfîr- 
șit. luni seara. Simion Cutov 
va lupta contra lui Memet Bo
gue vi ci (Iugoslavia).

REZULTATE : semiușoară :
Lazo (Cuba) b.p. Tink (Austra
lia). Weller (R.F.G.) b.p. Ko- 
neeny (Cehoslovacia). Kăsebier 
(R.D.G.) b.p. Kosedowski (Po-

Ioni»), Paul (S.UA.) b.p. Botos 
(Ungaria). Londas (Franța) b-p. 
Garda (Venezuela). Davison 
(Nigeria) b.p. Rusevski (Iugo
slavia).

Vineri seara, tlrziu. și-a fă
cut debutul Marcel Constantin 
(semimuscă), care a pierdut la 
puncte Lntîlr.irea cu iugoslavul 
Saml Buzoll.

Victor BANOUtESCU

(Urmare din pag. 1) Oelelalte momente a

„CURSA
BERLIN, 12 (Agerpres). — 

Disputată pe traseu] Halle — 
Erfurt, cea de-a doua etapă a 
competiției cicliste internaționa
le „Cursa Păcii* a fost cîștlgatâ 
de rutierul sovietic Aavo Plk- 
kus, cronometrat pe distanța de 
182 km în 4h 55:25, urmat In a- 
celași timp de Schmeissee 
(R.D.G.), și la 6 secunde de 
Gusiatnikov (U.R.S.S.). Plutonul 
in care se aflau și cicliștii 
români Mircea Romașcann (lo
cul 12 in etapă), T. Vasile (lo
cul 15) șl N. Savu, a sosit la 
interval de peste 4 minute.

Acțiunea decisivă a etapei a-a 
produs la kilometrul 142, după 
sprintul cu premii de la Lam- 
gensalziL, unde Pikkus s-a des
prins de pluton, talonat de co
echipierul său Gusiatnikov și 
de Schmeisser. Cel trei fugari 
au pedalat intr-un ritm foarte 
rapid, crelndu-și pini la sosire 
un avana substanțial. în clasa
mentul general individual pe 
primul loc a trecut Pikkus, ur
mat de Schmeisser la 5 sec., 
Gusiatnikov 1* 31 sec., și Koch 
(R.D.G.) la 4:54.

Pe echipe conduce U.R.SJ5., 
urmată de R.D. Germană, Re-

PĂCII"
prezentativa României se află 
pe locul 5. Astăzi se desfășoară 
etapa a 3-a Erfurt — Suhl 
(127 km).

ticii Italiene, gimnastele noas
tre s-au găsit Împreună la re
petiție cu cele italiene si aan- 
marineze, In noul Palat al spar
turilor, dat recent ta folosință, 
ta timp ce cîteva mii de copil, 
tineri sl vîrstnld se aflau la 
intrări d solicitau să intre mai 
devreme pentru a urmări pre
gătirile premergătoare demons
trației. Organizatorii n-au mai 
rezistat cererilor, astfel că ce
le S 000 de locuri ale sălii erau 
ocupate cu o oră înainte de 
demonstrația propriu-zlsă. Ma
nifestările de simpatie la adresa 
Nadlel Comăneri si a colege
lor eL mari si mai mici, nu mai 
conteneau. „Nadia e le sue far- 
faie* I (Nadia șl fluturași! ei) 
strigau ta cor copiii si tinerii, 
aplaudînd exercițiile de la re
petiție.

Dar lată eă a sosit momen
tul să înceapă și demonstra
ți*.

Atonei ctod Teodora Ungu- 
reanu a foot anunțată să se pre
state la btmă sala n-a ftîuț ci 
vtcecamploana olimpică de la 
Montreal concura fn fața pu
blicatei pentru prima oară după 
aproape un an de rile de Între
rupere, fn urma unei hepatite 
care a îndepărtat-o de echipă, 
dup* hml de acomodare șl exer
cită, ta scopul de a-șl ocupa 
(fia non locul alături de cete 
saal bune gimnaste ale Româ- 
nieL Emoțiile noastre au fost 
ta schimb mari. Știam eă de 
reușita exercițiului va depinde 
viitorul Teodorei, puterea el de 
mobilizare pentru a Înfrunta, ea 
protagonistă a echipei, alături 
de Nadia, dlficuJUțlle campio
natelor tnontfiale <fia tuna oc
tombrie. Teodora a taring, abor- 
dtad cn siguranță exerdțiui la 
bârnă, îngreunai acum eu de
mente noi, de med mare (Bri
cul ta te.

