
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN REPUBLICA POPULARA nortu
PROLETARI DIN TOATE TĂR'LE,

CHINEZA
Ia dimineața celei de-» cin

eva zi a vizitei pe oare o în
treprinde în Republica Populară 
Chineză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții mun
citorilor și specialiștilor de la 
întreprinderea de țesături din 
fire de soia din Hangiou.

înalț ii oaspeți români sînt in
vitați să cunoască activitatea și 
realizările acestui minunat co
lectiv de muncă ale cărui pro
duse sint vestite azi pe toate 
meridianele globului.

Pretutindeni, in secțiile și 
atelierele vizitate, inalțil oas
peți români sint intimpinați ea 
caldă simpatie, cu stringer! de 
mină și zimbete prietenești.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți oas
peți români au fost invitați de 
gazde să viziteze unul dintre 
cele mai renumite vestigii cul
turale ale orașului Hangiou — 
.Pagoda celor șase armonii*.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu mulțumesc 
gazdelor pentru deosebita pri
mire ce le-a fost făcută, pentru 
manifestările de căldură și res
pect exprimate la tot pasul in 
timpul șederii la Hangiou.

In cursul după-amiezii de vi
neri, tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, însoțiți de tovară
șul Li Sien-Nieu cu soți3, cei
lalți tovarăși români și chinezi, 
care l-au insotit pe președintele 
României la Canton și Han- 
giou, s-au reîntors la Pekin.

★
La 19 tnai s-au încheiat con

vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

In cadrul convorbirilor s-a 
relevat că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
moment de importantă istorică 
In dezvoltarea prieteniei, colabo
rării și solidarității între parti
dele, țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
invitat pe tovarășul Hua Kuo- 
fen să facă o vizită oficială de 
prietenie în România.

Invitația a fost acceptată eu 
plăcere.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intro atmosferă de caldă priete

nie tovărășească ea caracteri
zează ansamblul raporturilor 
dintre popoarele român și chi
nez, dintre 
Român
Chinez, dintre Republica 
eialistă România și Republica 
Populară

Partidul Comunist 
și Partidul Comunist 

So-

Chineză.
★

19 mal. a avut loc. 
solemnitatea semnării 
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Miine, la Constanța, in campionatul de rugby

DERBYUL SEZONULUI: FARUL-STEAUA

Nicolae 
. Elen*

Vineri, 
la Pekin, 
unor importante 
privind dezvoltarea relațiilor și 
colaborării prietenești dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Hua Kuo-fen. pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, 
au semnat Acordul intre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză pri
vind colaborarea economică și 
tehnică pe termen lung.

După ceremonia semnării, in 
aplauzele celor prezenfi, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo- 
fen și-au string indeiung milni- 
le, s-au îmbrățișat eu căldură.

In cadrul aceleiași ceremonii, 
in prezența tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen, s-an 
semnat o serie de convenții șl 
protocoale privind colaborarea 
economică, tehnică și eultura- 
lă dintre cele două țări.

In Încheierea 
tovarășul 
tovarășa 
tovarășul 
tovarăși 
partid și ____
țări au ciocnit o cupă de șam
panie.

Nu putem vorbi despre a- 
ceastă a 9-a etapă a Diviziei 
A 1* rugby fără a Începe ca 
un mec care va aduna eu »1- 
guranțâ miine, în jurul tere
nului constănțean, lume multă, 
dornică să nu scape ocazia de 
a vedea __ _
dintre Farul și Steaua, 
(poate) decide încotro se 
îndrepte titlul de 
spre București sau, 
intermezzo stelist, 
spre malul mării 7 
de forțe pe care 
„partida sezonului” 
na — ne place să credem — și 
un jo cu virtuți tehnice, tac
tice, spectaculare. Se va afla, 
doar, în teren un buchet 
Internaționali ; nu vor lipsi 
meroși „tricolori”. Numai 
mitru Alexandru este încă 
refăcut și va absenta, 
mult ca sigur. Nu va 
după toate probabilitățile, nici

,pe viu* confruntarea 
care

va 
campioană : 
după un
de un an, 
încleștarea 

o anunță 
va insem-

de 
nu- 
Du- 
ne- 
mal 

Juca,

Cloarec, așa că Steaua va tri
mite U fluierul inaugural al 
arbitrului Cornel Criaiăchesca 
următorul XV : Durba» — Ful- 
eu. Enacbe, Braga (Zafieacu D, 
Teleașe — R. Ionesco, Sada — 
Mur ari o. M. Ionescu. A chim — 
Pin tea, Postolachl — Cornehu, 
Munteanu, Pojar. In cealaltă 
tabără, antrenorul Mihai Naea 
nu are indisponibilități precum 
confratele său Petre Cosmănea- 
cu ; in schimb, nu e ocolit de 
probleme, dar— de altă natură: 
pe cine să folosească ? Toți 
cei 3 mijlocași la grămadă 
(V. Ion, Olteana, N. Dinu) 
sînt in formă ; și-a reluat pre
gătirile și Gh. Dinu, dar expe
rimentatul * '
nu se 
două ; 
pentru 
preună 
— pentru un loc în 
Il-a — cu Malancu ; Băclolu

fundaș ȘL Cristea 
dă bătut, cu una cu 
Burghelea concurează 
tricoul cu ar.
cu lanusevici ;

14 tm- 
Urdea 

lini* a

„Cupa României*1 înaintea nnui nou start

I>XJ

— pentru unul dintre pilier! — 
eu Dobra. Vor juca, probabil: 
Cristea — Burghelea, C. Va- 
rile, Holbau, Motrescu — Bu- 
eoa, V. Ion — Borșaru. FL 
Constantin. Podani — Urdea, 
Mușat — Ioniță, Grigore, Bă- 
doiu.

Etapa maj cuprinde, in tur
neul pentru locurile 
ciurile R.C. Grivița 
Știința Petroșani ;
Rulmentul Birlad și 
tatea Timișoara — Dinamo. In 
turneul 9—16, au loc jocurile 
R.C. Sportul studențesc — 
Politehnica Cluj-Napoca ; Poli
tehnica Iași — Olimpia : T.C. 
Ind. Constanța — Minerul Gu
ra Humorului.

(Reamintim că meciul C.S.M. 
Suceava — C.S.M. Sibiu s-a 
disputat anticipat, lncheindu-se 
cu rezultatul de 9—6 in 
voarea sibienilor).

1—8, me- 
Roșie — 

Rapid — 
Universi-

solemnității,
Nicolae Ceaușescu, 

Elena Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen, ceilalți 
din conducerea de 
de stat a celor două

ATLEȚII FRUNTAȘI TREBUIE 
SĂ RIDICE ȘTACHETA CALITĂȚII!

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întilnit, vineri după-aminză, 
cu reprezentanții presei și Ra- 
dioteleviziunii din Pekin și cu 
corespondenții străini acreditați 
in capitala R.P. Chineze.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, vineri seara, o re
cepție în onoarea tovarășului 
Hua Kuo-fen, președintele C.C. 
al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
in marea sală a Palatului Adu
nării Naționale a Reprezentan
ților Populari.

In timpul recepției, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua 
Kuo-fen au rostit toasturi.

ASTĂZI Șl MIINE, PE STADIONUL REPUBUCH, 
PRIMUL CONCURS IMPORTANT AL SEZONULUI

Ziua bună se cunoaște de di
mineață^ Să ne reamintim »- 
cest proverb acum, în 
primului concurs atletic 
mare interes al sezonului.__
ni-1 reamintim, cu speranța că 
ziua bună sau, mal corect, zi
lele bune ale atletismului nos
tru trebuie să fie cele de la 
sfîrșitul verii, in perioada cam
pionatelor europene de 1* Pra
ga, cel mal important, cel mai 
sever, dar și cel mal edificator 
„examen” dintre două Olim
piade...

Așteptăm, așadar, acest nou 
start — al treilea — al „Cupei 
României” ca pe un vestitor al 
întregului sezon. Cu foarte pu
ține excepții (citeva participări 
1* concursuri internaționale).

pragul 
de 
Să

In etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

PROGRAM GREU PENTRU... PR0N0SP0R1ISTI 1 CU DOUA CAPETE DE AFIȘ
9

DINAMO-F.C. ARGEȘ
9

SI POLITEHNICA » IAȘI
9

F.C. CONSTANȚA
diviziiCLASAMENTUL

1. F.C ARGEȘ 29 15 5 9 47—42 352. StOOlja 29 13 7 9 64-44 333. Poli. Ținu 29 14 5 10 39-30 33
4 Sportul stud. 29 15 2 12 39-34 325. A.S.A. Tg M. 29 13 5 11 46-31 310. Jiu» 29 14 3 12 49-39 317. Dinamo 29 13 4 12 44-36 308. UT. Arad 29 12 4 11 45-47 309. F.C Olimpia 29 13 3 13 35-41 2910. sa Bacâu 29 11 7 11 40-51 2911. Univ. Craiova 29 11 4 12 30-28 2812. F.G Petrolul 29 11 6 12 37-37 2813. as. T-viște 29 11 l 12 23-29 2814. F.a Bihor 29 13 2 14 32-44 2815. F.a Constanța 29 12 3 14 37-42 2716. F.a Corvinui 29 8 11 10 30-39 2717. Pol it lași 29 9 8 14 36-36 241*. F.C.M. Reșița 29 • 3 18 27—50 19

București :

Campionatul primei _____
continuă miine cu meciurile e- 
tapei a 30-a, al cărei program 
se anunță destul de echilibrat 
și greu pentru ., pronosportiști. 
Greu pentru că în fotbal nu 
prea se mai găsesc „mari so
liști”, Steaua demonstrind din 
plin acest lucru In etapa trecu
tă în fața hunedorenilor.

Iată, de pildă, nu se poate 
depune un buletin la agenție 
fără cele trei semne (1. x. 2) la 
jocul de la București. dintre 
noul lider al campionatului 
(F.Q Argeș) și campioana „en 
titre” (Dinamo), in ciuda fap-

PROGRAMUL „RUNDEI*

Hunedoara : 
Arad :

București :

Timișoara ; 
Oradea : 
Craiova : 
lași : 
Tirgoviște :

DINAMO - F.C ARGEȘ
(Stadionul Dinamo)

F. C CORVINUL - F.C.M. REȘIȚA
U.TA. - STEAUA

(Repriza a doua va IS televizată)
SPORTUL STUDENȚESC - F, G PETROLUL 

(Stadionul Republicii)
POLITEHNICA ‘ ‘
F. C. BIHOR
UNIVERSITATEA
POLITEHNICA
G S.

Toate jocurile încep

-SC. BACĂU
- JIUL PETROȘANI
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F. G CONSTANTA
- F.C. OLIMPIA

la ora 17

tului că pentru o asemenea ln- 
tîlnire. în ultimii doi ani, se 
punea problema doar a scoru
lui. Nici la Arad, unde Steaua 
cu siguranță va face tot posi
bilul de a recupera terenul 
pierdut joi, nu sînt motive să 
te oprești la semnul „1”, nici 
la Craiova, unde A.S.A. a 
smuls universitarilor în ulti
mele cinci întîlniri directe șap
te puncte din 10 posibile, și nici 
chiar la Iași. Aici. localnicii, 
care mal cred in Divizia A. știu 
că nu le va fi ușor să înfrunte 
pe „copiii litoralului”, risipitorii 
de puncte de acasă, și ei în 
căutarea... drumului pierdut

Meciurile se anunță extrem 
de dirze, în afara celui de la 
Hunedoara, în care ultima cla
sată. F.C.M. Reșița, se prezintă 
la joc cu un 0—3 acasă de la 
Dinamo. N-ar fî, deci, exclus 
ca în locul unei limpeziri In 
„zona fierbinte” (de fixarea 
ocupantelor locurilor 16 și 
să apară noi complicații 
care să fie atrasă cine știe 
formație, azi aparent pusă 
adăpost. Oricum ar fi,
s-ar intimpla, așteptăm ca to
tul să se desfășoare în spiritul 
unei depline sportivități.

competiția car» trebtrie a& sta
bilească ierarhul» colectivelor 
atletice din țară va aduce, «im- 
bătă șl duminică, in arenl, pe 
stadioanele dia București. Ba
cău, Timișoara, Slatina, Con
stanța și Alba Iulia, tot ce are 
mai bun atletismul românesc la 
această oră. începînd eu perfor
merii de nivel internațional pî- 
nă la cei despre care vom
vorbi, poate, la superlativ mii
ne, sau poimiine. “ 
„Cupa României”, 
cea mai largă a 
nostru, are nu numai menirea 
de a angrena simultan mai 
mult de 1 000 de atleți grupați 
in reprezentativele celor 39 
județe și ale cîtorva cluburi 
elită, ci in primul rind pe 
ceea de a releva și lansa 
circuitul performanței noi 
noi talente. Pe de altă parte, 
sistemul de desfășurare a „Cu
pei”. acordarea unor puncte 
suplimentare, in afara celor de 
poziție, pentru rezultate valo
roase. de nivel Internațional, 
trebuie să constituie un stimu
lent pentru ridicarea ștachetei 
calității performanțelor.

Prevederea se adresează, de
sigur. atleților fruntași. Cei mai 
mulți dintre ei vor putea fi vă- 
zuți astăzi și miine pe Stadio
nul Republicii din București, 
care va găzdui Întrecerile pri
mei etape a grupei fruntașe. 
Va fi interesantă lupta dintre 
echipele cluburilor Steaua, Di
namo. C.A.U.. Metalul. Rapid 
șau ale județelor Argeș, Cluj. 
Constanța și Iași pentru un 
loc conform aspirațiilor și po
sibilităților acestora, dar mai 
interesantă va fi, neîndoios, 
tentativa celor mai buni com-

Deoarece 
competiția 

atletismului

Campioana europeană de sală 
Ileana Silai se v« alinia fi ea 
la primul start al sezonului 

atletic în aer liber

ponenți ai acestor formații, a 
celor mai buni atleți ai țării, 
de a realiza performanțe indi
viduale pe măsura talentului și 
muncii lor, a așteptărilor iubi
torilor atletismului, a exigenței 
examenului de la Praga.

Astăzi — de Ia ora 15 — și 
miine — de la ora 9 —. pe re- 
kortanul stadionului din Dealul 
Spirii, vom urmări, deci, primul 
mare concurs al sezonului Spe
răm ca atributul să fie justifi
cat ?! la sfîrșitul întrecerilor.

Azi și miine, In sala Floreasca

CONCURS INTERNATIONAL STUDENJESC DE GIMNASTICĂ

IVI VIU I <

17) 
In
ce 
la

orice

Cu prilejul reuniunii Comite
tului Executiv al Federației in
ternaționale a sportului univer
sitar, care se desfășoară tn a- 
ceste zile la București, în sala 
Floreasca din Capitală va avea 
loc, simbătă și duminică, un 
concurs internațional universi
tar de gimnastică, la care vor 
participa 
studenți 
Chineză, 
România.

sportivi și sportive 
din Bulgaria, R. P. 
S.U.A., Ungaria și 

Simbătă, de la ora 
se vor desfășura exerciții

liber alese , iar duminică, ince- 
pind de la ora 10, concursul va 
continua cu finalele pe aparate.

România, care participă cu 
cite două echipe, va fi repre
zentată la feminin de Alina 
Goreac, Anca Grigoraș, Ga
briela Trușcă și Rodica Sabău, 
iar la masculin de Dan Gtecu. 
Aurelian 
Oprescu și

Elevii și 
liberă.

Georgescu, Nicolae 
Radu Branea. 
studenții au intrarea



Zi de zbor In aeroclubul „Henri Coandă“
'i

CER SENIN, „PESCĂRUȘILOR"!
Broboane de rouă mai stăru

iau încă pe firele crude ale 
ierbii, dar aerodromul se tre
zise de mult. „Timpul ideal 
pentru zbor este liniștea dimi
neții* — se spune în aviația 
sportivă. Liniștea se referă, de
sigur, la curenții de aer, pen
tru că, altfel, văzduhul vibrează 
de zgomotul motoarelor.

„Baza ! Sint Pescăruș 052. 
Permiteți începereă programu
lui de acrobație*.

Instructorul Gheorghe Duvlea 
era cu ochii pe cer, la avionul 
care „pica* pe verticala cîmpu- 
lui de zbor ca o săgeată. In
structorul Duvlea se sculase la 
mijirea zorilor, așa cum o face 
de aproape 30 de ani, de clnd 
este aviator. Venise 
jos 1,15 minate de 
• doză de 
nă pentru 
vorba lui). 
Insuflat și 
vii săi. Clnd am ajuns la punct, 
el dirija prin radio primul act

la cimp pe 
mișcare — 

și voie 
*1“ — 

obicei pe care 
multora dintre

sănătate 
Întreaga

bu- 
este 
l-a 

ele-

Primul maestru
al

di II județul Sălaj
Chiar dacă nu practi

că o disciplină sportivă 
care să atragă un mare 
număr de spectatori, ra- 
diogonometristul Ștefan 
Olah a devenit de multă 
vreme un nume cunos
cut in Șimleul-Silvanieâ, 
fiind — la ora actuală — 
singurul maestru al spor
tului din județul Sălaj. 
Cum a ajuns să cuce
rească mult râvnitul ti
tlu ? Printr-o muncă asi
duă. coroborată cu o pa
siune puțin obișnuită. A 
Început să practice ra
dioamatorismul in anul 
1969. la Radioclubul din 
Șimleu, urcind apoi in
tr-un ritm alert treptele 
măiestriei sportive In ra- 
diogonometria operativă 
sau, cum i se mai spune, 
„vânătoarea de vulpi*. în 
anul 1972 cucerește lau
rii In „Cupa României*, 
pentru ca un an mal târ
ziu să intre În posesia 
primului titlu de cam
pion republican de per
formanță. pe care l-a 
câștigat încă de trei ori. 
Din anul 1971 face parte 
din lotul național, in con
fruntările Internaționale 
avind o excelentă pres
tație : locul 2 la europe
nele din Ungaria (1973), 
locul Intîi la Cupa Mării 
Baltice (1976). vieecam- 
pion european — indivi- 

la
... o

carte de vizită frumoasă, 
care îi răsplătește talen
tul și pasiunea. Ștefan 
Olah este electronist la 
Cooperativa meșterilor 
mineri din Șimleul-Sil- 
vaniei, un tînăr modest 
și harnic. Iși construiește 
singur aparatele, practică 
și alte discipline care fi 
ajută să-și mențină for
ma fizică. Ni se pare in 
teresant și faptul că atît 
soția, cit și fiul său, prac
tică, de asemenea, radio
amatorismul.

Intrebîndu-1 care tre
buie să fie atuurile unui 
sportiv de talia sa, Ște
fan Olah ne-a spus: „în 
primul rînd, să munceas
că. Să cunoască la per
fecție principiile de func
ționare a aparatelor de 
emisie-recepție, să dea 
dovadă de operativitate 
și agerime, ingeniozitate^ 
o bună memorie vizuală 
și analitică, să cunoască 
topografie*. Și cîte al
tele...

dual și pe echipe
Skoplje (1977). Iată

T. SIRIOPOL

Pogana Sportul 

al „spectacolului aerian* care 
te desfășura cotidian pe Gea- 
măna-Pitești, ia Aeroclubul 
„Henri Coandă*.

.852 ! Slnt baza ! Dă-I dru
mul r

Șl pasărea argintie, pilotată 
de Aurel Iancu sa înscris In
tr-o cascadă de tonouri rapide. 
„Frumos, #52 !“ se auzi in difu
zorul stației o voce de tată. 
„Lasă vorba, Bândunlea 1#5 1" — 
interveni instructorul, urmărind 
un aparat care patrula In zonă. 
„O fată tare isteață* — adaugă, 
apoi reporterului. Este in al 
doilea an de pregătire și sper 
ri ajungă un pilot de nădej
de*. Se numește Aurora Diaco- 
■escu șl este elevă la Liceul de 
fizică-matemat:că din Pitești.

