
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN ȚĂRI SOCIALISTE DIN ASIA
PLECAREA DIN PHENIAN

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Vizita in R. P. D. Coreeană — o strălucită pagină 
în cronica relațiilor de prietenie dintre cele 

două partide, țări și popoare
La 23 mai, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, au semnat la Palatul 
Kimsusan, în cadrul unei so
lemnități, Declarația comună 
privind aprofundarea prieteniei, 
solidarității și dezvoltarea co
laborării frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România șl 
Republica 
Coreeană.

A fost, 
municatul 
vizitei oficiale de prietenie a 
delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Populară Democrată

totodată, adoptat co- 
privind rezultatele
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La campionatele mondiale de popice

Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 
In Republica Fopu-

Partidului 
ședințele 
România, 
Iară Democrată Coreeană.

în urma înțelegerilor stabilite 
in cadrul convorbirilor oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușesen, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Kim Ir 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, marți, 23 mai, au fost 
semnate unele documente pri
vind colaborarea dintre cele 
două țări.

Vizita oficială de prietenie 
in Republica Populară Demo
crată Coreeană a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
varășei Elena Ceaușescu,

LA HANOI

Șl FETELE PE PODIUM: MEDALII DE BRONZ

(Continuare în pag. a 4-a)

Alfred Thiel, arbitrul principal: „Echipele

României au constituit o mare

șl plăcută surpriză"

Echipa medaliată cu bronz la campio
natele mondiale de popice de la Lucerna. 
De la stingă : Silvia Raiău, Ana Petres
cu, Ildico Szasz, Elena Andreescu, Con
stantin Neguțoiu (antrenor). Elena Pană, 
Elisabeta Badea și Margareta Cătineanu.

i

simpatieManifestări pline de căldură și
capitalei R. S. Vietnamdin partea populației

La 23 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a so
sit in Republica Socialistă 
Vietnam, 
de prietenie, în 
delegații de partid și 
invitația Comitetului 
Partidului Comunist 
nam și a Guvernului 
Socialiste Vietnam.

Este cea de-a treia etapă a 
misiunii de prietenie și colabo
rare a secretarului general al 
partidului nostru și președinte 
al Republicii, care, asemenea 
celor precedente, s-a transfor
mat din primul moment al des
fășurării ei intr-un 
prieteniei și stimei 
bucură România, 
Nicolae Ceaușescu.

Republica
intr-o vizită oficială 

fruntea unei 
de stat, la 
Central al 
din Viet- 
Republicii

simbol al 
de care se 

tovarășul

.Ora 1245, ora locală. Aero
nava purtind însemnele Repu
blicii Socialiste România ateri
zează pe aeroportul Gia Lam. 
situat in apropierea capitalei 
Republicii Socialiste Vietnam, 

împodobit festiv, aeroportul 
oferă o imagine semnificativă a 
ospitalității de care se bucură 
solii poporului român chiar din 
prima clipă a vizitei. Sint arbo
rate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe platoul central al 
aeroportului sint prezență nu
meroși locuitori, ai eroicei capi
tale vietnameze, care au ținut 
să-și exprime, încă de 
sirea solilor poporului 
sentimentele de stimă și 
re fată de tovarășul 
Ceaușescu, față de România so
cialistă frățească.

la so- 
nostru, 
nrețui- 
Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

LUCERNA, 23 (prin telefon) 
După strălucitul succes repurtat 
de echipa masculină a Româ
niei. care a cîștigat cu brio 
medalia de aur a campionatelor 
mondiale de popice, iată că 
și formația feminină a reușit 
să urce, luni seara tirziu, pe 
podiumul de onoare al competi
ției. obtinind medalia de bronz. 
Este o performantă remarcabi
lă, mai ales dacă avem în ve
dere faptul că 5 dintre cele 7 
competitoare sint debutante. 
Fetele noastre s-au aflat la un 
pas de o medalie mai străluci
toare și ar fi meritat-o, ele fi
ind tot timpul animatoarele în
trecerii, fiecare realizind peste 
400 p.d.