strației s-au consumat ța noca 
obișnuită a pregătirilor R ve
rificărilor. Ca de obicei. Mireia 
Oancea deschide programul. Ua 
pumn de fată. In virstâ de 14 
ani, ea șt Angela Bratn. Bs*sb 
Dunca, CUrmea Savu sau 
trița Turner. Grația șl amobnaa 
lor îndată. Desigur mai aa * 
Învățat și perfecționat fi o tea 
cu sirguință. Se „bat* ta *•*- 
trenamente fi la verificări pen
tru cinstea de a rămlne tn tonri 
reprezentativ. Lucrează mult. 
Uneori ai Impresia că oboaeșS 
numai ultindu-te la ele. Pregă
tiri intense fi abțineri nenumă
rate. Zed șl sute de mii da 
copii de la noi, de aici Sl da 
aiurea le invidiază reputația, 
dar și ele, de multe ori, ar dori 
să fie ta locul celor care le in
vidiază, să mănlnce două-treă 
înghețate pe zi, prăjituri, bom
boane sau ciocolată, pe care ele 
le primesc cu gramul cu calo
ria, la zile distanță, pentru a-șl 
păstra greutatea. In timp ca 
rulează filme ele se antrenează, 
sau Învață pentru examenele 
ce le așteaptă acasă, sau se 
odihnesc. Doar Roma, eu monu
mentele ei milenare, a consti
tuit o excepție, organizindu-se 
un program de vizitare a „ce
tății eterne*.

Aceeași ambianță, apoi, joi 
seară, la demonstrația De care 
lotul nostru reprezentativ a sus
ținut-o la Palatul Sporturilor 
din Bologna, ta fata a peste 
4 600 de spectatori, care au 
aplaudat cu multă căldură înal
ta măiestrie a Nadiei Comâneci. 
a Teodorei Ungureanu si a ce
lorlalte sportive românce, sl 
nu ne Îndoim că așa va fi si 
simbătă-seara la Palatul Spor
turilor din Milano, unde este 
programată ultima apariție pu
blică a gimnastelor noastre, in 
cadrul turneului pe care ele Q 
Întreprind in Italia.

Intre 13-20 mof, la Atena gQ.a SESIUNE A C.I.O.

VA ALEGE GAZDELE J. 0. DIN 1984
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Mie unuia, de o pildă, imi 
place foarte mult ci finala 
campionatului mondial de 
hochei se desfășoară in plină 
primăvară. Hocheiul era cind- 
va sport de lamă, cu ger și 
nămeți. A-l juca pe un pati
noar înconjurat de peluze cu 
iarbă verde mi se pare foarte 
nostim și mă face si rid. De 
ce vi uitați așa la mine 2 Mi 
exprim prea stingaci 2 Vi »< 
pare că sini un caraghios 
fiindcă rid la situațit nosti
me 2 Dar de etnd n-ați mal 
ris din adincul Inimii, nor
mal, la un spectacol sportiv? 
Vi spun eu : n-ați mai 
de mult. Eu, de pildă, 
mai tras o porție de 
la primul meci al 
turneului final, Sue
dia — R.F.G. Al 
treilea gol suedez a 
fost foarte cara
ghios : la un sul 
de fundaș, pu
cul centrat in fața 
porții, de departe, 
tn forță, s-a lovit 
nu de crosa ci de 
corpul unui înain
taș suedez, aflat in 
plonjon. Pucul s-a lovit ______
violent de trupul celui alunecat 
cd a intrat tn poartă, ca șutat. 
Omul se transformase In ero- 
să. Gag curat. Gag demn de 
vremea cind comedia era 
rege. Comedia nu mai e rege, 
ntet tn sport. Se joacă rău, se 
joacă tare, crunt, încruntat, 
peste tot, tn toate discipli
nele. Nu mai e loc de cara- 
ghioslîcuri. Eforturile au de
venit dramatice. Orice meci 
cheamă la dramă, la tragedie, 
cursa Paris—Roubaix, pe bi
cicletă, e numită „Infernul 
Nordului- si asa trebuie să 
rămînă, infernală, dună cum 
i-a răspuns directorul ei, Ja
ques Goddet, lui Anqueill care 
zicea, zilele trecute, că e pes
te puterile omului... Obser-

24 aprilie 
zdrobește

„afi fi această nebunia « 
bucuriei după gol : jucătorii 
se prăvălesc peste cel care 
trrtd da bucurie e-a marcat. 
Scenete au o sălbăticie fru
moasă. Bucuria e mare, adin
ei, teribilă, halucinantă ; pa 
măsura dramei, a incrincenă- 
rU vitale. Dar fi scurtă I 
După care lupta continuă —• 
fără vreun suria, fără răgaz, 
fără de glumă. Năstase con
tează printre ultimii glumeți 
' ------- ' ------  ' - Multi

era, 
Ari

un 
luni 

n

La Atena se vor desfășura, 
între 13 și 20 mai. lucrările 
celei de a 80-a sesiuni a Co
mitetului Internațional Olim
pie, avînd ca punct principal 
pe ordinea de zi desemnarea 
gazdelor Jocurilor Olimpice din 
1984. După cum se știe, pen
tru Jocurile de vară orașul 
Loa Angeles (S.U.A.) nu a a- 
vut contracandidat ; tn schimb, 
pentru organizarea Jocurilor de 
iarnă, pe lingă orașele Sappoco 
(Japonia) și Sarajevo (Iugosla
via), concurează Suedia.