La start, două aparate deco
lau in formație, plan la plan : 
Viorel Diaconcseu *4 Iulian

zbor.

Pîeptea. Alți tineri iși așteptau 
rtndul la zbor, comentlnd evo- 
luțiile celor din văzduh. Gbeor- 
ghe Preda — și el elev la Li
ceul de flacă-matematică — 
era nerăbdător. -Al ei tel ea start. 
Ghiță 7* — 11 întreabă instruc
torul. „21#. tovarășe instructori". 
-La avion î* Și băiatul venit 
dlntr-o comună Îndepărtată, din 
Brăduleț, țișni către aparatul 
pregătit pentru o nouă misiu
ne. Totul se derula după o or
dine precisă, cu dezinvoltură 
dar și eu seriozitatea specifică 
acestei discipline, o disciplină a 
muncii pline de responsabilita
te, In care cresc aripile zburăto
rilor.

L-am lăsat pe instructorul 
Gheorghe Duties să-și conducă 
In continuare elevii și ne-am 
Îndreptat spre poligonul pentru 
pregătirea fizică de specialitate. 
Scări progresive, bare de trac
țiune, pistă cu obstacole, ciuda
te aparate rotative. în jur, stra-

RflSPUNDE^^^^.
RADU PETRESCU, BRAȘOV. 

Citesc șt recitesc scrisoarea dv. 
și nu-mi pot stăplnl uimirea, cum 
nu și-o vor stăplnl, desigur, nld 
cititorii acestei rubrici. Dar. să 
vă dan cuvântul : „Slnt arbitra 
de fotbal tn cadrai Colegiului Ju
dețean Brașov șr am arbitrat, ia 
Tohantd Non, un med la cadrul 
Cupei României, ediția 197»—197S, 
intra echipele „Brand- din Bran, 
ti „Granitul* din Ghlmbav. Vreau 
să vă informez eă, In cadrul e- 
chipei „Granitul*, activează un 
Jucător, Deslderiu Borodl, născut 
In 1915 șl avtnd legitimația cu nx.

M-a impresionat 
pentru fotbal— 

teren, avea In 
plin eu echlpa- 

turi de fiori, apoi șiruri de ar
buști ornamentali. „Totul a fost 
realizat prin munca tinerilor 
sportivi — aflăm de la instruc
torul de parașutism Mircea 
Constantinesca — #1 este firesc 
să fie așa, pentru eă aviație 
sportivă înseamnă educație pa
triotică, instruire tehnică și cul
tivarea dragostei de muncă*. 
Am găsit la pregătire grupa 
parașutiștilor, aflată la porțile 
afirmării În performanță, grupa 
condusă de instructorul Gheor
ghe 
poet*, 
tești).
Liceul 
încercat
gimnastică, Vasile Dumică, de 
la Liceul industrial, a făcut ci
clism și schi, dar iată, s-au In- 
tCnit la parașutism. In grupa 
lui Văleanu. ca si a'ti zeci de 

Văleanu („parașutistul- 
cum este cunoscut la Pi
lon Voicu, premiant la 
„Nicolae Bălcescu*. și-a 

mai Intîi calitățile Ia

băieți și fete. „Ne-ajn pregătit 
toată iama — spunea Voicu. 
Tovarășul instructor tu ne-a 
lăsat să răsuflăm o clipă, și 
bine a făcut. Ne așteaptă Între
ce rile „Deeazdei". ne așteaptă 
alte competiții", îi urmăream 
cum .zburau* spre frânghiile și 
barele de tracțiune : eu preci
zie, cu vigoare, așa cum le stă 
bine parașutiștilor. Primul exe
cutant era... instructorul Vă-

zbor

areela Caeie — doi 
botăriți ea. aid. In 

-Henri Coandă*. să-și 
valoare întreaga lor 
de muncă. Ziua de

Vxxe4 TONCEANU

tor activ. Am rămas surprins 
cum a Jucat 9( de minute, pe un 
teren desfundat, cum si** Încu
rajat coechipierii, ea un adevărat 
părinte*. Vă mulțumim pentru a- 
eeastă informație deosebit de in
teresantă. iar iui Dezlderiu Borodi 
11 urăm mulțl ani de viață, mulțl 
ani de activitate fotbalistică. Du
pă cum se vede, e tare ca... Gra
nitul. echipa din care face parte 
și pe care • conduce !

IO AN POP, CLUJ-NAPOCA. Ti
tus Ozon antrenează In momen
tul de față — clnd e vorba de 
antrenori, este necesară o astfel 
de precizare I — echipa Azotul 
Slobozia din Divizia C. Fără în
doială, el a fost unul dintre cei 
mal tehnici atacanțl pe care l-a 
avut fotbalul nostru. Iată șl e- 
chipele la care a jucat : 1944—
194», Unirea Tricolor ; 1949—1950,
Dinamo București ; 1950—1951, Di
namo Brașov ; 1951—1955, Dinamo 
București ; 1955—1957, Progresul
București; 1953—1964, Rapid Bucu
rești.

FRANCISC KIEFER, REȘIȚA. 
Buduru (F.C, Constanța) a mar
cat in acest campionat — cifra 
sperăm să fie provizorie I — 12 
goluri. în evidența dv el figurea
ză numai cu 11 goluri, dar vina 
nu este a dv. în meciul cu F.C.M. 
Reșița, încheiat cu scorul de 4—0, 
el a înscris 3 goluri și nu 2. cum 
a apărut dintr-o greșeală de co
rectură, cel de-al patrulea gol al

AUTOMOBILISMUL A DEMARAT
REMARCABIL IN „DACIADA"T9

cum se știe, Regula- 
de desfășurare a „Da- 
prevede întreceri #i la

După 
mentul 
eiadei* 
automobilism, antrenîndu-se a- 
ceastă disciplină la dezvoltarea 
sportului de masă, creșterea 
numărului de conducători auto, 
perfecționarea lor și, firesc, 
descoperirea de talente pentru 
sportul de performanță.

Competiția automobilistică 
din cadrul „Daciadei*, deschisă 
tuturor conducătorilor care nu 
posedă licențe de sportivi tip 
FRAK. a stlrnit un interes de
osebit. O primă dovadă este a- 
ceea eă pînă la ora actuală sînt 
aproape consumate două din 
cele cinci etape ale Întrecerii 
— constînd din concursuri de 
tndeminare (aceleași care se 
cer la examenul pentru dobin- 
direa carnetului de conducere : 
mers înainte. Înapoi. trecerea 
printre jaloane, parcări ș.a.) — 
desfășurate in cadrul întreprin
derilor, instituțiilor, facultăților, 
comunelor, centrelor de comu
nă. orașelor, municipiilor.

La București, de pildă, într-O\ 
primă fază, numai pe unul din 
poligoane — unde a organizat o 
etapă asociația sportivă „Unirea 
Tricolor* — s-au prezentat con
ducători auto de la 21 de În
treprinderi și instituții (Auto-

Cupd României" Ia tir cu arcul

NOI RECORDURI NAȚIONALE

o tot mai largă 
start s-au ali- 
sportive din 6 
București, Mi- 
Voința Tg. Mu

Baza sportivă Herăstrău din 
Capitală a găzduit, timp de trei 
zile, Întrecerile concursului re
publican de tir cu arcul dotat 
cu „Cupa României*, o compe
tiție spectaculoasă, care a evi
dențiat — din nou — că acest 
sport Iși eiștigă 
popularitate. La 
niat sportivi și 
secții : Olimpia 
aerul Aninoasa.
reș, Sănătatea Tg. Mureș, Voința 
Satu Mare și A.S.A. Cluj-Na- 
peca.

Iată primii clasați, pe cate
gorii de virstă : 
— Andrei Berki 
Mureș) — 1 169 p 
țe : 90 m. 70 m.

tineret, băieți 
(Voința Tg. 

(patru distan- 
50 m, 30 m)

autovehiculelor pentru furt ; 
suplimentară pentru cazurile clnd autovehiculul 
alte persoane declt asiguratul sau rude ale a-
pentru pagubele produse de Incendiu șl cala- 

de accidente a conducătorilor de autoturisme șl

INFORMAȚII UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta diferite 

feluri de asigurări facultative auto, care acoperă eventualele 
cazuri de pagube ce se pot produce la autoturismul dv. :
• Asigurarea pentru avarii — casco (care cuprinde și riscul 

de furt, fără adaos de primă) ;
• Asigurarea " '
• Asigurarea 

este condus de 
cestuia ;
• Asigurarea

mități ;
• Asigurarea ___ ____________ ___________  ,

a altor persoane aflate In autoturisme ; ’ '
• Asigurarea autovehiculelor In legătură cu utilizarea lor la i 

concursuri, Întreceri sau antrenamente pentru acestea ;
• Asigurarea de răspundere civilă a propriilor conducători 1 j 

auto al organizațiilor socialiste, pentru pagubele produse prin 
accidente cu autovehiculele aparțintnd acestor organizații ;

• Asigurarea cu valabilitate In afara teritoriului Republicii 
Socialiste România.

Pentru relații suplimentare și pentru Încheierea unor astfel 
de asigurări, cei interesați se pot adresa responsabililor cu asi- !i 
gurânle din unitățile socialiste, agenților șl inspectorilor de asi
gurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unități ADAS.

eonstăntenilor fiind realizat de 
Peniu. Noi am făcut „din mers" 
cuvenita rectificare. Dațl-1 șl dv... 
tui Buduru ceea ce este al lui I

ALEXANDRU MATIEVSCHI, 
IAȘI și OLIMPIU POPUTIA, TI
MIȘOARA. Regulamentul n-are 
nimic Împotrivă ca o lovitură de 
la 11 metri să fie executată in 
această manieră, orice s-ar spune, 
fantezistă : un jucător să loveas
că Încet mingea, cu direcția Îna
inte sau lateral, iar un coechi
pier aflat, pînă in clipa executării 
loviturii. In afara careului de IC 
metri, să pătrundă șl să reia 
mingea In poartă. în urmă eu 
M de ani, s-a și... experimentat 
un astfel de mod de a se exe
cuta o 
Intr-un

lovitură de la 11 metri, 
med Steaua — S.C, Ba-

Ilustrații : 14. CLAUD1U

lovitura fiind ratată. Ded, 
simte nevoia unei... specia

lizări suplimentare în ceea ce prl- 

buzul, Gr. școlar auto, Eae țv- 
montaj, Fabrica de tricota.»- ti 
confecții. Trustul de const.-crui 
industriale București, Autobaza 
1 Titan ș.a.) cu aproape IM or 
autoturisme, printre <âștigă:w. 
fiind Mihai Alexandrescu. Ni- 
eolae Oprea, Sorin Lazăr. Mi
hai Costea, Cristea Vasile. L_- 
dan Constantinescu șjl In ju
dețul Argeș numărul concursu
rilor de tndeminare din primele 
două faze trece de 15, Însumi.-.d 
aproape 500 de conducător: 
auto. De asemenea, 112 part:—- 
panți la Cluj-Napoca, 107 la 
Bacău, 140 la Constanța, parti
cipare numeroasă la concursu
rilor de tndeminare din primele 
gător Mircea Cengher), Miercu
rea duc (Ion Csutak), Topllta 
(Vasile Kiss), Gheorgheni (Lasz- 
lo Szocs), Baia Mare, Craiova, 
Arad, Timișoara, Tg. Jiu, Bis
trița, Focșani, Brăila, Iași, Deva 
ș.a,

întrecerile celei de a doua 
etape slnt în plină desfășurare. 
Prin grija comisiilor județene 
de automobilism și karting, în 
multe localități se organizează 
acum cea de a treia etapă (con
stînd tot din concursuri de în- 
deminare) pe județe, la care 
vor participa primii patru cla
sați din etapa a doua. (M. FRJ.

cu stabilirea unui record repu
blican la 90 m — 275 p ; tine
ret, fete — Aurora Chin (Sănă
tatea Tg. Mureș) — 1 121 p — 
două recorduri republicane : 263 
p la 70 m și 321 p la 30 m ; 
juniori I — Pețrică Feier (Mi
nerul Aninoasa) — 1 086 p și un 
record republican la 60 m — 
290 p ; junioare I — Ecaterina 
Turache (Minerul Aninoasa) — 
844 p ; juniori II — Gh. Pop 
(Minerul Aninoasa) — 1 189 p 
și junioare II — Mariana Ba- 
bian (Minerul Aninoasa).

Pe echipe, competiția a fost 
rfștigată de Minerul Aninoasa 
(excelentă comportare), urmată 
de Voința Satu Mare și Olim
pia București.

vește ratarea loviturilor de la 11 
metri I Și așa, Înaintașii noștri 
slnt ași tn materie I

MIKLOS KTSFALUDI, CRISTU- 
RU SECUIESC. Faptul că vorbiți 
foarte repede nu reprezintă de- 

una din multele Însușiri ce 
cer unul crainic sportiv. Cre

deți eă ansamblul cunoștințelor 
dv sportive și— nesportive este 
corespunzător 7 Cunoașteți jucă
torii ? Cunoașteți regulamentul de 
joc ? Pentru a nu mai vorbi șl 
de alte calități : stăpînire de si
ne, cursivitate, ritm de vorbire 
efe. V-am spus toate acestea, nu 
oft să vă... sperii, ci pentru a vă 
arăta că nu este attt de simplu 
să fii crainic sportiv. Dacă, to
tuși, perseverați In această Idee, 
adresatl-vă Radiodifuziunii, strada 
Nuferilor 62—64, sectorul 7. Bucu
rești.



„Buletinul meteorologic" al Diviziei A

CONSTANȚA
de calcu- 
2 puncte 

al infrin-

„MUTAREA DE ȘAH 
A LUI HALAGIAN

s-a incheiat 
comentariile 
"-continua

Cînd. în min. 70, Hofmeister 
a egalat, meciul de la Con
stanța a devenit „pe muchie 
de cuțit". Gazdele atacau in 
valuri, omul lor cel mai peri
culos fiind... fundașul Turcu. 
inițiator al aproape tuturor ac
țiunilor ofensive. Fără aptitu
dini de apărător, Doru Nicolae 
nu-1 putea împiedica cu nimic 
pe impetuosul fundaș ofensiv 
constănțean... In min. 78, in
tuind pericolul, antrenorul Flo
rin Halagian a efectuat o înlo
cuire deosebit de abilă, cu mul
tiple efecte pozitive asupra jo
cului lui F. C. Argeș : in- locul 
lui Ancuța a intrat Moisescu.

Ce a realizat astfel Hala
gian 7

1. Introducind un fundaș pe 
extrema dreaptă, acesta (Moi
sescu) l-a marcat pe Turcu, anl- 
hilindu-1 aportul în atac și ușu- 
rindu-i sarcina lui Mihai Zam
fir. î. L-a trecut pe Doru Ni
colae pe aripa stingă. unde 
Mustafa era mai vulnerabil de
ci*. Turcu. (Dealtfel proaspă
tul internațional avea să și în
scrie golul victoriei). 1 Moi
sescu — fiind un jucător proas
păt și dotat cu viteză — a 
creat un pericol potențial și pe 
această parte a terenului (dia 
centrarea lui s-a și marcat).

Iată deci cum o schimbare 
oportună, cu conținut tactic, 
și-a dovedit eficacitatea, adu- 
cînd piteștenilor (în completare 
cu jocul bun al apărării lor 
centrale) o victorie de mare 
rezonanță în finalul de cam
pionat. (Radu URZICEANU).

NOTA DOMINANTA: 
ÎNTRE FAULTURI 

Șl SIMULĂRI

Dudu Georgescu reia spectaculos cu capul centrarea lui Vrinceanu 
înscriind cel de al treilea gol al echipei_ sale. Fazi din ^meciul 

F.CM. Reșița — Dinamo.

partida. Insă «tarea de opirit 
din teren a fost agravată, am
plificată și de adversari care, 
din dorința do a fragmenta 
jocul și de a „tăia" elanul 
gazdelor, după fiecare fault 
(unele obișnuite, de Joc), au 
apelat la simulări. In repetate 
rînduri, Chihala, Iorguleseu, O. 
Ionescu eu — da- mal ales 
fără motiv — au rămas la pă- 
mint, in dorința de a trage de 
timp. Aceste procedee au mă
rit starea de nervozitate din 
teren, faulturile s-au Înmulțit. 
Așa s-a scris istoria Jocului de 
la Petroșani, cu sportivitatea 
total absentă din teren. (GK 
NERTEA).

Foto : L FUCHS-Reșița

ză și In clasamentul Întrecerii: 
cu punctul pierdut. Steaua s-a 
Îndepărtat deocamdată de titlu; 
ou punctul ciștigat, Corvinul a 
mal luat o gură de oxi- 

(Gheorghe NICOLAES-

„ECONOM1A OFENSIVA" 
A IEȘENILOR LE-A ADUS, 

IN CELE DIN URMA, 
INFRINGEREA.-

.HITCHKOCK PE 
„GHENCEA"

Jo-

TIMP FRUMOS LA PITEȘTI,
FURTUNĂ LA

Meciul dintre Jiul și Spor
tul studențesc a reprezentat — 
în mare parte — o neplăcută in- 

. trecere fotbalistică, sportivita
tea fiind uitată la vestiare. 
Am asistat la o primă repri
ză in care orice atac era in- 
timpinat cu intenția de lovire. 
Pentru ca spiritele să se mal 
liniștească, arbitrul Nicolae 
Rai nea care — deși a greșit in 
două situații-cheie, trebuie să 
recunoaștem că a avut (așa 
cum ne și mărturisea) unul 
dintre cele mai grele me
ciuri — a încercat să stopeze, 
să limiteze actele de nespor- 
tivitate, intențiile de lovire. Nu 
știm dacă alt arbitru în locul 
lui ar fi putut duce meciul 
pină la capăt...

Ce a determinat un joc atit 
de dur 7 Sigur că jucătorii 
Jiului se fae vinovați de mo
dul de a fi abordat foarte 
„tare", la intimidare chiar,

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

Ca mod de desfășurare a 
cuiul de pe „Ghencea", între 
echipa gazdă și aceea a oaspe
ților a existat diferența de va
loare și de— pretenții reflectate 
de clasament In dorința de a 
candida, în continuare, la titlul 
de campioană, Steaua a domi
nat — uneori net —, de la start 
la potou, un adversar care ale
sese, deliberat, „betonul contra
atac" ca formă de exprimare în 
teren. Stau mărturie concretă, 
în acest sens. înseși datele teh
nice ale partidei, și anume ra
portul șuturilor expediate timp 
de 90 de minute tn cadrai por
ților, șl in afara lor, precum șt 
numărul ocaziDar 
in oele două cărei 
du-ne doar la rituațlîlw de a 
înscrie, reamintim faptul că, ia 
afara celor două goluri marcate 
de jucătorii bucureștenl, aceștia 
au mai avut, după aceea, trei 
bare și cel puțin 3—4 mari si
tuații de a majora scorul.

Ce folos insă, fotbalul nu e._ 
box ; ofensiva — chiar susținu
tă, dar lipsită de goluri — nu 
se punctează. Dimpotrivă, ea se 
răzbună ! Cazul meciului de pe 
„Ghencea", al cărui final nepre
văzut, un final demn de Hitch- 
kock, a avut implieații-surpri-

Duelul moldovean a fost un 
meci care nu se uită ușor. Nu-1 
vor uita nid băcăuanii, care — 
—retrogradați la pauză — s-au 
chinuit pentru a scăpa de per
spectiva „B“-ului ; nu-1 vor 
uita nici ieșenii, care au fost 
la numai 17 minute de un punct 
(măcar) ce le-ar fi făcut pri
măvara mai ușoară. Meciul a- 
cesta s-a disputat „pe viață și 
pe moarte", dar destul de spor
tiv, in pofida citorva faulturi 
și a mai multor simulări. Și de 
data aceasta, ieșenii au demon
strat că au o echipă matură, 
cu valori. Dar, tot joi, studenții 
lui L. Antohl au explicat In
tr-un fel de ce se află acolo 
unde se află, pe locul 17. Pen
tru că, după ce au deschis sco
rul rapid, in min. 5, jucătorii 
ieșeni au început să se „agațe" 
de rezultat, ienunțînd, practic, 
la atac. Așa 
au avut șansa 
prin Cemescu 
n-au mai tras 
după gol, în 
reușind rara performanță de a 
nu șuta măcar o dată la poar
tă (!). Cu o asemenea „econo
mie ofensivă" era greu să re- 
ziș‘4 în fața unei echipe care 
și joi ne-a dovedit că se regă
sește cu adevărat abia în re
priza secundă. (Mircea M. IO- 
NESCU),

Cu nouă etape înaintea ter
minării campionatului, rubrica 
noastră făcea unele anticipata, 
atit în partea superioară cit și 
în „subsolul* clasamentului.

Revenind la lupta pentru 
titlu, să precizăm ci pe par
cursul ultimelor patru etape 
modificările intervenite sint 
următoarele :

1. „Poli" Timișoara și Sportul 
studențesc merg (în ultima vre
me) după graficul prevăzut, 
obținind victorii acasă și pier- 
zînd in deplasare,

2. Steaua și-a 
sele prin punctul 
CorvinuluL

3. F.C. ARGEȘ
MAREA ---------
ULTIMELOR ,
CIȘTIGIND 8 PUNCTE DIN 8 
POSIBILE (4 in deplasare, cele 
2 de la Reșița fiind, intr-o oa
recare măsură, previzibile).

Cu 9 etape înainte de termi
narea campionatului, se preve
dea un foarte ttrins „meci ia 
patru*.

L Astăzi, principala favorită 
este F.C. Argeș, care, cu cele 3 
jocuri acasă, poate totaliza 41 
de puncte, cifră suficientă, ex
cept ind unele super-performan- 
țe de ultimi oră din partea Ste
lei si a Politehnicii Timisoara.

Z Steaua, a 
tizi (cu 33 de 
de jucat doar 
teren propriu,

%

diminuai șan- 
pierdut in fata

A REALIZAT 
PERFORMANȚA A 
" PATRU ETAPE,

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
PORTARUL IONIȚĂ IMBATABIL LA SIBIU

se face că, deși 
de a mări scorul 
și Costea, ieșenii 
o dată pe poartă 
repriza secundă

NEAȘTEPTAJII „ANONIMI 
Al ECHIPEI DIN 

TG. MUREȘ

Partida disputată duminica 
trecută la Sibiu s-a ilustrat 
nu numai printr-un joc de 
bună factură, ci și prin acel 
crescendo al ambiției dovedit 
de echipa Rapid. Avlntul cu 
care formația locală. Șoimii, 
s-a aruncat tn atac (In ambe
le reprize) feroviarii l-au blo
cat cu luciditate și cu un du
blaj tn apărare demn de lau
dă. Omul nr. 1 al meciului a 
fost, fără nici un fel de du
biu. portarul Ioniță, care, prin 
uimitoare reflexe, a scos 
mingi văzute de toată lumea 
tn plasă.

o altă latură meritorie ce

trebuie subliniată este atitu
dinea de frumoasă sportivita
te a publicului sibian care, tn 
ciuda pierderii unui punct de 
către echipa favorită, a ținut 
să aplaude la „scenă deschi
să* pe portarul Rapidului.

Putem crede — după meciul 
de duminică — tntr-un „Rapid 
redlvivus 7* Așa speră nume
roșii suporteri al echipei fe
roviare care și-au Însoțit echi
pa preferată tn orașul de pe 
malul Clblnulul. Dar să aș
teptăm și meciul de mllne, de 
pe Giuleștl, eu Dinamo Sla
tina.

D. MORARU-SLIVNA

PROGRAMUL ETAPEI A 29-a
SERIA I : • C.S.M. Su

ceava — I.C.I.M. Brașov • 
C.F.R. Pașcani — Portul 
Constanța • Relonul Săvi- 
nești — Oltul Sf. Gheorghe 
(se dispută la Bacău) • 
F.C.M. Galați — Nitramonia 
Făgăraș • Victoria Tecuci 
— Steagul roșu Brașov • 
C.S. Botoșani — Delta Tul- 
eea • Tractorul Brașov — 
CS.U. Galați • Viitorul Vas
lui — Ceahlăul P. Neamț • 
F. C. Brăila — Gloria Bu
zău.

SERIA A n-a : • Mus
celul Cîmpulung — Carpațl 
Sinaia O Chimia Tr. Măgu
rele — Progresul Vulcan 
București • Chimia Rm 
Vilcea — Pandurii Tg. Jiu 
• Rapid București — Dina
mo Slatina • Prahova Plo-

iești — Electroputere Craio
va • Celuloza Călărași — 
Șoimii Sibiu • Autobuzul 
București _ F.C.M. Giur
giu • Unirea Alexandria — 
Gaz metan Mediaș • Me
talul Plopeni — Metalul 
București (are kx: azi, de 
la ora 15).

SERIA A IU-A : • Mi
nerul Lupeni — Gloria Bis
trița • C.F.R. Timișoara — 
C.I.L Sighet • „U“ Cluj- 
Napoca — Aurul Bract • 
Dacia Orăștie —C.F.R^Cluj- 
Napoca 
veni — 
Victoria 
Mare • 
Minerul 
Mureșul 
mișoara 
gir

Faztkaș, Marton, Boloni, 
nici, Hajnal. In mai mare 
mai mică măsură, randamentul 
lor nu a satisfăcut. Practic, pe 
unii echipa nu prea a contat în 
partida cu C.S. Tîrgoviște și, 
justificat, fostul căpitan al for
mației din Tg. Mureș. N. Naghi. 
ne spunea in prima repriză că-i 
place mal mult cum joacă echi
pa oaspete. A nemulțumit in 
primul rînd comportarea lui 
Fazekaș (lamentabil). Hajnal și 
Boloni, de la care echipei, fot
balul nostru, așteaptă cu totul 
altceva. Cum se explică faptul 
că Boloni a fost un anonim 
In teren ? El s-a „remarcat" 
doar prin gesturile nesportive, 
prin amenințările față de unii 
adversari (printre altele. i-a 
pus talpa pe genunchi unui 
jucător de la C.S. Tîrgoviște 
rând jocul era oprit, dar arbi
trul T. Balanovici, care se afla 
chiar lingă el, nu i-a dat un 
cartonaș galben) și prin uritul 
dialog purtat cu unii spectatori 
la ieșirea din teren. (C. ALEXE).

Fa- 
sau

• Chimica Timă- 
Victoria Clarei • 
Călan — F.C. Baia 
Armătura Zalău — 
Moldova Noua • 
Deva — U. M. Ti-
• Metalurgistul Cu- 

Avintul Reghin. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. 
șl Cal. Griviței nr. 140.

doua clasată as- 
puncte), mai are 
două meciuri pa 
ceea ce ar în

semna 37 de puncte. Rămine 
văzut daci in jocurile de 
Arad, de pe Dinamo sau de 
Constanta Steaua va reuși 
adune cele 4 puncte „de afară* 
necesare depășirii piteștenilor 
la golaveraj. (Toate aceste cal
cule pot fi combătute de F.C. 
Argeș printr-un singur punct 
ciștigat in deplasare).

3. Politehnica Timișoara are 
33 de puncte și 3 jocuri acasă. 
Teoretic 39 de puncte, cu atit 
mai mult cu cit jocurile sint 
mai ușoare : Bacău, Reșița, Jiul. 
Politehnica Timisoara are deci 
obligația de a obține 2 puncte 
la Tîrgoviste si la București 
(cu Dinamo). Performantă rea
lizabili, dar destul de grea.

4. Sportul
jocuri 
puncte 
cazul 
sint si ____

In concluzie, F.C. Argeș ră
mine favorita campionatului, 
atit teoretic cit și practic. Ră
mine să vedem cit de puternică 
poate fi replica steliștilor si « 
timișorenilor.

de 
la 
la 
să

studențesc, cu 3 
acasă, poate adăuga t 
celor 32 de astăzi. In 

studenților, perspectivele 
mai dificile.

ȘTIRI...
• DUMITRACHE SANCȚIONAT 

și... In campionatul viitor. 
Pentru abaterile săvîrșite în me
ciurile de joi. Comisia de disci
plină a F.R.F., întrunită ieri la 
amiază, a hotărît suspendarea lui 
Dumitrache — Jiul (pentru lovi
rea adversarului) pe 6 etape, a 
lui Bîtea — U.T.A. (insulte aduse 
coechipierilor) pe 3 etape, șl a 
lui Tănăsescu — Sportul studențesc 
(insulte aduse adversarului) pe o 
etapă. Premii doi jucători sint 
recidiviști.
• ACUMULIND trei cartonașe 

galbene, Onuțan (A.S A. Tg. Mu
reș) și Micloș (Politehnica lași) 
au fost suspendați pe o etapă.

• JUNIORU CRAIOVENI LA 
SUBOTICA. Cu puțin timp în 
urmă, echipa de juniori a Uni
versității Craiova — participantă 
în campionatul republican — * 
participat la tradiționalul turneu 
de la Subotlca (Iugoslavia), la 
startul căruia s-au aliniat șase e- 

chipe locale, precum și Dozsa 
Pecs din Ungaria. Universitatea 
a înregistrat următoarele rezul
tate : 5—4 cu Spartak Subotica, 
3—0 eu echipa din Palid și 1—3 
cu Baimoc. Cel mai tehnic jucă
tor al turneului a fost declarat 
V. Popa, de la Universitatea. 
Turneul a fost cîștlgat de Dozsa 
Pees, urmată de Baimoc șl Uni
versitatea.

In partea de jos a clasamen
tului au intervenit următoarele 
situații neprevăzute 
Iul teoretic al celor 
pe teren propriu si 
gerii in deplasare.

1. F.C. Petrolul a obținut un 
punct mare la Tîrgoviște, care 
poate fi decisiv finalmente. 
Azi, cu 23 de puncte, plus cele 
4 de perspectivă cu „Poli* Iași 
și S.C. Bacău acasă, ploieștenii 
pot ajunge la 32 de puncte si 
un golaveraj in zona egalității.

2. C.S. Tîrgoviște, cu 28 de 
puncte, plus 3 jocuri acasă, ar 
ajunge în zona fără griji a ce
lor 34 de puncte.

3. F.C. Bihor. Aceeași situa
ție, eu un golaveraj mai slab. 
(Si menționăm ci atit C.S. Tir- 
goviște cit și F.C. Bihor pot 
să-ți permită chiar luxul de a 
pierde cite un punct in difici
lele partide cu „Poli* Timișoa
ra, respectiv F.C. Argeș, pe 
teren propriu, cifra de 33 fiind 
foarte greu de realizat de F.C. 
Constanța și Politehnica Iași).

4. F.C. Constanța, cu 27 de 
puncte, plus 2 jocuri acasă, ar 
atinge doar 31 de puncte. (Să 
notăm ci unul din aceste jocuri 
este cu Steaua, echipa angaja
tă. încă, in lupta pentru titlu).

5. F.C. Corvinul are 27 de 
puncte și 3 meciuri acasă. Prac
tic. Corvinul are o situație a- 
vantajoasă, deoarece 
Reșița. Bihor, A.S.A.

6. Politehnica Iași, 
puncte, are de jucat 
acasă. Cu un total de 
echipa este aparent condamna
tă, dar o singură victorie a ie
șenilor —. la Tîrgoviște sau la 
Ploiești — ar salva echipa lui 
Romilă, cedind locul nefast în
vinsei. Avem in vedere și gol
averajul 
36—36.

joacă cu

cu 24 de 
3 meciuri 
30 puncte.

bun al ieșenilor:

★
timp frumos la Pi- 
deasupra stadionului

Așadar, 
tești, nori 
din Ghencea, ploaie măruntă la 
Timișoara în așteptarea unei în
seninări. Pe de altă parte, in 
partea de jos a clasamentului, 
vint rece, in rafale, la Iași, fur
tuni la Constanța.

Dar pentru că fotbalul este 
„imperiul tuturor posibilităților*, 
nu este exclus ca peste 2—3 
etape „buletinul nostru meteo
rologic* să sufere importante 
modificări, la fel de surprinză
toare ea și acelea pe care ni le 
anunță in fiecare seară meteo
rologii de serviciu. care se joacă 
dezinvolt eu anticiclonii, eu ma
sele de aer rece sau cald...

loan CHIRILA

ȘTIRI... ȘTIRI
In toamna acestui an, 

cazia Împlinirii a 30 de 
la Înființarea clubului șl

CU 
ani

_ ______  ______ a
ani de activitate a centrului 
copil și juniori, Universitatea 
organiza un turneu internațional 
de juniori, la care vor fi invi
tate echipe din țară, din Iugo
slavia, Bulgaria și Ungaria.
• tNlKUCIT în meciul cu 

C.F.R. Cluj-Napoca, din 14 mal, 
echipa Avlntul Reghin l-a intro
dus tn formație pe jucătorul Mo- 
noky, care era suspendat la acea 
dată. Comisia de disciplină a 
F.R.F., aplicând art. 86 din Regu
lamentul de organizare a activi
tății fotbalistice, a omologat me
ciul cu rezultatul de 3—0 pentru 
C.F.R. Cluj-Napoca.

ÎNCONJURUL ROMÂNIEI IN 8 ZILE!
Din București spre Craiova, 

Drobeta Tumu Severin, Orșova, 
Caransebeș. Timișoara, apoi din 
Deva, Alba Iulia. Cluj-Napoca 
spre Bala Mare, Slghetu Marma- 
țiel, Vatra Dornel. Rădăuți, Su
ceava, Piatra Neamț șl Lacu Ro
șu, Tușnad, Brașov.

Plecarea : duminică 23 mal, la 
ora 6,30, din lața hotelului Inter
continental.

înapoierea : duminică 4 iunie, 
tn jurul orei 20.

Inscrleri, amănunte, relații su
plimentare, zilnic Intre orele • șl 
30 la filialele de turism I.T.H.R. 

Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 63

o— 
de
10 
de 
va

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Numai astăzi vă mai puteți 

procura biletele pentru tragerea 
excepțională PRONOEXPRES de 
mîine 21 mai 1978, care va avea 
loc în sala din str. M. — 
nr. 89. la ora 17.

★
Astăzi este ultima zi 

depunerea buletinelor 
cursul PRONOSPORT de dumini
că 21 mai 1978.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 19 MAI 1978. 
EXTRAGEREA I : 32 62 2 46 75 9 
47 86 58 ; EXTRAGEREA a n-a : 
57 83 34 67 16 25 70 39 48. ------
TOTAL DE CIȘTIGURI : 
LEI, din care “ — - ■
la categoria 1.

CÎȘTIG URILE 
2“ DIN 14 MAI 
1,25 variante a 
5 variante 25%
3 :-----
4 :
200 lei : cat. 6 : 2.055, 75 
Report la categoria 1 : 
Cîștigul în valoare de 
a revenit participantului 
COJOCARIU din Iași, pe o 
riantă 100%.

Eminescu

și pentru 
la con-

167.737 lei.
FOND
963.860 
report

„LOTOTRAGERII
1978. Categoria 1 : 
50.000 lei ; cat. 2 : 

. a 17.145 lei ; cat.
15,75 variante a 5.443 lei ; cat. 
88,25 a 971 lei ; cat. “ 'S : 290 a 

a 100 lei. 
23.224 lei. 
50.000 lei

IOAN 
va-
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FAPTE, MAI MULTE,
MAI PLINE DE CONȚINUT

ACEASTA ESTE MĂSURĂ ACTIVITĂȚII
Azi, județul Bist r ița-Năsăud

La întrebările redacției noastre, astăzi răspunde 
tovarășul Vasile Ilovan, membru al Comitetului 
Județean Blstrița-Năsăud al P.C.R.. președintele 
CJ.E.F.S. Bistrița-Năsăud.

Ce a Însemnat „Daciada* pentru activitatea 
masă din județul dv. 7
de toate, un 
mal riguros 
mal eficace 

nur- 
.... tine-

Tetul de ta sate și orașe, 
ta practicarea exerclți- 
tior fizice șl spartului. 
Prin această nouă iniția
tivă a tovarășului 
NICOLAB CEAUSESCU, 
care reprezintă o expre
sie a grijii statornice pe 
care partidul șl statul 
nostru o manifestă față 
de sănătatea șl dezvolta
rea fizică armonioasă a 
celor ce muncesc, «-a 
reușit ca sub Îndruma
rea organelor județene 
de partid, cu sprijinul 
Consiliului Național pen
tru Educație Fizică șl 
Sport, să se ordoneze și 
să se diversifice mult 
mai bine activitatea 
sportivă de masă, res- 
pectlndu-se cel puțin 
două criterii esențiale,

sportivă de
— înainte 

cadru mult 
și. implicit, 
destinat să angajez® 
«ele. cti prioritate

tradiția șl continuitatea. 
Intr-adevâr, prin „Da- 
cladă" județul nostru în
cepe să relnnoade tradi
ția sa pentru handbal șl 
fotbal, ramuri de sport 
practicate la nivel de 
masă Încă din anul 1921, 
pentru atletism, discipli
nă prin care s-au lansat 
ta performanță multe 
valori autentice, la tim
pul respectiv, ca Tralan Chitul, - - -
Crista Macsai șt Adrian 
Gagea, 
masă 
Radu Negulescu, 
piu campion național — 
și chiar schi, ta probele 
de fond. Cit privește 
continuitatea, un aseme
nea element de referință 
a-a Imous vigum. tmă 
de la primele acțiuni t- 
ntțiate sub Însemnul ge
neros al marii competiții 
naționale a sportului ro
mânesc.

Valentin Jurcă,
pentru tenis de 
- amintițl-vă de 

multi-

— In ee ritm se realizează cerința ca tinere
tul, oamenii muncii ai dobindească deprinderea 
practicării sistematice a exereițiilor fizice și spor
tului 7

— Pentru a reflecta un
anume ritm (și a-1 re
flecta veridic) este ne
voie să facem apei la in
dicatorii de sinteză, care 
operează eu date. De 
pildă, folosind un ase
menea indicator, ne-a 
preocupat un aspect de 
fond al activității spor
tive de masă, concreti
zat prin întrebarea : care 
este numărul cetățenilor 
care practică săptămlnal, 
eel puțin două ore, exer

cițiul fizic ? Răspunsul : 
dacă în 1974 procentul 
era de 19 ta sută, astăzi, 
sub impulsul puternic al 
.Daciadei", s-a ajuns ta 
X la sută, iar plnă ta 
1930 dorim 
ta 33 ta 
tru mediul 
prinzind 
din __ „ . .
caracteristice sînt dumi
nicile cultural-sportive, 
excelent organizate mal 
ales in Josenii Blrgăulul, 
Șleu Teaca, Telciu, Sal
va șl Chluza. Peste tot 
ce se știe, ceea ee este 
clasic, ca să spun așa, 
intervine o notă inedită, 
jocuri de muncă, tatr-un 
iei organizate pentru ti
nerii forestieri, tatr-altul 
pentru cel din zonele 
pomicole sau cerealiere. 
Si tot tn mediul rural, 
ca un fel de corolar al 
activității sportive de 
masă se înscriu „Jocurile 
sportive ale județului", 
ta 12 ramuri. Acum ne 
aflăm la a IV-a ediție. 
Alături de tinerii săteni

să ajungem 
sută. Pen- 
rural, cu- 

două treimi 
populația județului.

din Blstrița-Năsăud, ta 
Întreceri iau parte si cel 
din Maramureș și Sucea
va. Pentru tineretul din 
întreprinderi specifice 
stnt cupele pe ramură de 
producție șl. paralel, ac
tivitățile turistice de ma
să. Profilul județului nos
tru ie este un permanent 
Îndemn la drumeții pe 
cărări de munte pe
fir de ape. In cazul ele
vilor — peste ceea ee 
ține de cadrul ta generai 
bine cristalizat al activi
tăților școlare — se ma
nifestă tot mal pregnant 
preocuparea de a revita- 
tiza ramurile sportive eu 
tradiție și de a da un 
conținut tot mal bogat 
disciplinelor nominalizate, 
atletismul șl halterele. Aș 
adăuga tacă un amă
nunt : ne străduim 
Împreună cu ceilalți 
tori sS valorificăm 
mai bine perioadele 
vacanță ale elevilor, 
preocupă, 
timp, să 
mal firesc 
de sport.
„Festival al sportului fe
minin", anul acesta la a 
n-a ediție, ta care am 

incorporat o serie de dis
cipline care plnă acum 
se desfășurau separat 
(„Cupa Diana". „Cupa 
Femlna" etc), ceea ce 
determină o sporire a 
gradului de atractlvitate 
a întrecerilor și chiar a 
masei de participante. 
Afirmarea tatr-un ritm 
crescut se tace șl ta per-

ca 
fac

eri 
de 
Ne 

ta același 
apropiem tot 
„tinerele fete" 
Există și un

fornjantă. dteva dovezi. 
De unde In 19S9 figuram 
tn analele mișcării spor
tive doar eu un titlu de 
campion, la schl-copil. 
numai tn acest an — *1 
statem abia tn luna mal 
— avem u titluri : I la 
haltere, 4 la orientare 
sportivă șl unul la gim-

nastlcă. In 1970 doar I 
sportivi din județ acti
vau tn loturile reprezen
tative, astăzi avem sa. in 
197» existau i sportivi de 
categoria L, azi avem M, 
dintre care doi stat ma
estri al sportului : Eugen 
Chlvu (haltere) n Marina 
Pavel (radioamatorism).