în ceea ce privește J.O. de 
iarnă din 1984, C.LO. urmează 
să evalueze cu rigoarea cuve
nită cele trei oferte primite. 
Despre Sapporo se știe că m 
prezintă cu toată gama de a- 
menajări de care a dispus pen
tru J.O. din 1972. Suedia, ta 
rindul ei, propune ca Întrece
rile olimpice să se desfășoare 
In patru localități : In princi
pal, Gbteborg, cu arena aco
perită jScandinavium" (peste 
12 000 locuri), destinată hoche
iului și patinajului artistic, cu 
stadionul Ullevi (53 000 locuri), 
dispunind de o pistă artificială 
pentru probele de patinaj vl-

teză, precum și eu o serie de 
alta baze sportive prevăzute cu 
instalații de gheață artificială ; 
binecunoscuta stațiune Falun, 
unde au avut loc In 1954 și 
1974 campionatele mondiale de 
schi — probe nordice ; Ham- 
marstarod, stațiune care a găz
duit la 1967 și 1975 campiona
tele mondiale de săniuțe, iar 
în 1969, 1970, 1976 și 1978 pe 
cele europene ; în fine, sta
țiunea Are, cu dotări pentru 
schi-alpin pe care le-a rodat cu 
ocazia campionatelor mondiale 
din 1954 și a întrecerilor pen
tru Cupa Mondială (1969, 1971 
și 1977). Din prevederile orga
nizatorilor suedezi lipsește însă 
bobul, omisiune care ar putea 
constitui un serios handicap în 
fața celorlalte oferte.

Orașul iugoslav Sarajevo, pe 
care președintele Federației in
ternaționale de schi, M. Hod
ler, însoțit de un grup de ex- 
Perți. l-a vizitat de curind, se 
Înfățișează la sesiunea C.I.O. 
cu toate amenajările necesare 
unor întreceri de asemenea am
ploare. Cele mai depărtate 
locuri de concurs sînt cele des
tinate probelor alpine de schi

(circa 23 km); Jahorina (probe 
feminine) și Bjelasnica (proba 
maaeullnc). Trambulina de să
rituri de la Ilitza se află la 
numai 10—12 minute de drum 
cu automobilul pe o șosea nouă. 
Pentru probele nordice de schi 
s-a amenajat la Igman (12 km 
de Sarajevo) o zonă cu pîrtil 
și dotări corespunzătoare. Da 
asemenea, pentru hochei și pa
tinaj orașul dispune de arena 
bine utilate, în frunte cu mo
demul "complex sportiv „Sken- 
derija*. 
ționeze 
al J.O.

Spre 
dați se . _
țele conducerii C.I.O. vom afla 
în după-amiaza zilei de 18 mai, 
cînd este programată operația 
alegerii prin vot a gazdelor o- 
limpice din 1984.

unde ar urma să func- 
și centrul de presă

care din acești candi- 
vor Îndrepta preferin-

0 DECLARAȚIE INTERNAȚIONALA
ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI

de geniu al sportului, 
nu-l înțelegeau, el truufi 
n« o dată, de neințeles. 
lucrurile se înțeleg, lată 
titlu explicit (L'Equlpe, 

1378) : „Borg m 
pe Connors*. Acolo 
unde-l zdrobire, nu 
mai există, firește, 
suria, umor, 
selie. După 
orice zdrobire chea
mă, firesc, o nouă 
încleștare... Extrem 
de frecventă a de
venit expresia : „a 
se omori* pentru 
toți cei care nu le
nevesc pe teren fi 
ifi fac datoria. Da

toria se măsoară după cum 
„te omori". Forța de foc 
sa măsoară dtspă gradul de 
încruntare al chipului. Cu cil 
ești mai sever eu atit ești 
mai tertoe. Cel destins fizio
nomie a suspect. Caraghiosul e 
hulit. Ztmbetul apare mult 
mat greu dedt huiduiala vio
lentă. Greșeli haroase ,,nu se 
mai admite*1... Greșitul e pus 
direct la sttlpul infamiei. O, 
nimeni nu mai ,.moare** de 
rls, de plăcere, pe teren și in 
tribune. De ala cred că sînt 
de neuitat băieții aceia de la 
Cambridge care, după ce bar
ca H s-a scufundat in Tami- 
sa, pierzind întrecerea cu Ox- 
fordul, mai găseau puterea, 
dirdiind de frig, să suridi.