— Cam apreciați participarea profesorilor ie 
educație fizică, a antrenorilor, a eelorlalti tehni
cieni și specialiști la organizarea și desfășurarea 
Întrecerilor „Daciadei" 7

— Pentru a îndeplini 
una din prevederile Pro
gramului de dezvoltare a 
mișcării sportive, aceea 
ea județul Bistrița-Nâ- 
săud să devină competi
tiv, ta nivelul celor mal 
bine cotate, se impune 
ca profesorii de speciali
tate — 150 ta prezent —. 
antrenorii calificați — rs 
cu normă întreagă —. cei
lalți tehnicieni din sfera 
spor.ului, să facă un e- 
lort permanent de a-jto- 
depășire, să-și ridice ca
litatea muncii lor, mal 
concret, prin unele re
zultate. Am dori. insă, 
ea exemplele unor pro
fesori ca Ion Oprea 
(Chiuza), Tralan Verile 
(Liceul „George Costxic". 
Năsăud), Gheorghe Bo-

reflecte 
fres pe

CARTEA DE SPORT Șl TURISM, 0 POiR
SPRE CUNOAȘTERE Șl ÎMBOGĂȚIRE SP

Prtotre evenimentele; cul
turale ale acestei primăveri 
la ioc de frunte se situează 
deschiderea .Expoziției de 
carte și mijloace de infor
mare și educare a oamenilor 
muncii", o cuprinzătoare 
imgine a creativității po
porului român. Inaugurată 
in prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidu
lui, a altor conducători de 
partid și de stat, această 
manifestare expozițională 
aste o mărturie grăitoare a 
grijii partidului pentru ri
dicarea spirituală a ma
selor, pentru contribuția pe 
care creatorii de artă ro
mâni, maghiari șl de alte 
naționalități o aduc la Îm
bogățirea patrimoniului ar
tistic al României socialiste.

Intre cele 7505 titluri apă
rute In 163 773 000 de exem
plare, din cele mai diverse 
domenii, un loc distinct 11 o- 
cupă și producția Editurii 
Sport-Turism, volumele edi
tate tn cel doi ani ai da- 
dnalulul contribuind, prin 
mijloacele specifice, la edu
carea tinerel generații, la 
formarea specialiștilor, la 
cunoașterea frumuseților pa
triei, precum și a realizări
lor altor popoare. La mate
rializarea celor aproape 200 
de titluri, apărute tn circa 
5 000 000 de exemplare, de 
literatură turistică (ghiduri, 
îndreptare, hărți, lucrări de 
economia turismului șl 
beletristică, albume șul) și 
sportivă (manuale, lucrări de 
teoria educației fizice, de 
popularizare ș. a.), fără ex-

cărțile 
dituril

Ema;

OAMENII MARILOR
ÎNTRECERILE „DA

Cn mic colț de tara, o marc dragoste de sport
motona-J 
comand» 
căpitan | 
-21 sport!
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minesc 
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colț rpoi 
caid. de 
orjanlzd 
Tulcea.

Oameni primitori la Între
prinderea de pescuit oceanic 
din Tulcea ! Vrea reporterul 
sportiv să viziteze o secție de 
producție, spune care anume, ți 
gate I In etteva minute, o țalu- 
pd eeosteazd la sediul asociației 
sportive „Pescărușul", tehnicia
nul Mihai Pascale — responsa
bil ca ^Dadada- — urcă la 
bard și te conduce unde dorești. 
Firește, cvnoscted programul de 
lucra al plutitoarelor secției, 

sd ceri, de pildă, să vizi
tezi Ramurile sportive* de pe 
Poler I sau II. Polar I se află 
ussdeps pe drumul spre Groen- 
lcado, tar sportivii de pe Po
lar n luptă eu cine țtie ee fur
tuni rSmiii ta Golful Biscapa. 
Urci, bunăoară, scările moiona- 
i»ri frigorifice Podar IV, trasă 
la ehei. Drei ața, earn vreo pa
tru etaje și tatri ta eleganta
eobtad de lucru < comandantu
lui secund. Inginerul Dumitru
Moraru e bacuros de oaspeți, e 
iubitor al spartului, e din ora- 
șu> Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
iar fiica lui « fost colegi de 
clasă eu Nadia Comineci, „Ce 
face Rapidul 7”, „Unde joacă 
Steaua 7", „Vreți să veniți o 
clipă eu mine 7"„

Polar TV e «n fel de navă- 
mamă care trece din mare tn 
atare, adunind in uriața-i 
poală tot ee eu pescuit băieții 
ei harnici de pe traule. Adună 
la un drum cam 350 de vagoa
ne de marfă, adică vreo 25 de 
garnituri de tren, eu cite 30 de 
vagoane fiecare. Toate stivuite 
frumos, sub puntea mai mare 
ea ta teren de fotbal ! Ingine
rul Dumitru Moraru, secretarul 
ergsasUației de partid a navei, 
■s conducă da la un etaj la al
tul In sflrțit, se oprește in 
dFeptul unei uși 1 ^Asta țineam 
«t vedeți r X • sală de sport 
cu aiosd da tenis, eu mese de 
țah. Un mie club care jslutește 
paste 
trenă de sport străjuită — pri
vim
mori 
mic colț de țari, de 
pentru sport, de dor pentru In-

trecerile organizate acasă, la 
Tulcea, sub genericul marii com
petiții. „Oamenii mărilor, ne 
spune comandantul secund Du
mitru Moraru, prețuiesc mult 
«portul. Pentru noi care trăim 
— cum vedeți — pe un 
teren și jumătate de fot
bal, mișcarea este totul ! Si
gur, organizăm pe navă diferi
te întreceri. Avem pe punte și 
instalație pentru nocturnă. A 
ieșit echipa din cart, face miș
care. A căzut mingea în Atlan
tic, avem rezerve. Duminica, la 
emisiunea radiofonică pentru 
marinari, amatorii de sport a- 
Cați — să zicem — undeva pe 
coasta fierbinte a Africii, iși 
verifică cu grijă buletinele Pro
nosport, nedepuse, deși; 
motive...
ziua cu gimnastica de produc
ție, avem și haltere, avem de 
toate ! Cu ochii minții, însă, ne 
vedem drumețind prin Bucegi, 
urci nd Ceahlăul, poposind sub 
codri de brazi, tn poieni înmi
resmate. Se Înțelege, fără a fi 
mobilizați anume cum, din pă
cate se mai intîmplă cu unii 
tineri orășeni. Cam asta ar fi 
«ecția noastră de producție.

■a t-> reallrai tneâ______________ __  la 
nivelai cerințelor Programului dezvoltării mișcării 
sportive 7

Ce eexulderatl ei

— Am specificat că rit
mul este ta progres. Dar 
tempo-ul acestui ritm cu 
se ridică tacă ta nivelul 
cerințelor, _ ________
de astăzi. In educația fi
zică și ta sportul de ma
să ta școală, de pildă. ne 
aflăm. statistic, e drept, 
ta cotele prevăzute de 
programa M.E.L. adică 
n ta sută dintre elevi 
tint astfel pregătit! îneît 
pot obține medii peste » 
După părerea noastră, se 
poate ajunge ta un pro
cent superior, de M ta 
sută, chiar ta acest an. 
nu trebuie neapărat aă 
așteptăm sfirșitul einci- 

După aceea, 
elementelor do- 
afinitâțl. cu vo- 

este

al exigențelor obiective.
iffur, din 
începem

na) ului... 
numărul 
tate. cu 
cape pentru sport.

spere, de 
respoasa-

— Cum se materializează conlucrarea 
cu răspunderi și atribuții in rezolvarea 
.Daciadei" 7

— In intervalul care a 
trecut de la declanșarea 
mani competiții naționale 
am reușit să ne punem 
de acord, pe plan teore
tic Îndeosebi, cu toți fac
torii cu atribuții Mal 
dificil este tasă atunci 
clnd trebuie să punem 
In aplicare unele botă- 
rîrl. deoarece apar șl de
zacorduri. Unii acuză 
faptul că stat prea soli
citați cu alte treburi, nu 
mai au vreme șl de 
aport. Or, dacă vrem să 
asigurăm „Daciadei" trăi
nicie, un conținut ctt mal 
bogat, la dimensiunile 1- 
dell luminoase care a ge

PLEDOARIA SPORTIVĂ
A ASISTENTELOR MEDICALE

Nu de mult, dind curs unei 
invitații de a asista la un con
curs de gimnastică ritmică-mn- 
dernă in cadrul „Daciadei", am 
Văzut un grup de asistente și 
«urori medicale într-o altă pos
tură decît cea obișnuită, „Este 
vorba despre o pasiune a fete
lor noastre" — ne-a spus Cada 
Chirilă, responsabilă sportivă la 
Spitalul Brincovenesc.

Am asistat la un concurs de 
gimnastică ritmică-modernă sus
ținut de echipele unor spitale 
din Capitală, formate în exclu
sivitate din surori și asistente 
medicale. Atmosferă specifică 
de concurs — competiția s-a 
aflat, dealtfel, la a 4-a ediție 
a sa — juriu, ambiții, clasa
mente generale, individuale și 
pe echipe. Cristina Murăruș (de 
îa Spitalul „Dr. Gh. Marinescu) 
face o încălzire „tare", absen
tă la tot ce o înconjoară. Ana 
Medeșao (Spitalul „Gr. Ale- 
xandrescu") are probleme cu—

coafura care, ne spune, „tre
buie să completeze in mod fe
ricit ținuta sportivă", Ioana 
Martin (Policlinica pentru spor
tivi) face eforturi să scape de 
emoțiile pe care le-a avut — 
ca elevă a cursurilor liceale 
fără frecvență — la examenul 
de chimie susținut dimineață. 
Ca un veritabil „comandant de 
oști", profesoara Elena Chințo- 
iu, de la Liceul sanitar, stru
nește nu mai puțin de 6 echi
pe, formate 
ceului. care 
concurs".

Se aprind 
iși iau locurile și începe con
cursul. Tinerele evoluează de
zinvolt — unele ar putea ținti, 
cu șanse, performanța — cu 
panglici, cercuri, mingi, eșarfe. 
Spectacolul este mal mult decît 
agreabil, aplauzele răsplătesc 
meritele gimnastelor care, ur- 
mind exemplul Nadiei și al 
Teodorei, execută in ultima

din eleve ale li- 
vor evolua „hors-

luminile, arbltrele

f actorii or 
sarcinilor

este ce
de

mări ți oceane. O mică

impresionați — de două 
efife ele „Daciadei*, an 

dragoste

'„.evoluează echipa Institutului de balneologie și ^Spitalului ^Brin- 
eovenesc, clasată pe locul I — - - — »

parte a programului dansuri 
modeme, ritmate. Se dau note, 
se fac calcule și consemnăm 
rezultatul final. Individual : 
L Violeta Cioacă (Spitalul „Dr.
L Canlacuzino"), Echipe: 1. In
stitutul balneologie — Spitalul 
Brincovenesc (Aurelia Cimpoca, 
Ioana Martin, Nicoleta Boboși- 
lă, Puica Sarguz, Mariana Cio- 
clrlan. Aura Iosif eseu; profe
soare Cornelia Blasiu, Ana Ian- 
culescu), 2. Spitalul nr. S „Dr.

Foto : Dragoș NEAGU
Gh. Marinescu", 3. Spitalul cen
tral de copii „Gr. Alexandres- 
cu", 4 Spitalul clinic „23 Au
gust", 5. Spitalul „Dr. L Can- 
tacuzino".

Un concurs reușit, pledoarie 
despre frumusețea sportului, 
pentru care AJS. Sănătatea și o 
serie de profesori entuziaști 
(Ruxandra Fopescu, Ana Teo
dora, Iftode Nicolaesca, Alex. 
Flops) merită felicitări.

Modesto FERRARIN1

ALBĂSTRELELE D
Gorjenii au primit în dar, nu 

de mult, o frumoasă sală de 
sport, așa cum au apărut și a- 
par. cu frecvență tot mal mare, 
pe harta țării. Evenimentul nu 
a scăpat atenției celor intere
sați (federațiile sportive 
special) și 
țări fac ca 
al sălii să 
permanent, 
tori“ însă.

_.In sală

in 
tot mai dese «ollci- 
aspectul sărbătoresc 
ee mențină aproape 
pentru alți _ac-

era mare animație 
datorată întrecerilor unei com
petiții de amploare desfășurată 
în cadrul „Daciadei". Intr-un 
colț, în tribună, un grup de 
„albăstrele" se întreceau în 
sprinteneală. Discret, fără vor
bă, albăstrelele — le-am numit 
astfel după frumoasele costume 
de gimnastică (,.noi le-am cum
părat") de culoarea cerului, cu 
steluțe (cusute, cu siguranță, de 
purtătoare, judecind aceasta 
după... lipsa de sincronizare a 
dimensiunilor) — executau e- 
xerciții dintre cele mai năs
trușnice pe scări, pe băncile 
tribunei, pe cadrul metalic de 
susținere a panoului de bas
chet. Intr-un moment de pauză 
o întrebăm pe Smaranda Po- 
peangă, elevă în clasa a IV-a, 
Șc. gen. 3 Tg. Jiu : Ca ee oco
ale, astăzi aici 7 „Avem antre
nament de pregătire fizică"... Și 
mirarea pentru o astfel de În
trebare n-a fost greu de citit 
pe fața micuței gimnaste. Sîn- 
teți legitimate? „Da. la OS, 
Școlar Tg. Jiu, grupa avansa
te !" Cu cine lucrați 7 Răspun
sul aveam să-1 primim de la 
prof. Gheorghe Ecobici, de doi 
ani la conducerea secției de 
gimnastică a albăstrelelor. Zbur
dălnicia albăstrelelor ne produ
ce emoții Atacăm : 
profesor, credeți că 
meniul se desfășoară tn 
mai bane eondiții 7 Știți, 
meniul scărilor... 
pierdem nici un moment 
pregătire și. mai mult, i 
din «reflexul» fetelor de a par-

Tovarășe 
antrena- 

cele 
ei- 

,Nu vrem să 
t in 
nimic

tlăpa li 
dacă uni 
loc In & 
portante 
■-ar fi 
vocul pi 
Încape I 
plus, luJ 
II 
mai pdS 
noi — 
trambuls 
Pian șt 
pentru 
gimnastî 
și prom: 
te recei 
tem opt 
ția noas 
primi u 
și norm 
graf și 
deci, ca 
Tg. Jiu 
dintre < 
gimnast 

Așaca 
tâ ; apa 
calitate : 
zare gb 
teg. a I 

peratfin: 
ritapur-ri 
tivi <tia 
pentru 1 
nasc tâ I

aa, ri. 
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• bană
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— cum rpu- 
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le tnregistra-

Reprezentativa 
jului de pe 
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campion
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Sava Vitencu 
organizai de 

pe locul II in 
-Crosului ti- 

raîă la Tul- 
marii cam- 

ionale. S-au 
, s-au ri
sc vapoa- 

le răriri ale 
l Terra-Novel, 

; in leg ina
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pavilion ro- 
> însemnul 

Un mic 
e dor de a- 

frumoase 
ihd Dunării, la

, TOFAN

G. JIU
amerffe, chiar 
Kde să facem 
competiții im- 

-e sală școlară 
Ba da. dar co- 
avem nu prea 

ill școlară ; fn 
îtru categoria a 
-OS' ne trebuie, 
i numai pentru 

•ie. 3 birne. 2 
rate ajutătoare, 
ițeles, covorul 
lite secții de 
nvidiază. Avem 
aele chiar foar- 
—- o sală. Sta
in toamnă, sec- 
gimnastică va 
nofesor-antrenor 
5 pentru core
ei tor. Sperăm 
mai scurt timp 
înscrie ca unul 

de bază ale 
lânești”.
mte dotate exis- 
e cea mai bună 
oc cu spedali- 
. antrenor ca-
xisdă. Ce mai 
-^^vlus de o- 
panea celor 

activitatea spor- 
.ctpiul Tg. Jiu 
rea sălii de gim- 
alătur] de Sma-

• eo- 
Bar-

a clasată la
I ta doua da

de ia 
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— locul V la
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Mihail VESA
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I Unitățile școlare sportive desfășoară o 
bogată activitate de instruire pe linia 
sportului de performanță din țara noas

tră și sint destule acele școli in care se face 
o treabă bună, serioasă, cu rezultate remarca
bile. Liceul de filologie-istorie din municipiul 
Gh. Gheorghiu Dej este, In această privință, 
port-drop el ta rindul acestor unități, prin ce 
a făcut și face pentru gimnastica românească.I

Câmpulung Muscel

La altekj tasă — și, din păcate, na stal pu
ține I - treburile nu merg cum trebuie. Și cam 
demult I

TALENTELORIN CAUTAREA
LIPSĂ ATLETISMUL NOSTRUCARE DUCE

Liceul de filologie-istorie din 
Cîmpulung Muscel, cunoscut 
mai bine sub vechea-1 denumire 
de „liceu de atletism”, consti
tuie, indiscutabil, ana dintre 
unitățile de bază ale atletismu
lui nostru, o veritabilă școală a 
talentelor. Dar talentele, deși 
se găsesc pretutindeni, apar 
totuși greu, adesea după înde
lungi 51 migăloase căutări. De 
aceea, poate mai convingător 
decît alte asemenea unități a- 
tletlce, „liceul” din Cîmpulung 
are o nevoie acută de talentele 
pe care, ta cadrul unul proces 
pedagogic complex, să le șlefu
iască pentru a le da strălucire. 
De aceea, deci, chiar înaintea 
înființării liceului, cadrele di
dactice și-au înscris ca princi
pală preocupare, selecția, hotă- 
ritoare, de ta bun început, asu
pra Întregii activități de instrui
re șl a perspectivei muncii Iot.

De-a lungul anilor au fost 
încercate felurite metode de se
lectare a elevilor cei mal po
triviți, pentru specificul și pro-

filul liceului cîmpulungean, dar 
rezultatele n-au fost, Întotdeau
na, dintre cele mai bune. Șl 
activitatea generală a fost ta 
suferință, producția de valori 
atletice nefiind cea așteptată 
de la această unitate. Cu expe
riența atitor și atitor 
de selecție întreprinse 
mii ard, pornlndu-se 
ideea, de bază, că ta _ 
Argeș Pot fi găsite totuși ele
mentele de care este nevoie și 
care ar putea fi aduse mai ușor 
ta Internatul liceului, ta Clmpu- 
lung, s-a ajuns ta concluzia 
unei ample investigații a între
gi! populații școlare a Județului, 
în acest sens, Inspectoratul șco
lar Argeș (inspector general 
prof. Florea Stan) a inițiat • 
acțiune de selecție, pe alte co
ordonate decît cele de pînă a- 
cum. Astfel, fiecare director 
de școală din județ a Înaintat 
Inspectoratului școlar județean, 
pînă ta data de 4 martie, tabela 
nominale cu elevii claselor a 
rV-a — a VH-a (Inclusiv eu

acțiunl 
în ulti- 
de la 
județul

Brașov

UN NOU NUCLEU AL LUPTELOR 
GRECO-ROAAANE

Cu numai opt luni in urmă, 
la Brașov lua ființă Clubul 
sportiv școlar de lupte C.J.R. 
Ca bază materială nu exista 
decît o sală de sport ta care 
își desfășurau lecțiile de educa
ție fizică elevii Grupului școlar 
nr. 3 C.F.R. în schimb, exista 
un director al acestei unități 
școlare, un mare Iubitor al spor
tului, Traian Moarcăș, fost 
sportiv de performanță și repu
tat arbitru de fotbal. S-a găsit 
și un antrenor inimos și pri
ceput, Gheorghe Voicu, care 
activase pînă atunci, cu rezul
tate promițătoare, la C.S.Ș. Bra- 
șovia. Pasiunea lui și dorința 
de a face o treabă bună au 
atras imediat atenția celor din 
jur. Așa se explică accesul per
manent al luptătorilor în sala 
de sport, sprijinul susținut pri
mit din partea direcției grupu
lui școlar și al profesorilor de 
educație fizică pentru selecțio
narea celor mal dotați elevi.

După numai opt luni de la 
înființarea acestei unități spor
tive școlare, peste 25 de elevi 
au devenit luptători, zece din
tre ei activînd In „grupa de 
performanță”. Denumirea ei 
este In mare măsură justificată, 
de vreme ce în rindul elevilor 
lui Gh. Voicu există, de acum, 
campioni naționali de juniori 
și școlari, iar alții, destul de 
multi la număr — bine selec
ționați și instruiți — așteaptă 
momente favorabile pentru a- 
firmare. Constantin Rădulescn 
(junior mic) este campion na
țional la categoria 58 kg. Iosif 
Cozma a reușit aceeași perfor
manță, anul trecut, la catego
ria 87 kg șl s-a clasat pe locul 
3 în întrecerea juniorilor mari. 
Eugen Tohăneanu (75 kg) a o- 
cupat locul 2 la campionatele 
naționale din anul 1977, iar Ion 
Borinceanu — apreciat
mare speranță — este campio
nul național al copiilor, în acest 
an.

Aria de selecție Ia C.S.Ș. de 
lupte C.F.R. s-a extins șl ta a- 
fara perimetrului Brașovului, 
în comuna Herman, la 15 km 
distanță de Brașov, există o 
sală de antrenament pentru 
copiii dornici să practice lupte-

le greco-romane. Din rindul co
piilor acestei comune. Mareei 
Tîeușan a devenit campion na
țional, iar alții, peste 20 la nu
măr, se străduiesc să-i urmeze 
exemplul. Cei mai talentațl din
tre ei sint ajutați 
cursurile 
C.F.R. 
tinue 
mldei

Am 
roade 
lupte C.F.R. din Brașov. Aștep
tăm altele.-

să urmeze 
școlilor profesionale 

din Brașov și să-și con- 
drumul spre vîrful pira- 
sportive.
consemnat doar primele 

ale activității CB.Ș. de

Mihai TRANCA

cei scutiți medical !) ta care 
erau înscrise, ta mod obligato
riu, ta afara, bineînțeles a nu
melui șl a datei de naștere a 
fiecărui elev, talia și greutatea 
corporală, ca și rezultatele ta 
probele SUVA.

Aceste tabele au fost trimise 
Liceului de filologie-istorie din 
Cîmpulung care le-a triat eu 
toată răspunderea. Primul re
zultat practic fiind acela că — 
direct din scnpte — au fost 
descoperi ți peste 1500 de tineri 
și tinere eu talie mare !

Etapa a doua a acestei im
portante acțiuni a avut loc ta 
sflrșitul hd 
centre ale 
Cîmpulung, 
Topoloveni 
nil” liceului 
fesorii cu 
Rănțoiu, soții Gabriel și Vic
toria Bădescu, C-tln Stolen și 
George Nițescu) alături de pro
fesori mal tineri, au suprave
gheat, cu toată atenția, desfă
șurarea unor concursuri atletice 
eu participarea celor selecțio
nați din— tabele, urmind, •- 
eum. ea cel mai merituoși din
tre aceștia să fie reuniți acum 
tatr-un alt concurs, ta Cîmpu- 
hmg. Verificările practice au 
toc ta 50 m, 600 m (fete) șt 
1000 m (băieți), săritura ta lun
gime fără elan șl aruncarea 
mingii de oină.

Concluziile acestei acțiuni de 
testare, care va fi repetată pe
riodic, «tot foarte Îmbucurătoa
re, ea sooțtad ta lumină nume
roși tineri eare se arată a avea 
talent și eare printr-o pregătire 
corespunzătoare. ar putea de
veni, Intr-adevăr, atleți I

Romeo V1LARA
N.R. Directorul Liceului de 

filologie-istorie din Cîmpulung. 
prof, Mihai Răuțoiu ne-a spus 
că ne va ține ta curent șl cu 
alte acțiuni asemănătoare (se 
preconizează astfel de selecții 
șl ta județele Olt și Teleorman) 
de pe urma cărora va avea de 
profitat, ta primul rind. atle
tismul nostru național !

aprilie. In cinci 
județului (Pitești, 
Curtea de Argeș, 

și Costești) „bătrî- 
(ne referim ta pro- 

experiență Mlhal

ca o

Predeal

Edd Anta! (ta dreapta) titular al echipe: reprezentative este as
tăzi anal dintre cei mai buni hocheiști ai noștri

Foto : Dragoș NEAGU

Miercurea duc

DE PE BĂNCILE ȘCOLII, 
LA LOTUL NAȚIONAL!

Echipele de hochei ale Liceu
lui de matematică-fizieă din 
Miercurea Clue au adus școlii 
tar, ta recent încheiatul sezon 
ecmpetițional, un buchet de re
marcabile succese : titlurile de 
campioane naționale ta 
I și n, primul loc ta 
speranțelor” (juniori HI), 
ta secunde la „Daciada” 
iilor la București și ta turneul 
unităților școlare sportive (ju
niori II) ta Suceava.

Despre activitatea hocheistică 
din această unitate școlară spor
tivă. cu profil de hochei, ne-a 
vorbit profesorul de limba fran
ceză Jozsef Miklos, secretarul 
asociației sportive „Lyceum", 
între altele, interlocutorul nos
tru ne-a spus că ta cadrul Li
ceului din M. Ciuc există clase 
(VI—Vin în cursul gimnazial 
șt anii I—IV ta cursul liceal) ta 
care ponderea elevilor o dau 
hocheiștii, dar ta completarea 
efectivelor pot fi tatîlniți alți 
sportivi, patinatori sau schiori. 
Ca profesori ta aceste clase ac
tivează, ta prezent, foștii ho- 
ebeiști : Andrei Ioanoviei (VI și 
VIII). Ion Bașa (VII), Zombor 
Antal (anii I și ID și Jen5 Boda 
(anul no.

Dat fiind faptul că ta zona 
Miercurii Ciuc hocheiul se bu
cură de o foarte mare populari
tate și că alunecarea pe gheață 
este deprinsă de către cei mai 
mulțl copii, selecția elevilor nu 
constituie o problemă prea 
grea pentru cadrele didactice 
ale Liceului (director Ernest 
Elgel. director adjunct Geza 
Medelka, președintele asociației 
sportive). în lunile eu gheață 
— și ta această zonă stat destu-

juniori 
.Cupa 
locuri- 
Junio-

le ! — profesorii urmăresc ac
tivitățile copiilor din Miercurea 
Ciuc sau din Gheorghieni, de la’ 
Joseni. Remetea. Zarea, Ciucul 
de Sus. Mădăraș, Sindominic,1 
Dănești etc. și la recomandă
rile dascălilor acestora cei mal 
buni sint aduși la M. Ciuc. ta 
examenul medical care, firește» 
este obligatoriu și la testarea 
calităților lor. Instruirea hoche— 
lstică a elevilor se face cu toatA 
grija, pe tot timpul anului 
școlar, dar și ta vacanțe, în ta
bere speciale.

Din 1970, cînd Liceul de mu- 
tematică-fizică din M. Ciuc a 
dat prima promoție de absol— 
venți-hocheiști (prof. Emerie 
Mezei, în prezent la C.S. Școlar 
din localitate) n-a fost an la 
care foști elevi ai acestei uni
tăți să nu fi ajuns printre jt*r- 
cătorii din Divizia A. ta diferi
te echipe. Din acest punct da 
vedere „producția” trebuie a- 
preciată ca bună. Din actualul 
tot național sau din echipa re
prezentativă fac parte, de exem
plu, următorii jucători, absol
venți ai Liceului din M. Ciuc r 
Antal, Gali, Bartajis. Solyom, 
frații Bela si Zoltan Nagy etc. 
în afara acestora mulți alții 
joacă in diferite formații divi
zionare: Sandor, Gabrieli, Peter^ 
Szentes, Prakab, Daniel ș.a. Ia 
Sport club M. Ciuc, Teodoriu 
(Dtnamo), Eres, Bocoș, K. Gyăr— 
gypal (Agronomia Cluj-Napoca); 
Gergely, Ugron, Horvath (Avtn— 
tul Gheorghieni) etc.

La Miercurea Ciuc. la Liceul 
de matematică-fizică. se mun
cește mult și pentru hochei. ȘL 
așa cum o dovedesc faptele, se 
muncește bine !

DEPARTE DE CERINȚELE SCHIULUI DE PERFORMANȚA
Au trecut aproape 6 ani de cînd la 

Predeal, pe lingă liceul din localitate, a 
luat ființă Liceul experimental de schi. 
Dorința unanimă a celor ce au luat ase
menea măsură a fost, evident, de a selec
ționa, forma și pregăti viitori sportivi de 
performantă. Dar intențiile nu au fost ma
terializate, pînă acum, decît în foarte mică 
măsură. „Producția" de schiori a liceului, 
apți pentru marea performanță, este foarte 
slabă și, după constatările noastre recente, 
nici viitorul apropiat nu promite realizarea 
dezideratelor. Cînd afirmăm aceasta avem 
In vedere și faptul că la întrebarea, ele
mentară, dealtfel, adresată cadrelor didac
tice de specialitate (antrenorii secțiilor de 
fond și alpine) ; eițl campioni naționali de 
juniori aveți in acest an T, răspunsul a fost 
destul de.„ scurt. Dintre profesorii care se 
ocupă de pregătirea fondiștilor : Ion Dudu, 
Elena Matei, Ion Cioacă — suplinitor și 
Adriana Drăgănuș — suplinitoare, absol
ventă a Liceului din Predeal, doar Ion 
Duda a obținut rezultate bune și are spor
tivi de perspectivă, care tind spre marea 
performanță, așa cum sint campionii na
ționali de juniori din aces an. Ion Lungoei 
— încă junior mic, Gheorghe Stroe, Va
cile Rebreanu și Ion Iabu, precum și 
Gheorghe Cojocaru și Maria Toma membri 
ai loturilor naționale. în rest...

La alpine, profesorii Titus Toma, Elena 
Neagoe, Ion Bogdan, Llviu Predeleanu și 
Dorin Munteanu — suplinitor, se mîndresc,

ta acest an, cu două titluri de campioni 
cucerite de 
Deci, după 
departe de 
riali ta te.

Am Încercat, împreună 
acestei unități de lnvățămint, să descifrăm 
cauzele care au determinat și au dus la 
Înregistrarea unor asemenea rezultate.

Prof. Ion Stoica, director adjunct : „Mun
cesc in această școală de 25 de ani. Pot 
spune că știu totul despre istoria acestui 
liceu. Desele schimbări ale profilului liceu
lui pot fi și ele. eventual, o cauză. Am 
recrutat elevi din toate județele, dar rezul
tatele nu au fost pe măsură. Baza umană 
trebuie s-o constituie, totuși. Predealul I 
Apoi se mai poate aminti și de neînțelege
rile, chiar de Invidia dintre cadrele de spe
cialitate”.

Iată o opinie interesantă, la care adău
găm cîteva dintre constatările noastre :

• Baza materială este. în general satis
făcătoare. Lipsesc Insă schi urile corespun
zătoare copiilor — mai ales ca lungime.
• Nu toate cadrele didactice de ta Liceu 
depun același volum de muncă pentru a 
obține cu elevii Iot mari performanțe.
• Doar prof. Ion Duda poate spera la re
zultate ta arena internațională cu fondistii 
Ion Lungoei, Gheorghe Stroe, Vasile Re
breanu sau Ion lubu • La „alpine” 
majoritatea titlurilor de campioni naționali 
de juniori au luat drumul spre.„ Miercu

Nelida Velciov și Dorin Dinu, 
cum se vede.
renumele unui

o recoltă slabă, 
liceu de... spe-

cu conducerea

rea Ciuc, care nu dispune de un liceu de 
specialitate, dar are in schimb oameni pa
sionați pentru schi, pentru rezultate remar
cabile, ta timp ce la Predeal, doar prof. 
Dorin Munteanu — suplinitor, încearcă să 
facă ceea ce le revine tuturor cadrelor 
didactice de aici : schiori competitivi pe 
plan internațional. Iată doar cîteva dintre 
constatările, nu prea îmbucurătoare, care 
fac ca realizările Liceului din Predeal să 
fie departe de 
specialitate.

Cei in cauză 
motive care ar 
rezultate bune : 
de 4 ore săptămînal, insuficiente pentru 
o bună instruire ; nu se pot comasa două 
lecții (în 50 de minute elevii trebuie să se 
schimbe, să se echipeze pentru schi, să se 
deplaseze la pirtie. și să revină pentru o 
altă lecție, la un alt obiect de studiu), ceea 
ce ar duce la o mai mare eficiență a tim
pului petrecut pe schiuri : un profesor-an- 
trenor lucrează cu peste 30 de elevi... ceea 
ce este, totuși, destul de mult pentru un 
cadru didactic.

Iată, deci care este situația la Liceul de 
Clologie-istorie din Predeal, unitate de în- 
vățămînt cu menire specială în promo
varea și dezvoltarea schiului nostru de 
performanță. Cînd va exista o unanimitate 
de vederi intre toți factorii răspunzători 
(M.E.I., C.J.E.F.S. Brașov. Federația de 
ochi și biatlon, Inspectoratul școlar jude
țean), cînd fiecare va înțelege că realiză
rile bune vor fi ale TUTUROR, nu numai 
sie unui singur for, atunci Liceul din 
Predeal va putea forma și perfecționa 
sportivi de performanță internațională 
pentru schiul nostru.

cerințele unei unități de

au invocat însă și cîteva 
împiedica obținerea unor 

ciclul primar dispune doar

Paul 10VAN



Din nou despre handbalul feminin SPORTUL ROMÂNESC

ESTE GREU DE CREZUT CĂ ANTRENORII
FR. SPIER Șl I. BOTA VOR AVEA CE ALEGE...

1 Feste puține zile, campiona
tul feminin de handbal. Divizia 
A, va lua sfîrșit. La 4 iunie 
vom cunoaște ierarhia finală, 
echipele premiante, precum și 
cele care vor retrograda. Este, 
desigur, mai puțin important 
să ne aventurăm in pronosticuri 
și mai util să discutăm despre 
valoarea 
tului.

De la 
afirmăm 
mai bune formații feminine de 
handbal din țara noastră are un 
nivel incă și mai scăzut decit 
cel al disputei masculine. Ceea 
ce atestă lipsa unei valori certe 
este inconstanța marii majori
tăți a divizionarelor, discrepan
ta dintre performanțele obținu
te de la o etapă la alta. Să 

-luăm, de pildă, ca etalon echipa 
Hidrotehnica Constanța, una 
dintre revelațiile actualei ediții 
ta campionatului, formație pro
movată acum în Divizia A șl 
aflată pe locul II al ierarhiei 

►

generală a campiona-

bun început trebuie să 
că întrecerea celor

:X<

Juliana Hobincu înscriind un pol ta poarta Confecției (Fazi din 
meciul Hidrotehnica — Confecția) Foto : Draga» NEAGU

Chlar și numai această inst
ruire de rezultate (din care re
iese că aceeași echipă Învinge

AȘTEAPTĂ PERFORMANȚE
SUPERIOARE DE LA

CLUBUL RAPID

F PROGRAMUL MECIURILOR DE DUMINICA
FEMININ (etapa a xv-a)

a Cluj-Napoca : Universita
tea — I.E.F.S.
• Constanța : Hidrotehnic*

— Progresul București
• Ploiești : Rapid — Univer

sitatea Timișoara •)
• București :

— Mureșul Tg. 
Floreasca, de la
• București : ____

Timișoara (Sal* 
la ora 1T, 49)

clubul sportiv 
sancționat de

CLASAMENTELE 
DIVIZIA A
FEMININ

MASCULIN

1. UNIV. TTM. 14 19 3 1 194-199 »
2. HI drot. C-ța Mill 238-200 11
X Confecția 14 T 1 • 193-179 13
i. Mureșul li 9 3 9 205-199 19
X Progresii M 9 3 9 164-169 19
L Rapid 14 9 2 9 199-211 14
T. Univ. I 14 9 1 9 205-214 11
L LSLFJL Kill 164-lfT 11
9. Constr. Tlm. 14 4 2 9 152-179 19

IA „u- CJ.-Nap. 14 3 2 1 175-292 9

Universitatea 
Muref (Sala 
ora 1*J» 
Con/ccți* —

Constructorul
Floreasca, de

•) Intruclt
Rapid a fost .._____| __
F.R.H. cu ridicarea dreptului 
de organizare a unul naed pe

L'aupă 14 etape. Iată evoluția 
<4 in ultimele 5 etape :

4 mai : Universitatea Ctej- 
Mapoca (ULTIMA CLASATA) — 
Hidrotehnica 17—13.

F 7 mal : Hidrotehnica — Con- 
[facUa (a treia clasată) 16—15.
F 11 mal : I.EJS — Hidre- 
(tehnica 15—2L
BL 14 mal : Hidrotehnica — UnL- 
fversitatea Timișoara (CAMPI- 
LOanA a țării și lider al 
[CLASAMENTULUI) 18—14.
r 13 mai : Mureșul — Hidro- 
[îehnica 16—IX

a campionatului pe ua 
restrins da timp, dta 

cauză antrenorii n-au
K\\\\\\\\\\\VRVX\\\\\\\^I

I HULIGANII NU 
iN SĂLILE

AU
DE

CE CAUTA 
SPORT !

Instrui-

1. STILAU A 19 9 9 1 129-129 12
2. Dinamo Buc. 19 9 2 9 293-139 18
8. H.C. Mlnaur 19 9 3 2 183-179 13
4. „PoM- Tim. 19 9 9 4 164-179 12
2. C.S.M. Borz. 10 5 1 4 153-165 11
9. Gloria Arad 10 4 2 4 155-179 19
T. Dinamo Bv. 19 2 3 9 159-179 7
A Știința BaeAu 19 2 1 7 154-1» 99. WU- Cj.-Nap. 19 2 9 9 143-169 4

19. Relonul Stv. 19 9 2 1 137-121 2

pentru

I
i

Meciul se terminase. An
trenorul Francisc Spier a 
făcut clțiva pași spre arbi
trii Paul Radvani și Mihal 
Grebenișan, felicitindu-i pen
tru modul exemplar in care 
au condus partida de hand
bal feminin din cadrul Di
viziei A dintre, echipele Ra
pid București și Confecția 
București. Faptele se petre
ceau duminică seara, ' 
Floreasca.