RADU COSAȘU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In competiția fe

minină de la Pola (Iugoslavia) : 
“ ■ Ungaria 74—63 (36—30),

87—71 
Cuba 

S.

Cuba 
Iugoslavia — Franța 
(44—35). Clasament : 1.
6 p : s iugoslavia 4 p ; 
Franța 1 p ; 4. Ungaria o p.

CICLISM e E apa a Vl-a 
Turului Spaniel a 
niolului V. Be da (203 km tn <. 
h 4S:21,0) a In Turul Italiei, e- 
tapa a rv-a a fost cîștigată de 
vest-germanul Thurau (contra- 
cronometru, 25 km In 31:23,0).

fotbal • La Toulouse: 
Fran fa — Iran 2—1 (1—0). Au 
marcat Gemmrich șl Six. res
pectiv Rowshan a Finala „Cupei 
Scoției* : Glasgow Rangers — 
Aberdeen 2—1 a Finala „Cupei 
Cehoslovaciei* : Banik Ostrava— 
Jednota Trecin 1—0 • Clasament 
final tn campionatul Angliei : 
Nottingham 64 p ; F.C. Liver
pool — 57 p ; Everton — 55 p ; 
Manchester City șl Arsenal — 
cîte 52 p etc a Returul finalei 
„Cupei Intercontinentale*, la 
august, la Karlsruhe (în 1 
Boca Juniors 
chengladbach 2—2).

HOCHEI e Ieri, tn turneul 
pentru locurile 1—1 al C.M. : 
Cehoslovacia — Canada 3—2 (2—2, 
0—0. 1—0) ; In turneul pentru 
locurile 5—8 : S.U.A. — Finlanda 
4—3 a—0, 2—î, 1—1).

ȘAH • După consumarea a U

. _ a
revenit spa-

i 1 
tur : 

Borussia Mân-

runde ta turneul de la Zamardi, 
conduce Portisch (Ungaria) > p; 
urmat de Mehring (R.D.G.) 6'/i p 
șl UjteUd (Cehoslovacia) S n. 
Concurentul român Iuliu Szabo 
ara «•/, p. Rezultate din runda a 
10-s : Portisch — Budinskl 1—0, 
Mehring — I. Szabo 1—», Pin
ter — Marosi 1—0, Gheorghlv — 
Btelezyk %—%.

TENIS • în ultimele partide 
din sferturile ds finală al tur
neului W.C.T„ la Dallas, s-a În
registrat o mare surpriză : Bara- 
zzuttl — Goitried 5—4, t—4, 1—0, 
5—1, 4—3. ta semifinale Barazzu- 
tti O va Intllnl pe Eddie Dibbs, 
care l-a Învins pe We Năstase 
cu 5—3. 3—3, 5—0.

NAȚIUNILE UNITE, 12 (A- 
gerpres). — Comitetul ad-hoc al 
O.N.U. Însărcinat cu elaborarea 
proiectului unei Convenții îm
potriva apartheidului In dome
niul aportului a căzut de acord 
asupra finalizării textului unui 
instrument juridic în acest do
meniu, pînă in luna iulie a.c.

Acest comitet ad-hoc a tost 
creat în baza unei rezoluții a- 
doptate de Adunarea Generală 
a O.N.U. in 1976.

în urma dezbaterilor din co
mitet, a fost deja elaborată o 
Declarație internațională împo
triva apartheidului in sport, »- 
probată de Adunarea Generală 
in 1977.

Incepind din anul 1978, Comi
tetul ad-hoc a trecut la elabo
rarea unui acord internațional 
in acest domeniu.

La închiderea ediției

SELECȚIONATA OLIMPICA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
A ÎNTRECUT PE ZAMALEK (R. A. Egipt) CD 3-2
în cadrul turneului pe care-1 

întreprinde in R A. Egipt. Se
lecționata olimpică a țării noas
tre a lntîlnit ta primul meri, 
disputat Ieri la Cairo, pe Za- 
malek Sporting Club, campioa-

na țării și câștigătoare a Cupei 
Campionilor Africii. Fotbaliștii 
noștri au obținut victoria cu 
scorul de 3—2 (0—D prin golu
rile marcate de Nedelrm TT (2) 
și Fi. Grigore.
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