Cei doi arbitri se 
tau spre vestiar. Și 
in drumul lui Mihal 
nișan se postează un huli
gan. Acesta îi adresează mal 
întîi injurii, apoi începe să-1 
lovească. Cîțiva pumni îl 
dezechilibrează pe arbitru, 
acesta cade, huliganul ae 
năpustește iar asupra lui, îl 
lovește de citeva ori cu pi
cioarele. Huliganul se nu
mește Stănișel și este soțul

in sala

tadrep- 
iată că 
Grebe-

jucătoarei rapidiste Ana Stă- 
nlșeL Ni se apune că acest 
Stănișel nu se află la prima 
ieșire atit de dezonorantă 
pentru un om. Lulnd ta dis
cuție cazul, comisia de dis
ciplină a F.R.H. a botărit 
ca medul din 21 mai dintre 
Rapid și Universitatea Timi
șoara, care urma a fi găz
duit de sala Floreasca din 
Capitală, să fie mutat la 
Ploiești. Propunem adminis
trației sălii ploieștene să nu 
permită intrarea la acest 
med a huliganului StănișeL 
Cian, de asemenea, ar fl po
trivit ca și administrația să
lii Floreasca să ceară orga
nelor de ordine ca la viitoa
rele tatilniri de handbal ta 
care va evolua echipa Rapid 
Stănișel să fie alungat din 
sală, dacă el se va afla a- 
colo !

Ion GAVRILESCU

timpul material 
re tehnică, tactică și fizică, pre
cum și nivelarea valorică a 
campionatului prin coborirea 
ștachetei exigenței. Așa este 
posibil ea Universitatea Timi
șoara să ae teamă uneori chiar 
și pe teren propriu Qoi a În
trecut in extremi* pe Universi
tatea București, după ce multă 
vreme a fost condusă). Iar echi
pe abia Încropite să emită pre
tenții nu numai la e clasare 
superioară, ci chiar g ia tltlta 
național.

întrudt anul acesta este pro
gramat ia Cehoslovacia cam
pionatul mondial feminin, suge
răm forului de resort o analiză 
profund* a handbalului feminin 
(ta genul celei de la băieți, dar 
urmată de măsuri eficiente) a- 
cum, Înaintea examenului, de
oarece după C.M. ar fi cvasP- 
inutil*. Să nu uităm că numai 
primele > clasate in competiția 
supremă primesc dreptul de a 
participa la Jocurile Olimpice.

Din echipele participante la 
actualul campionat este greu 
de crezut că noU antrenori al 
lotului, Fr. Spier șt Ion Bota, 
vor avea ce alege—

Hristoche NAUM

Plenara clubului sportiv Ra
pid București, desfășurată nu 
demult, a analizat activitatea 
desfășurată ta ultimul an. 
Rezultatele dobindite de 
sportivi» și activiștii duhu
lui din Giulești au fost apre
ciate drept mulțumitoare. Dar 
rapidlștil nu pot fi dedt par
țial satisfăcuți de aceste reali
zări. Clubul Rapid, unul din
tre cele mai Iubite din țară, 
cu suporterii cei mai fideli 
|4 tnfocați, așteaptă de la 
sportivii săi rezultate pe mă
sura renumelui de care el se 
bucură.

Dintre cei 1034 de sportivi 
legitimați, 182 sint de clasă in
ternațională, iar 79 dintre ei 
au făcut parte din echipele re
prezentative care au participat 
cu succes la campionate mon
diale, europene și alte compe
tiții de anvergură. Desigur, du
hul Rapid se mîndrește cu spor
tivi ca Hi* ți Florin Slăvet, 
Adrian Schervan (polo). Elena 
Matei (popice). Veronica Anghel 
și Dumitru Iordache (atletism). 
Mariana Andreescu șl Zoltan 
Gellert (baschet). Constanța 
Bălășoiu șl Ioana Șleiovan (vo
lei), Gheorghlța Mălai și Sul
tana Iagăru (handbal). Cornel 
Hodnț (box). Dan Aiacoboalei, 
Nieolae Iordache, Gheorghe Mi
nez (lupte). Marian Grigoraș 
(haltere) etc., dar așteaptă ca 
și alții să bată dt mal repede 
la porțile marii performanțe, 
să Înregistreze rezultate dt mai 
bune, care să ducă 1a creșterea 
prestigiului clubului ți să con
tribuie la mat buna reprezen
tare a sportului românesc pe 
plan internațional.

Munca unor antrenori cum 
sint Sigismund Ferencz, Marin 
Bdușlea, Fructoe Spier, Lues 
Romano. Ion Vasilov, Constan
tia Vaslllu, Mihal Zaharia a 
fost Încununată prin cucerirea 
de către sportivii duhului Ra
pid a 29 de titluri de campioni 
naționali șl prin doborî rea a 19 
recorduri republicane, față de 5 
cite erau planificata. Iată un 
scurt bilanț care poate fi con
siderat satisfăcător, care atestă, 
te același timp, marile posibi
lități ale acestei unități spor
tive. Dar, așa după cum ară
tau ed care au luat cuvln- 
tul, de ta sportivii dubulul se 
așteaptă performanțe și mai va
loroase, nud multe eforturi pen
tru ocuparea primelor locuri 
ta clasamente sau concursuri.

Rezultatele Înregistrate nu au 
putut ascunde. Insă, slăbiciunile 
manifestate și constatate la 
multe dintre cele 12 secții ale 
clubului din Giulești. Astfel, 
Veronica Anghel și Doina Bă- 
descu, care au corectat mal 
multe recorduri atletice, sint 
departe de ierarhiile europene 
sau mondiale. Rezultatele hal
terofililor P. Rugea, P. Tudor,

Z. Pirlitu sau chiar Marian Gri- 
goraș nu spun nimic în com
parație cu cifrele cu care se 
cucerește azi un titlu de cam
pion european sau mondial. Șl 
exemplele de acest fel sint inc* 
destul de numeroase.

O situație aparte o consti
tuie secțiile de volei, ani la 
rind fruntașe ale campionate
lor naționale, atît fetele dt d 
băieții inscriindu-și numele pe 
listele Învingătorilor. Nu cu 
mulți ani in urmă echipa mas
culină a cucerit .Cupa campio
nilor europeni”, dar in ediția 
viitoare a campionatului națio
nal va activa in „.Divizia B. Fe

tele au încheiat Întrecerea pe 
locul 9, departe de ce se aș
teaptă de la elevele lui Davila 
Plocon. In ambele cazuri an
trenorii secțiilor au lucrat multă 
vreme numai pentru rezultatele 
Imediate, nu s-au glndit la eo 
va fi miine ți, iată, acest 
„miine* a venit pe negindite 
șl nu așa cum au dorit cei ce 
răspund de destinele acestor e- 
chipe.

Dar, of-ul principal al cio
bului giuleștean II constituie 
fotbalul. Retrogradarea din pri
ma divizie a Însemnat un țoe 
puternic, ce se resimte și a- 
cum. Desigur, năzuința tuturor 
factorilor legați de acest club 
este revenirea pe prima scenă 
a fotbalului românesc. Dar, 
așa cum au evoluat fotbaliștii 
giuleșteni In ultima vreme sint 
slabe speranțe că ei vor reuși 
să revină in prima divizie. Se 
impune, de aceea, ca atît con
ducerea clubului, dt și antre
norii ■ • •
mare 
carii 
mine 
mult ._____ ____
le reprezintă, să continue pro
cesul de Întinerire a lotului.

Multe din neajunsurile consta
tate se datorase slabei mund 
de selecție, in perspectivă. De 
aceea, in anul care a trecut, 
conducerea clubului a trecut la 
reconsiderarea activității cu ti
neretul, la o selecție pe baze 
științifice, la o muncă în mă
sură să pregătească și să educe 
tineretul pentru marea perfor
manță. în anul 1977 tehnicienii 
duhului au testat 13 565 de co
pii, dintre care au reținut pen
tru diferitele ramuri sportive 
302. începutul fiind făcut, sin» 
speranțe ca In scurtă vreme 
neajunsurile legate de munca in 
perspectiv* să fie Înlăturate.

Rapidul, club atit de Îndră
git te Întreaga țară, poate șl 
trebuie să contribuie intr-o 
măsură mult mal mare Ia creș
terea performanțelor sportului 
românesc. Ia continua afirmare 
a acestuia te arena internațio
nală.

echipei să acorde o mal 
atenție pregătirii și edu- 
fotbaliștilor, sâ-j deter- 
pe -aceștia a se dărui mal 
culorilor sportive pe care

Paul IOVAN ’
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0 situație paradoxala în patinajul artistic bucureștean

MAI MULȚI ANTRENORI DECIT CONCURENȚI JUNIORI!9
Intrată ta tradiție, „Cupa 

României* a Încheiat sezonul 
competițional de patinaj ar
tistic. Din păcate, nici ultimul 
act al calendarului 
țional 1977—1978 nu 
scutit de surprize 
inceptad cu evoluția 
cătoare a campionilor

competi-
■ fost 

neplăcute, 
nesatisfâ- 
ți a altor

ROMÂNIAFILM prezintă DOCTORUL POENARU
după romanul cu același titlu 

de Paul Georgescu

roman distins cu Premiul uni
unii Scriitorilor pe anul 1977

O producție a Casei de filme 
Unu

Scenariul șl regia : Dinu Tănaae 
Imaginea : Mihai Popescu 
Muzica : Adrian Enescu
Decoruri : arh. Florin Gabrea 
Costume : Ileana Mirez
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Film
Irului 
fică „București-

realizat In
de Producție Cinematogra-

studiourile Cen-

favoriți și terminînd cu numă
rul Îngrijorător de scăzut de 
participant!.

Acest ultim sezon ne-a con
firmat că s-a ajuns la o si
tuație anormală, anume că in 
timp ce condițiile materiale 
s-au Îmbunătățit considerabil 
de la un an la altul, rezulta
tele au scăzut S-a ajuns in 
penibila situație ea in progra
mul „Cupei României** să nu 
figureze, din cauza unei acuta 
penurii de concurenți, întreceri 
rezervate juniorilor mari, iar 
Iz celelalte categorii de parti
cipant! să numărăm sportivii 
pe degetele unei singure miini. 
Cel mai mare centru de per
formanță, Bucureștiul, a fost 
depășit, conform clasamentelor 
stabilite după competițiile ma
jore, de reprezentanții cluburi
lor din Brașov ți Cluj-Napoca, 
cu toate că aceste 
dispun de aceleași 
pregătire. Cineva 
mai in glumă, mai 
că bueureșteniî au 
antrenori decit concurenți 
juniori ! Lăsînd de o .... 
gluma, această situație repre
zintă un adevăr amar : la ora 
actuală sint încadrați la cele 
trei unități de performanță din 
Capitală 7 antrenori și o in
structoare, dar pe foile de ar
bitraj ale „Cupei României" au

centre nu 
condiții de 
spunea — 

in serios — 
mai mulți

1 la 
parte

fost înscriși doar 4 fete și un 
băiat Ia juniori I

Prin urmare, se pune între
barea firească : unde vă este 
producția, tovarăși tehnicieni 7 
Vechea „placă* — cum eă ho
cheiul ar Înghiți orele de an
trenament ale patinatorilor — 
nu mai este valabilă, pentru 
că ta ultima vreme „artiștii 
gheții* au avut asigurate zil
nic 5 și uneori chiar 6 ore de 
pregătire pe patinoarul „23 
August*. în plus, „Floreasca* 
aparține in exclusivitate copi
ilor dornici să......................
tistic. Atunci, 
ca să dispară 
competițional 
rechi ? Ce s-a 
s-a mai introdus în țara noas
tră dansul pe gheață, probă 
care a fost inclusă in progra
mul J.O. din 1972 de la Inns
bruck LA PROPUNEREA FO
RULUI NOSTRU DE RESORT? 
De ce se comportă patinato
rii noștri mediocru in con
cursurile internaționale 7 Exis
tă delăsare, indiferență sau ne
pricepere in pregătirea patina
torilor 7 Cum se face selec
ția 7 Cum este folosită baza 
materială 1 Iată întrebări la 
care trebuie să dea răspuns 
tehnicienii patinajului.

facă patinaj ar- 
cum e posibil 
din programul 
proba de pe- 
intîmplat eă nu

Troian IOANIȚESCU



UN PRIM REPER PRIVIND PREGĂTIREA
TRĂGĂTORILOR ROMÂNI PENTRU OLIMPIADA DIN '80

Intre 25 $1 za mai, la București, Campionatele de tir ale tarilor latine >1 Greciei
Tirul românesc se află in 

fața a două examene dificile : 
Campionatele țărilor latine și 
Greciei, care vor avea loc intre 
25 și 28 mai (7 țări participan
te) și Campionatele internațio
nale ale României, intre 8 și 11 
iunie (au confirmat înscrierea 
pînă acum 20 de echipe re
prezentative, lista răminînd Încă 
deschisă). Deci două confrun
tări interesante, cele mai im
portante din anul 1978 
lui nostru, care vor fi 
de poligonul Tunari, 
așadar, o discuție pe 
temă cu tovarășul G. Barxni, 
șecretarul F.R. Tir.

— Ce noutăți a cuprins pre
gătirea din ultima perioadă de 
timp a trăgătorilor noștri frun
tași. în vederea celor două com
petiții ?

— In acest an, ta programul 
de pregătire figurează mal 
multe tatîlnirl internaționale, cu 
adversari bine cotați pe plan 
european. Aceasta, ta ideea că 
țlntașii noștri au totuși mai pu
ține de făcut in privința tehni
cii de tragere și mai multe ta 
direcția abordării concursurilor 
cu miză, a orientării specifice 
pentru fiecare Întrecere, a tac
ticilor, diferențiate, de la poli
gon la poligon, de la concurs 
la concurs. Printre parteneri : 
trăgătorii din Uniunea Sovieti
că, Cehoslovacia, Polonia, R-D, 
Germană. Ultima confruntare 
de acest gen a fost prilejuită 
de „Cupa României*, cind re
prezentativa noastră a tatîlnit o 
echipă puternică din Statele 
Unite. Ne bucură că, folosind 
acest prilej. Dumitra Matei și 
echipa de pușcă standard 3 x 20 
f (Dumitra Matei, Veronica 
Tripșa, Eva Olah) au reușit noi 
și valoroase recorduri naționa
le, cu 580 p și, respectiv. 1705 p.

— Lotul de pușcă .bărbați 
prezintă noutăți : O!Ireseu și 
Bot3ru fac parte acum dintre 
eei selecționați. Ce eriteril aa 
stat Ia baza acestei alegeri T

— în primul rînd faptul că

ale tlru- 
găzduite 
Firească, 

această

acești trăgători au demonstrai 
un progres vizibil la poziția tn 
picioare. Ambii au depășit sub
stanțial recordul probei de puș
că liberă 60 I picioare : ca •- 
tare, s-au situat pe locuri buna 
fi la proba de 3 x 40 t, detnon- 
strtnd adevărul eă poziția cheie 
ta proba .maraton" a tirului 
este cea ta picioare.

— Ce probleme mal an de 
de la pușcă ? 
pozițiilor Jn 

picioare" prl- 
armei p a

rezolvat trăgătorii
— Deficiențele 

genunchi" p Jn 
vine! stabilitatea 
corpului. In plus, nu reușim 
încă să ne acomodăm la Ptua- 
țifle grele de concurs așa cum 
ar fi, de pildă, evoluția pe vtnt 
In consecință, trebuie lucrat — 
ceea ce este valabil atit la ju
niori, cit și la 
care trăgător 
du-se metode 
trenament.

— Au fost

seniori — cu Se
ta parte, 
specifice

aleățulte

Balcaniada de volei de la Pernik

UN NOU Șl UTIL TEST PENTRU 
REPREZENTATIVA NOASTRĂ AAASCULINÂ

găsin- 
de an-

loturile

F
PrSefflem?

► ◄
*<4

SiMBATA
BASCHET. Sala Dlnamo, 

ora 17: Dinamo — LE.F.S.- 
Uc nr. z (Divizia A).

CICLISM. Velodromul Di
namo, ora 18,36 : .Cupa 
București" — etapa a n-a.

GIMNASTICA. Sala Flo- 
rcasca, ora 17 : concurs 
internațional I + m — 
xerciții liber alese.

RUGBY. Stadion Olim
pia, ora 15.30 : Constructo
rul Constanta — C.F.R. 
Brașov ; ora 17 : Dunărea 
Giurgiu — RACEMIN Baia 
Mare (meciuri de baraj 
pentru promovarea ta Di
vizia A).

DUMINICA
BASCHET. Sala Dinamo, 

ora 10: Dlnamo — LE.F.S.- 
Lic. nr. 2 (Divizia A).

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora * : cam
pionatul municipal pe e- 
cliipe (seniori).

FOTBAL. Stadion ■ Dlna
mo, de la ora 15,15 : Dina
mo — F.C. Argeș (Juniori); 
de la ora 17 : Dlnamo — 
F.C. Argeș (Divizia A) ; 
Stadion Republicii, de la 
ora 15,15: Sportul studențesc
— Petrolul Ploiești (juni
ori), ora 17: Sportul stu
dențesc — Petrolul Ploiești 
(Divizia A). Stadion Giu- 
leștl, de la ora 11 : Rapid
— Dlnamo Slatina (Divizia 
B). Stadion Autobuzul, de 
la ora 11 : Autobuzul Buc.
— F.C.M. Giurgiu (Divizia
B) . Stadion Automatica, de 
la ora 11: Automatica Buc.
— Mecanică Fină Buc. (Di
vizia C). Stadion Triumf, 
de la ora 11 : Automeca- 
nica — Abatorul Buc. (Di
vizia C). Stadion ICS1M, 
de la ora U : ICSIM Buc.
— Sirena Buc. (Divizia C).
Stadion FL roșie, de la ora 
11 : FL roșie Buc. — Voin
ța Buc. (Divizia C). Sta
dion Electronica, de la ora 
11 : Electronica Buc. —
Tehnometal Buc. (Divizia
C) . Stadion Ghcncea, de 
la ora II : Șoimii TAROM 
Buc. — T.M. Buc. (Divizia 
C).

GIMNASTICA. Sala Ho
rească, ora io : Concurs 
internațional f 4- m — pri
mii 6 pe aparate.

RUGBY. Stadion Gluleștl, 
ora 8.30 : Rapid — Rulmen
tul Bîrlad (Divizia A). Sta
dion Parcul Copilului, ora 
9,30 : R.C. Grivița Roșie — 
Știința Petroșani (Divizia 
A). Teren Tei, de la ora 
9 : R.C. Sportul studențesc
— Politehnica CluJ-Napoca 
(Divizia A).

rșprezeniaflve. Care este rem- 
ponsoța lor T

— La pistoale : Ana Ciobanu, 
Anișoara Matei, Maria Sălăjan, 
▼ictorița Pauli că, Cornelia Ion, 
Marin Stan, Dan Iuga. Lauren- 
tfn Pop, Uvtu Stan ; la pușcă : 
Dumitra Matei. Margareta Vo- 
rhin, Mariana Feodot, Eva Olah. 
Marian Oncică. Ion Olărescu. 
Nicolae Rotaru. Ilie Codreanu. 
Flecare lot are fixate rezervele 
respective. Tin să subliniez eă 
aceste echipe eu fost alcătuite 
numai ta vederea Campionate
lor țărilor latine și Greciei, ele 
fiind susceptibile de eventuale 
schimbări pentru Campionatele 
internaționale ale României.

— Ce vor să fie Campionate
le țărilor latine și Greciei pen
tru trăgătorii

— O probă 
gătiril pentru 
Moscova este

români ?
eă drumul pre- 
Olimpiada de la 
bine ales.
Roda TIMOFTI

Săptămîna viitoare. In cadrul 
programului de pregătire a re
prezentativei noastre masculine 
de volei — a cărui finalitate e 
constituie participarea la cam
pionatele mondiale din luna 
septembrie — se înscrie o nouă 
etapă : cea a Balcaniadei, găz
duită de orașul bulgar Pernik 
intre 24 și 28 mai. Un test mult 
mai dificil (avind în vedere ca
racterul oficial al competiției) 
dorit cel susținut recent la Bu
dapesta (unde, după cum am a- 
nunțat, echipa României a eiț- 
tigat „Cupa Tungsram*). Vo
leibaliștii noștri fruntași au po
sibilitatea. pe de o parte, să 
marcheze saltul calitativ preco
nizat pentru această etapă, iar 
pe de altă parte să reediteze 
buna comportare avută la edi
ția precedentă a Balcaniadei 
■(desfășurată anul trecut 
Turcia), cind jucătorii 
au terminat competiția 
vtnși- (De altfel, la cele 
țfi la care a participat. 
României a ocupat de 4

in 
români 

neîn- 
10 edi- 
echipa 
ori k>~

cui 1. de 5 ori locul secund și 
o dată locul 3). Iar pentru noul 
cuplu de antrenori —- Aurel 
Drăgan și Wiliam Schreiber _
Întrecerile balcanice (la care 
vor mai fi prezente reprezenta
tivele Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei. Iugoslaviei și Turciei) vor 
constitui Încă un prilej de edi
ficare asupra capacităților teh- 
nico-tactice a unor sportivi se
lecționați in lotul lărgit. Cu 
atit mai mult cu cit față de 
lotul deplasat recent in Unga
ria (din care au lipsit, justifi
cat, cîțiva jucători), cel fixat 
pentru Balcaniadă a suferit u- 
nele modificări. Astfel, după 
stagiul de pregătire efectuat in 
Capitală, alături de Pop, Bădi
ță, Girleanu, Țerbea. P. Ion es
eu, Chifu, A. Ion, Macavei, Tu- 
tovan și Manole, la Pernik vor 
fi folosiți și mai tinerii Chițiga 
fi Gavrilă. Absentează In 
continuare Dumănoiu, aflat ta 
tratament medical.

Marian GH1OLDUȘ

Azi, ia municipiul CL Gficorfitiln-DcJ

ROMÂNIA-POLONIA, LA HALTERE JUNIORI

3PS0GW

REPREZENTATIVELE DE POPICE
ALE ROMÂNIEI PLEACĂ AZI LA C M

Reprezentativele de popice 
ale României pleacă in dimi
neața zilei de azi la Lucerna 
(Elveția), unde, intre 20 fi 28 
mai, vor participa la cea de a 
Xn-a ediție a Campionatelor 
mondiale. Din delegația sporti
vilor români fac parte : Ana 
Petrescu, fostă campioană mon
dială, Elena Pană, Elisabeta 
Badea, Margareta Cătineanu, 
Silvia Raiciu. Il di co Szăsx, Ele
na Andreescu (antrenor : Con
stantin Neguțoiu), Iostf Tîsmi-

nor, Iile BUaș — campioni 
mondiali la perechi, Inliu Bice, 
Grigore Marin, Alexandru Căti- 
neann, Cheorghe Silvestru și 
Alexandru Tudor (antrenor : 
Boger Cernai). La competiția 
de la Lucerna se vor acorda 
șase titluri mondiale (trei la 
fete și trei la băieți) la probele 
de echipe, perechi și lndividuaL

Printre arbitrii care vor ofi
cia la C.M. se numără și repre
zentantul țării noastre Ferdi
nand Fopescn.

E-

IN ORAȘUL VASLUI A FOST DAIA IN fOlOSINJA
0 MODERNA SALA A SPORTURILOR

VASLUI, 13 (prin teiefosi). 
Peisajul urbanistic al orașului 
— marcat puternic de frumuse
țea edificiilor Înălțate in anii 
socialismului — s-a knbogățit 
ea un nou obiectiv : Sala spor
turilor. Constituind o nouă do
vadă a politicii partidului nos
tru de dezvoltare armonioasă, 
in toate domeniile, a tuturor 
județelor țării, noua sală este o 
construcție modernă, eu multi
ple funcționalități, aici puțind 
fi găzduite in excelente condiții 
spectacole sportive și cultural- 
artistice. Amplasată intr-o zonă 
cu o vegetație bogată. In ace
lași perimetru unde în ultima 
vreme au fost date In folosință 
fi alte baze sportive (un mo
dern stadion de fotbal, bazin da 
knot de dimensiuni olimpice, te
renuri de handbal, volei, bas
chet etc.), sala polivalentă poe
te primi 1 500 de spectatori. Un 
fapt demn de menționat : ală
turi de constructori (întreprin
derea județeană de eonstrucții-

montaj), tinerii vasluieni ra 
prestat peste 50 000 ore de 
muncă patriotică.

La festivitatea inaugurării 
Sălii sporturilor a fost prezenâ 
tovarășul Gheorghe Tănaseț 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean. Au participat, de ase
menea, membri ai 
județean de partid, 
tunți ai C.N.E.FJS.. 
de întreprinderi și 
numeroși oameni ai 
neri sportivi. Cuvîntul inaugu-i 
ral a fost rostit de tovarășul 
Călăiță Merchea, prim-vicepre- 
ședințe al C.J.E.F.S. Vaslui. A 
urmat un reușit program spor
tiv și cultural-artistic. Cu acea! 
prilej, o frumoasă și aplaudat! 
demonstrație au făcut handba- 
Hștii clubului Steaua, care su 
evoluat In compania divizion*- 
rei B Metalul din localitate.

eomi tetutat 
reprezeo- 

eonducătorf 
instituții^ 

muncii, ti-

Ion GAVRÎLESCU

CONCURSURI 
DE MOTOCICUSM 

LA MORENI 
Șl TG. MUREȘ

Duminică dimineață vor avea 
toe » țar* două Sntrrevsnte con
cursuri de movodcllsm : 
real se desfășoară cea 
patra șl altlma etapă a 
EXM.' la motoeros. Ier 
Mureș a trei* etapă * _ _ _
FJLM.* la viteză pe circuit. Un 
boa prilej de a onfiân disputa 
dintre echipele Torpedo Zăr- 
neștl. Poiana Clmpina » Atrto- 
mecantea Morenl la motocroa. 
Centrul moto HRUC București 
șl Progresul Timișoara le vltesâ. 
evoluția — la Morenl — s tal 
Mihai Bane. Erneat Mdlner, 
Paul Flllpesee șl — la Tg. Mu
reș — a hă ionel Pascotă, Cor
nel Boboescu, precum șl a du- 
btalul Paneratz — Dorita.

PRIMA COMPETIȚIE 
DE ÎNOT IN AER LIBER: 

„CUPA DINAMO*
Astăzi șl mfine. la bazinul 

Jiuumo- din Capitală, va avea 
toc prima competiție de toot ta 
aer liber. Inaugurarea sezonului 
se va tace ta cedrul concursu
lui Internațional, devenit tradi
țional, „Cupa Dtaamo", la care 
au fost Invitați cel mal buni 
sportivi dta cluburile bucurește- 
ne și dta provincie. De aseme
nea, ta acest concurs vor lua 
startul șt înotători de la clubu
rile Levskl Spartak Sofia șl 
Ruda Hvezda Fraga. Concursul 
este deschis tuturor categoriilor 
— seniori. Juniori șt copil.

Rrogramul 
stmbătă, ora 
B+F, M0 m 
delfin B+F, 
400 si fiber 
B+F, 4X190

•Cupei 
„ Cupei

este următorul : 
11,» : IM m fiber 
bras B4-F, l#0 m

1«4 na spate 
B+F. «e m 

. ____ m fiber B+F
mtateă, oca 14 : ISO» m B, 
fiber B+f, 208 m bras 
200 m dettta B+F, M» m spate 
B+F, MO m fiber F, 200 m mixt 
B+F »t 4X100 m mixt B+F. 
divizia a la baschet,

ETAPA A 19-A
Campionatul masculin de bas

chet este în plină desfășurare. 
Simbătă și duminică, la Bucu
rești, Constanța, Oradea, Timi
șoara șl CluJ-Napoca, iubitorii 
acestui sport vor putea urmări 
meciurile programate in etapa 
a 19-a a Dtvlziei A. Dintre ele. 
cele mai Interesante ni se par

B+F. 
mixt 

; du- 
2M m 
b+f,

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
oontauntările Dlnamo Oradea — 
FeUtetmlca Iași, ambele formații 
avtod nevoi, acută de puncte 
pentre părăsirea 
Ioane a eteaamen
amlndouă meciurile victoria a 
revenit studenților Ieșeni, eu 
W—« șt 100—75. Partide dificile 
vor avea șt l«t>vlaril bueu- 
reotenl pe mahxl BegM. mal ales 
eă » tatcnlnie din Capitală (ta 
tur) dintre aceeași formații ti
mișorenii au reușit să efștige 
ane din «a (12—19 șt 92—90). 
»tă celelalte medurt șt rezul- 

inreglstrata In rar : CSU
Steam P4—91 și

Farul — LC.kD 
(85—M ol 04—90) ; Universitatea 
CluJ-Napoca — CSU Sibiu 
(105—ti R 12—TI) ; Dtname — 
LBF-S.-Lie. 9 (81—69 94 IVI—9^.
Meciurile <tin București au 
» sala Dlnamo stmbătă de 
ora 11 ol duminică de la ora

CAMPIONATELE 
DE ORIENTARE 

PE TIMP DE NOAPTE
Concursurile de orientare pe 

timp de noapte constituie, firi 
Îndoială, cri mal serios examen 
kt „sportul pădurilor*. Ke eoU- 
eftă nu numai cunoștințe țehni- 
ee deoseixte — mtaulrea
hărții ti busolei —, dar șl o 
pregătire fizică generală bine 
pusă la punct. In finala cam
pionatelor republicane masculi
ne de orientare pe timp de 
noapte din acest an. desfășurată 
In pădurea Cladova (31 km de
părtare de Arad), le dificultăți
le obișnuite s-au adăuga: altele, 
neaștep-ata : averse puțemice de 
plot, vtat tăios fi rece, perdele 
de ceață, ta această situație, cel 
la Jur de 100 de sportivi parti
cipant!, dta 15 județe, au tre
buit, mai tntîl, să se autodepă- 
șeascA. Și, tatr-adevăr, el au fă
cut dovada că stat ta stare să 
învingă cele mal dure condiții, 
întrecerile s-au desfășurat pe 
trei categorii de vir3tă (17, 19. 
25 ani), pe trasee lungi — 5 700 
m pentru 17 ani Și 11 000 -m 
pentru cei de 13—25 ani cu 12 șl, 
respectiv, 14 posturi de control. 
După o luptă strtasâ, clasamen
tul arată astfeS : 17 ANI (34
sportivi) : 1. Mlhal Vereș, cam
pion republican (Voința Zalău) 
—143:05. 2. Emil lancu (Dacia
București) — 150:54, 3. Petre
Lnpșe (CIIEMUM Baia Mare) — 
153:53 ; 19 ANI (ÎS sportivi) :-i. 
Zoltan Szalay, campion republi
can (Voința CluJ-Napoca) — 
218:29. 2. Voice Platan (Voința 
CluJ-Napoca) — 233:05, 3. Adrian

Lcblm (Dacia București) — 150^7, 
93 ANI (12 sportivi) : L Gheor- 
ghe Horvati, campion republican 
(Votnfa Cluj-Napoca) — USitf. 
X. Sandor Fey (Voința CluJ-Na
poca) — ZM:U ; 2. Mlrce* Jle- 
leunn (Dacia București) —

loe
10.

In ultima noapte, pădurea Tu
dor Vladiinirescu (4 km depăr
tare de Arad) a găzduit — ta 
eondițil nu mal puțin vitrege — 
ooneurșul de orientare dotat eu 
.Cupa F.K.T.A. — patrulă noap
tea*. Traseul a măsurat 2S km, 
eu «9 de posturi de control. Do
vedind o frumoasă pregătire, 
sportivii de la Strungul Arad 
au ocupat primul ioc in clasa
ment. etștigtnd trofeu: eu Uru, 
urmați de reprezentativa munlcl- 
ptalul București (54:40) șl ^Da- 
cta* București (65:06). (V. T.).

,CUPA T.C.B.* LA TENIS
Pe terenurile Tenis-clubulul 

bucureștean au continuat întrece
rile competiției republicane do
tate cu „Cupa T.C.B.". La «tart 
au fost prezenți 74 jucători și 29 
jucătoare reprezentînd echipele 
divizionare. Iată rezultatele opti
milor de finală, la simplu băr
bați : Tr. Marcu (Dlnamo Brașov) 
— Z. Nemeth (Cuprom Baia Ma
re) 6— x 6—2 ; C. Curcă (Politeh
nica) — L. Țiței (Steaua) 6—X 
3—6, 6—3 ; A. D&răban (Sănătatea 
Oradea) — O. Pavel (Politehnica) 
8—X 1—6, 8—2 ; C. Dumitrescu
(Jiul Petroșani) — ML Cociuban 
(U.T.A.) 6—3, 6—3 ; M. Tăbăraș
(Progresul) — Gh. Copăceanu (E- 
lectrica Timișoara) 6—2, 6—0 ; A. 
Sats (Cuprom Baia Mare) — M. 
Sovar (CI. sp. șc. 2) 6—1, 6—3 ; 
FL Nlțâ (Politehnica) — A. Leon- 
te (Steaua) 6—2, 6—0 ; O. VUdoiu 
(Dinamo Brașov) — ML Măi aia 
(Constructorul Brăila) 6—1, 6—4. 
In sferturi de finală, la femei : 
Elena Trlfu (Progresul) — Maria
na Benedek (Mureșul Tg. Mureș) 
6—2. 6—2 ; Mariana Iladgiu (Con
structorul Brăila) — Cosmina Po
pescu (Tot înainte) 6—4. 6—1 ; 
Valeria Balaj (Steaua) — Simona 
Nunweiller (Progresul) 0—6, 6—3, 
6—2 ; Rodica Gheorghe (Sparta- 
cus Brăila) — Laura Grunberg 
(Steaua) 7—6, 6—2. Azi, de la ora 
15 și mîine, de la ora 9, se dis
pută finalele competiției. (Sandi 
I ONES CU).
CLASAMENTE FINALE IN 

DIVIZIA B LA VOLEI
La încheierea campionatelor Di

viziei B la volei clasamentele a- 
ratâ astfel :

L
X
X
4.
X
X

L 
X
X
X 
X
X

X 
X
X
X 
X 
X

MASCULIN 
SERIA I

C.S.U. GALATI 20 17 3C.3.U. Suceava 30 15 5
Petrolul PL 20 18 10
Relonul Săv. 30 9 11Dtnazno Brăila 39 7 13Terom Iași 30 2 18

SERIA A H-a
PROGRESUL 20 18 2C.F.R. Buc. (1) 20 17 3
UE.F.S. BUC. 20 7 13
Calculat. Buc. 20 7 13
Electra Buc. M 6 14
Grivița r. Buc. 20 5 15

SERIA A m-a
20SARO T-viște 

Farul C-ța 
„1 Noiembrie* 
c.s.u. Pitești (1) 
Electroputere 
C.S. Rm. Vîleea

20

20

2
3

13
12 
15 
15

55:11 3T 
49:27 30 
40:38 30 
34:42 30
32:45 39
17:57 21

56:15 39
52:13 30
32:47 99
27:40 99
29:50 30
23:48 30
56:14 30
52:13 39
31:41 «
28:44 39
21:48 39
21:49 20

X
X
X

15
12
11

5
8
O

SILVAN IA 
Foresta Arad 
Oțel Or P. Groza

50:19 30
41:33 33
4i-J7 n

18
17

7
I
5
5

SERIA A IV-a
20
20
20

Olimpia

X Voința Alba I. 20 11 9 37 J8 31X Metalul Hun. 20 10 10 38:43 38X Alumina Oradea 20 1 19 21:58 21
FEMININ
SERIA I

L LT. BUC. 20 16 4 49:18 MX Braiconf Br. 20 15 5 50:21 33
3. Dacia Pitești 20 10 10 35^8 30
X Confecția Buc. 20 9 11 35:40 29
X Voința Craiova 20 5 15 21:49 25
X Chimia Tr. M. 20 3 17 19 :55 23

SERIA Al n-a
1. Medicina Buc. 20 18 2 57:21 3SX Unlv. Buc. 20 14 6 46:31 34
X Flacăra r. Buc. 20 10 10 42:37 30
4. C.P.B. 20 9 U 45:39 29
X Spartac Buc. 20 6 14 29:47 26

Buc. retrasă din 
campionat 

SERIA A m-a

locul în-

L WU“ CLUJ-NAP. 20 18 2 56:16 38
X Ceahlăul P. N. 20 10 10 38:33 30
X Penicilina n 20 9 11 35:41 29X Voința M. Ciuc 20 9 11 35:41 29
5. Metalot. Tg. M. 20 8 12 34 :43 28
X C.S.U. Tg. M. 20 6 14 26:50 26

SERIA A IV-a
L C.S.M. SIBIU 20 17 3 55.18 37
X Olimpia Oradea 20 12 8 41:31 32
3. Corvinul Deva 20 11 9 39:36 31
4. Constr. Arad 20 8 12 34:41 28
5. C.S. Zalău 20 8 12 35:43 28
X Mondiala S. M. 20 4 16 15:50 24

• Echipele clasate pe __ . .
tîi participă, după cum am anun
țat, la turneul de calificare ta 
Divizia A, organizat ta zilele de 
26—28 mai la Iași. Formațiile cla
sate pe ultimul loc au retrogra
dat ta campionatul Județean. ■ 
Echipele C.F.R. Buc. șl C.S.U. Pi
tești au fost penalizate cu cite 1 
punct.



JUNIORII NOȘTRI REMARCAȚI
LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

DE TENIS DE MASĂ ALE U.R.S.S.
La înapoierea reprezentativei 

de juniori a țării noastre care, 
în cadrul pregătirilor .pentru 
„europene”, a participat la Cam
pionatele internaționale de ju
niori ale U.R.S.S., am solicitat 
amănunte antrenorului Emil 
rrocopeț.

La această competiție au par
ticipat juniori și junioare din 
țări cu reputate școli de ping- 
pong : Ungaria. Cehoslovacia, 
R.D. Germană, România și tara 
gazdă, care a prezentat cel mai 
mare număr de sportivi.

în probele pe echipe s-au în
scris cite 12 formații, împărțite 
,ta două serii. La băieți, echipa 
României a ocupat primul loc 
tn serie. Simion Crișan și Zsolt 
Bohm obținînd următoarele re
zultate : 3—0 cu Ungaria, 
U.R.S.S. III, Ucraina și Ucraina 
n Si 3—1 cu U.R.S.S. I. In fi
nală, echipa noastră a întrecut-o 
pe aceea a Cehoslovaciei eu 
3—1, cucerind titlul de cam
pioană internațională de juniori 
a UJt.SJS. pe anul 1978. La fete, 
Xva Ferenczi și Maria Păun au 
realizat, în ordine : 3—0 cu Un- 
«aria. 3—1 cu U.R.S.S. III șl 
pcraina III. 3—8 cu Ucraina IL

dar au pierdut în ultima parti
dă din serie, cu 1—3, la U.R.S.S. 
I. în meciul pentru locurile 
3—4, echipa noastră a învins 
cu 3—1 Ucraina I. La indivi
dual, de asemenea o participa- 

- re numeroasă : cite 40 de spor
tivi, împărțiți In opt serii, atît 
la fete, cit și la băieți (s-au 
calificat primii doi din fiecare 
serie). Z. Bohm. S. Crișan și 
Eva Ferenczi au cîștigat seriile 
respective, iar Maria Păun a 
venit pe locul secund în seria 
sa. în finala turneului de 16, 
Z. Bohm și Simion Crișan și-au 
disputat titlul, cîștigat de Bohm, 
cu 2—1. La fete, finala s-a dis
putat intre Eva Ferenczi și EI- 
mire Antonian, fiind câștigată 
de sportiva sovietică (2—0). Ma
ria Păun a ocupat locul X La 
dublu fete, Ferenczi—Păun lo
cul 4 ; la dublu băieți, Crișan — 
Bh3m locul 5—8 ; la dublu mixt, 
Ferenczi—Crișan locul 2 (0—2 cu 
Derbaci—Simki evict, U.R.S^J,
iar Păun—Bohm locul X Antre
norul reprezentativei naționale 
de junioare, E. Procopeț, apre
ciază ea valoroase rezultatele 
sportivilor noștri pentru această 
perioadă de pregătire ia per
spectiva .europenelor". (BL CJ

„RUGBYȘTH ROMÂNI
TAU DOVEDIT CA SINT COMPETITIVI7
aoreciază Bob Weigbill, secretarul general al Feâerapel engleze de rttbj

E Reîntors acasă. Bob WeighiR. 
•Bcretarul general al lui Rugby 
fttoot-ball Union (federația en- 
Ipeză de rugby), care a condu» 
Recentul turneu întreprins de 
tahipa secundă de rugby a An- 
jțffiei in tara noastră, a făcut • 
declarație în care apreciază ta 
Șnod deosebit progresele rug- 
■yului românesc. Ziarul francez 
FEduipe, care consideră că 
țremânii au ciștigat poziții pre
țioase in ochii conducătorilor 
britanici ai balonului oval”, re-

De astăzi, în Polonia, C. E. de baschet feminin

ECHIPA ROMÂNIEI VIZEAZA REVENIREA
PRINTRE FRUNTAȘELE CONTINENTULUI

Cele mai bune 13 echipe fe
minine de baschet din Europa 
se întrec, de astăzi pină la 30 
mai, in cadrul campionatului 
continental, ajuns la ediția a 
16-a, găzduită de Polonia.

Dintre turneele mai impor
tante care au precedat C.E. a- 
mintim pe cele desfășurate la

tele Franței și orașului Riga 
(ultima evoluînd fără jucătoare
le din lotul reprezentativ). Re
zultatele au scos în evidență 
sensibilul echilibru valoric exis
tent (de mai mulți ani) intre 
majoritatea formațiilor prezente 
de astăzi la C.E. La Lodz și 
la Halle au ciștigat Cehoslova-

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

salt in
Echipa 

valoare 
favorit!

$
I
3
l

I

REPREZENTANTELE 
ROMÂNIEI

Maria Roșianu — căpitan* 
echipei (1,7* m — M ani — 
joacă ta I.E.F.S.-Ue Jt), IUlta- 
na Duțu a,7» — 25 — I.E.F.S.- 
Ue. Q, Ștefinl* Giurea (1.M 
—rt — LE.FA.-Lle. I). Dtaa* 
BAlaș (1.73 — M — Mobila Sa
te Mare), Martan* Andreeaca 
(LS* — a — Rapid București). 
Ana Asxaloa (1.7S — zi — Uni
versitatea Cluj-Napoca), Dota* 
Prăzaru-Mate (1,83 — M — U- 
niveraltatea Cluj-Napoca), Ro
die* Golan (1.84 — M — Uni
versitatea Timișoara). Alexan
drina Leabu (1.8» — XI — Pro- 
grestd București), Bena FUI? 
(13* — M — Politehnica Bucu
rești), Magdalena Szekeiy (L*8 
— 21 — Crișui Oradea), Ale
xandrina Birt (LM — B — 
Olimpia București). Antrenor 
principal : 8. Fer «nes, antre
nor secund 
metna : 
delegat

S, r st cirri, 
": Gr. cCită n teta. «rtetrs 

r±BJL : Ck Chtralee.
SISTEMUL

Konin) : U.R.S.S., Franța, Ro
mania, r.f. Germania ; B (la 
Torun) : Bulgaria, Italia, Un
garia, Spania ; C (la Zieiona 
Gora) : Cehoslovacia, Iugosla
via, Suedia, Olanda. In ca
drul grupelor se va juca sis
tem turneu. Iar primele două 
clasate cărora 11 se va adău
ga reprezentativa Poloniei, vor 
lua parte — la Poznan — la 
turneul final pentru locurile 
1—T (rezultatele din grupele 
preliminare vor conta ta tur
neul final). Celelalte selecțio
nate vor participa ta turneul 
pentru locurile I—II.

PROGRAMUL 
MECIURILOR

Întrecerile grupelor prelimi
nare se vor disputa ta zilele 
de IS, XI șl 28 mai ; șina de 
X3 mal este rezervată depla
sării echipelor la Poznan ; In- 
tllnlrtle turneelor finale stat 
programate intre M R St maL 
fa grupa A. ta Palatul spor
turilor dta Konln, partidele se 
vor desfășura astfel : stmbfi- 
tă 1 Bomănta — tf. Germa
nia (ora IT). U.R.S.S. — Fran
ța ; duminică : U.R.S.S. — 
R.F. Germania, Bomănta — 
Franța fori ig,o j luni t R.F. 
Germania — Franța, Romănta 
— UJLAA. fora 18,45).
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pe ce!

C. M. de box de la Belgrad

ASTA-SEARA VOR FI CUNOSCUȚI NOII CAMPIONI

da și, ilgaria. iar
la Pala docul X
după Cube) ■ de Franța
șl Polonia. Deși nu s-ac deta
șai. echipele Cehoslovaciei șt 
Bulgariei au manifestat un phis 
da valoare cere le creditează, 
(fin nou, ta lupta pentru me
dalii. pe care, dealtfel, le-au 
cucerit la multe dintre edițiile 
precedente ale campionatului 
(Inclusiv la cea din 1976 : X 
Cehoslovacia. X Bulgaria). De
sigur, nu pot fi omise șansele 
altor reprezentative, unele avînd 
In palmares locuri de frunte ta 
anii trecu ți (Italia — locul 3 ta

1974, Franța și Iugoslavia locul 
2 în 1970 și, respectiv, în 196sj, 
iar altele, printre care și s Sec
ționata României, urmărind a- 
cum un spectaculos 
ierarhia continental!
Uniunii Sovietice are o 
care o anunță ca mare 
a întrecerii.

Echipa națională a României, 
dornică să se reabiliteze după 
locul 9 ocupat ta 1976, la Cler
mont Ferrand, țintește ta pri
mul rind calificarea in turneul 
de elită al campionatului (locu
rile 1—7) și, în ipoteza îndepli
nirii acestui obiectiv, ocuparea, 
ta clasamentul final, a unei po
ziții cel puțin egale cu aceea 
obținută ta anii 1952, 1964 și 
1966, cînd s-a clasat pe locul L_ 
Primul obstacol — ca dificul
tate — îl 
redutabila 
Franței, 
va clasa, 
locul secund în grupă, după 
echipa U.R.S.S. (de mulți ani 
invincibilă) și înaintea celei a 
R.F. Germania. Or, primele 
două locuri aduc calificarea ta 
grupa 1—7.

Față de anul 1976, lotul 
român se prezintă Întinerit. La 
Konta iși vor face debutul in 
cadrul unui campionat european 
Ana Aszaloa, Alexandrina Lea- 
ba, Elena Filip, Magdalena Szo- 
kely și Alexandrina Blră. Alte 
jucătoare — Maria Roșianu, 
Diana Bălaș, Rodica Golan. Li
liana Duțn, Mariana Andreescu, 
Doina Prăzaru-Mate și Ștefania 
Giurea — au un plus de matu
ritate ta activitatea competîțio- 
nală care le va ajuta în dificila 
confruntare a campionatului 
european. Declarația antreno
rului Sigismund Ferencs este 
semnificativă ta acest sens : 
„Participăm cu un lot In caro 
experiența se împletește cu ti
nerețea, disciplinat și ambițios. 
Disputa va fi grea de la început, 
tatîînirea eu selecționata Fran
ței avînd un earacter hotăritor, 
dar am convingerea că fetcio 
vor face totul pentru a readuce 
baschetul românesc printre frun
tașele din Europa ale acestui 
sport”.

ea
constituie meciul 

reprezentativă 
învingătoarea 

in mod normal.

cu
a

pe

Dumitru STANCULESCU

BELGRAD, 19 (prin telefon). 
’Așadar, după mai bine de 
două sâptămîni de întreceri, in 
noaptea aceasta, în sala „Pio- 
nir” din capitala Iugoslavid 
vor fi cunoscuți cei 11 noi 
campioni mondiali de box. Cei 
B2 de pugiliști care-și vor a- 
păra șansele in ultima reu- 

ș nlune a ediției a doua a cam- 
rionatelor mondiale provin din 

țări ale lumii. Cel mai mare 
număr de finaliști aparțin Cu
bei (8) : J. Hernandez (semi- 
snuscă), H. Ramirez (muscă), 
A. Horta (cocoș), A. Herrera 
<pană), L. F. Martinez (mijlo
cie mică), J. Gomez (mijlocie), 
B. Soria (semigrea) și T. Ste- 
ven-son (grea).

O veritabilă surpriză au 
realizat boxerii țării gazdă, din
tre care șase au reușit să ră- 
mlnă in cursă pină la reu
niunea finală : F. Sacirovici 

ș), B. Ristici (pană), M. 
evici (ușoară), M. Peru-

. novici (semimijlocie), T. Ka- 
eear (semigrea) și D. Vujko- 

Ejrici (grea).
i Formația Uniunii Sovietice 

j este cea de-a treia care va a- 
vea în finală mai mulți re-

• prezentanți (patru) : V. Soro-

kin (semiușoară), V. Lvov (u- 
șoară), V. Rașkov (semlmljlo- 
cle), V. Savcenko (mijlocie 
mică). Ceilalți patru finaliști 
provin din patru țări : Polonia 
(H. Sredniskl — muscă). 
Kenya (S. Muchoki — seml- 
muscă), Nigeria (A. Davidson 
— semiușoară) și Finlanda (T. 
Uusivirta — (mijlocie).

In ultima reuniune a semi
finalelor, disputată joi noap
tea, s-au înregistrat următoa
rele rezultate, in ordinea celor 
11 categorii : S. Muchoki (Ke
nya) b.p. A. Guevara (Vene
zuela), H. Ramirez (Cuba) b-p. 
J. Kokl (Japonia), F. Sacico- 
vld (Iugoslavia) b. neprez. Kim 
Chung (Coreea de Sud), B. 
Ristid (Iugoslavia) b.p. A. Se
par agoza (Venezuela), A. Da
vidson (Nigeria) b.p. R. Weller 
(R.F.G.), V. Lvov (U.R.S.S.) 
h. k.o. 1 C. Ruts (Franța), M. 
Perunovid (Iugoslavia) b.p. E. 
Mailer (R.F.G.), L. F. Martinez 
(Cuba) b.p. L Iliev (Bulgaria), 
J. Gomez (Cuba) b. k.o. 2 S. 
Kacear 
(Cuba)
(U.R.SJS.), D. Vujkovid (Iugo
slavia) b.p. J. FanghSnel 
(R.F.G.).

Programul complet al fina
lelor de simbătă noaptea este 
următorul, ia ordinea catego
riilor : J. Hernandez (Cuba) — 
3. Muchoki (Kenya), H. Sred- 
nisM (Polonia) — H. Ramirez 
(Cuba), A. Horta (Cuba) — T. 
Sacirovid (Iugoslavia), A. Her
rera (Cuba) — B. Rlsttd (Iu
goslavia), V. Sorokin (U.RJSJ5J 
— A Davidson (Nigeria). M. Bo- 
guevid (Iugoslavia) — ▼.
Lvov (UJLSJS.). V. Rașkov 
(U.RJ5.S.) — M. Perunovld 
(Iugoslavia), V. Savcenko
(UJLS.S.) — L. Martinez (Cu
ba), T. Uuslvirta (Finlanda) — 
J. Gomez (Cuba), T. Kacear 
(Iugoslavia) — S. Soria (Cuba), 
T. Stevenson (Cuba) — D. Vuj- 
kovld (Iugoslavia).

Victor BĂNOULESCU

„CURSA PACII“,
LIDERII IȘI MENȚIN POZIȚIILE

IN

în clasamentul general nu au 
survenit modificări importan e. 
Conduce Aleksandr Averin 
(UJLS.S.), urmat de Zaharov 
(U.R.S.S.) — la 1:48, ROMAȘCA- 
NU (România) —la 2:12, Harta ck 
(RJD. Germană) — la 2:36 ■'etc.

Ia clasamentul pe echipe Româ
nia a avansat de pe ’.ocui S pe 
locul i» după formațiile U.R.S.S., 
R. D. Germane, Cehoslovaciei, 

celor ale 
Franței, Ungă-

Germane,
Poloniei și înaintea 
Cubei, Bulgariei, — 
riel, Belgiei etc.

Astăzi este zi 
trecerea se reia 
mal, cu etapa a 
Kralove-Zeliona Gora).

de repaus. Tn- 
duminică îl 

2-a (Hradee

SUPERMARKETUL FOTBALULUI
(Iugoslavia), 8. Soria 
b-p. N. Erofeev

JELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
' CICLISM * După 11 etape, tn 
•gtand Italiei continuă să condu
ct belgianul Johan de Muynck, 
«smat ja 34 ................... .....
Bizsa. Etapa 
MedUuco) a
■elfi, tar cea de-a 11-a (Terni — 
dAasisse — Sienna) s-a Încheiat 

i de semietapă ale 
și, respectiv, Moser.
• La Halle, ta prl- 
a C.E. tineret : R.D. 
— Iugoslavia 0—1 
marcat HalllhodzlcL

sec de italianul Ra
ft 10-a (Latina — 
revenit lui Marți-

•u victoriile 
tui Zanoni

FOTBAL 
BU manșă

E
amptonatul inter-britanic : 

- Tara Galilor 1—1 (1—0); 
Tis Johnstone, respectiv 
ba (autogol). • Meciuri 
amicale: Tunisia — Ungaria 2—2 
(&— 1) ; s-au jucat două reprize 

a cite 25 min. ; Suedia — Aston 
Vitba l-o (1—0), a 
Wendt ; iran — St. _______
Paris o—3 (0—3), goluri înscrise
de Carlos Bianchi. • Echipa 
Cosmos New York a suferit 
prima înfrîngere în campionatul 
S.U.A., pierzînd la Portland cu 
1—2 (după prelungiri) ; golul

marcat 
Germain

• fostformației new-yvrkese 
Înscria de Beckenbauer.

NATAȚIE • Rezultat* 
turneul de polo de ta 
pesta : Ungaria — Cuba 
iugoslavia — Ungaria (. 
10-8.

ȘAH • La Las Palmas (Insu
lele Canare), înaintea ultimei 
runde : Tukmakov îVh p, OLaf- 
sson 8 p (1). Stean I p.

TENIS • In sferturlta de fi
nală ale probei de simplu femei 
din cadrul turneului de la Ham
burg, jucătoarea româncă Virgi
nia Buzici a invtas-o cu 5—3. 5—1 
pe Laura Dupont (S.UA.j. tn 
„optimi”, Ruziei o tntrecuse pe 
cunoscuta campioană 
mană Helga 
4—«, 7—5. 1
femei ' 
gini* 
învins . _ _ .__
renta Mlhal, Nagelsen.' In 
laltă semifinală, EbMng___ ,
Masthoff (R.F.G.) a Întrecut cu 
6—3. 6—3 perechea May, Dupont 
(S.U.A.).

din
Suda

și 8—6, 
(Juniori)

vest-ger- 
i Masthoff eu »—«, 
Tn proba de dublu 

(semifinale) perechea Vlr- 
Ruzlcl, Mima Jausovec a 
cu 8—L «—3 cuplul no- 

” i eea- 
EbMnghaus,

Au intrat de mult in obișnuit 
afacerile pe care mecenații clu
burilor de fotbal profesioniste 
aflate in criză financiară (din 
ce in ce mai numeroase) le 
realizează pe piața jucătorilor, 
spre a triumfa sau a se salva 
de la pieire Căd așa cum 
există, de pildă, o piață a căr
bunelui sau petrolului, a cafe
lei sau tutunului, a ghetelor cu 
crampoane sau a nasturilor, tot 
astfel există si o piață a fot
baliștilor de profesie. O piață 
care — deși cuvintele „afacere”, 
„vinzare”, „cumpărare” sînt în
locuite cu mai delicatele 
„transfer”, „cedare”, „achiziție” 
— nu se deosebește cu nimic 
de cea obișnuită.

în ultima vreme „Industria” 
fotbalistică occidentală este a- 
gitată de idei not cum ar fi 
„deschiderea granițelor” la ni
velul Pieței comune. Dar „ul
timul strigăt” comercial pe pia
ța fotbalistică îl reprezintă or
ganizațiile 
cerile de 
sau, altfel 
lulut O 
este aceea .
de Cor Coster, socrul lui Johan 
Cruyff, care 
Europei, din 
In Peninsula 
curînd, după

tru .sportul rege” a devenit 
manifest si in America de 
Nord, afaceriștii fotbalului au 
simtit că e rost de profituri 
mai... rotunde. Așa a-a născut 
societatea de plasare a jucăto
rilor .Goal International Agen
cy”, numită cu mîndrie de
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la birourile filialei ro- 
(care a și încheiat un 

de neagresiune” cu socie- 
lui Coster), precum si în 
de către vicepreședintele

care mijlocesc afa- 
vînzare-cumpărare, 

apus, samsarii fotba- 
astfel de organizație 
patronați ta Olanda

operează In vestul 
Scandinavia pină 
Iberică. Mai de 
ce interesul nen

creatorii el .internațională”. 
Ideea Înființării acestei socie
tăți. cu sucursale in Italia, 
S.U.A. si America de Sud. a- 
parține unui oarecare Vittorio 
Mevo, italian născut la Cairo și 
stabilit la New York, care este 
și președintele G.I.A. Ca vice
președinți funcționează Camille 
Anastasi (pentru Europa) si 
Joseph Jambol (pentru S.U.AJ, 
in timp ce de problemele Ame- 
ricil 
torul 
Josă 
fapt 
zațle 
balului profesionist T Declarat: 
„reclamă și mijlocire”. Nede- 
clarat : ciștiguri fabuloase. In
tențiile si telurile ei sint ex-

de Sud ae ocupi finanța- 
organizatiel. argentinianul 

Nieto. Ce vrea să facă de 
această adevărată organi- 
cornercială din himea fot-

puse 
mane 
.pact 
ta tea 
presă.
Anastasi.

Astfel se spune că G.I.A. este 
„hotărită să facă operații de 
vinzare—cumpărare pe piețele 
fotbalistice din întreaga lume”, 
că scopul ei este de a orienta 
prin cele mai diverse modali
tăți pe cei interesați, „pe cei ce 
vor să dejoace, cu anticipație, 
concurenta”, că facilitează (nici 
mai mult nici mai puțin !) .in
trarea fotbalului intr-o logică 
socială—“ Dar .astronautii fot
balului viitorului” — cum se 
autodefinesc acești samsari —, 
către care au început să sa 
scurgă fișe tehnice și caracteri
zări ale fotbaliștilor din lumea 
fotbalului occidental, n-au tost 
lntîmpinati cu... aplauze. îm
potriva lor s-au ridicat multa 
voci. De pildă, președintele 
Asociației fotbaliștilor italieni, 
Sergio Campana, i-a denunțat 
ea urmărind „scopuri josnice, 
speculative*, arătind că orga
nizația lor nu este nicidecum 
..o fereastră deschisă spre vi
itor”, cum pretind fariseic in 
propriile reclame. CI dimpotri
vă

Aurelian BREBEANU