Jucătoarele Elena Andreescu 
și Margareta Cătineanu — cu 
excepționalele lor punctaje de 
450 și respectiv 430 p.d. — se 
numără dealtfel printre marile 
favorite ale confruntărilor ce 
urmează : probele de perechi 
și individuale. Selecționata 
României, antrenată de Con
stantin Neguțoiu, se afla pe lo
cul secund după 
în ultimul. Elena 
tat insă doar 402 
echipa noastră a 
treapta a treia 
de premiere cu 2495 p.d. Dealt-

5 schimburi. 
Pană a punc- 
p.d. și astfel 
coborît pe 

a podiumului

■

Poligonul Tunari din nou gazda unei mari competifii

MÎINE ÎNCEP CAMPIONATELE DE TIR
ALE TARILOR LATINE SI GRECIEIu

în ierarhia țărilor la- 
Greciei. Dar nu numai 

Antrenorul federal

Anișoara Matei, una dintre 
reprezentantele noastre de va
loare in proba de pistol stan
dard 30+30 f.

Miine începe la poligonul 
Tunari din Capitală primul ma
re concurs al anului, Campio
natul țărilor latine și Greciei 
pentru arme cu glonț, ediția a 
22-a. De-a lungul istoriei aces
tei interesante competiții de 
nivel european, țintașii noștri 
,s-au situat deseori printre fa- 
voriți, confirmînd anticipațiile 
prin ciștigarea multor locuri 
fruntașe. Anul acesta, tirul 
românesc urmărește, așadar, 
menținerea pozițiilor fruntașe

cucerite 
tine și 
atît Antrenorul federal Gh. 
Florescu a ținut să sublinieze : 
„Campionatele țărilor latine și 
Greciei constituie, in același 
timp, un prilej de verificare a 
stadiului actual de pregătire a 
trăgătorilor din lotul olimpic. 
Dorim ca rezultatele bune 
confirme drumul ascendent 
formă, pe care-I vizăm să 
jungă la punctul culminant 
tre 20 și 26 iulie, adică exact 
in perioada in care, peste doi 
ani, se vor desfășura, la Mos
cova, Întrecerile olimpice 
tir." Interlocutorul nostru se 
referea, cu siguranță la 
cendentul de formă pe 
l-au demonstrat, pe parcursul 
acestui an, trăgătorii de la pis
toale, mistreț și arc. în 
schimb, țintașii de la pușcă au 
datoria de a fi autorii unui aș
teptat reviriment, care întîrae 
cam de mult...

Participarea fetelor la Cam
pionatele țărilor latine și Gre
ciei se desfășoară sub auspiciile 
îmbucurătoare ale probabilității 
ca probele feminine să fie in
troduse ta programul discipline
lor olimpice, începind cu 1984. 
De 3 ani, de cînd au fost in
cluse ta programul competiției, 
Întrecerile feminine s-au soldat 
cu rezultate valoroase. Dumitra 
Matei a intrat chiar in posesia 
trofeului „Challenge" pentru 
cea mai bună cifră înregistrată 
ta ediția din 1975, de la Lisa
bona. în contextul perspectivei

au 
cit

so-

să 
de 
a- 

în-

de

as- 
care

toate formațiile care 
la primele locuri, ju- 
cu nr. 6 au produs 

și astfel s-a făcut ca 
Ungariei (campioană

candidau 
cătoarele 
surprize 
echipa 
mondială in 1976 și lideră după 
5 schimburi) să termine con
cursul pe locul patru ! în 
schimb, formația R. F. Germa
nia (locul 5 după penultimul 
schimb) și Iugoslaviei (locul 4) 
au urcat pe primele locuri ale 
clasamentului, răsturnind o ie
rarhie ce părea bine stabilită 
după primele 5 schimburi. 
IATA CLASAMENTUL FINAL: 
1. R. F. Germania 2519 p.d. —

campioană mondială, 2. Iugo
slavia 2505, 3. România
(Elena Andreescu, Ana 
trescu. Elisabeta Badea, Marga
reta Cătineanu, Silvia Raiciu, 
Elena Pană), 4. Ungaria 2494. 5. 
Austria 2464.

Revenind la echipa de băieți, 
trebuie să spunem că ea se a- 
flă. după succesul categoric, 
cum e și firesc, in centrul a- 
tentiei publicului și presei. Zia
rul „Sport Zurich" are la adre-

2495
Pe-

Tona RABȘAN

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cursa Păcii“ în pragul finișului

VASILE TEODOR PENTRU A TREIA OARA
CONSECUTIV PE LOCUL IVI

MIRCEA ROMAȘCANU iși menține intacte șansele 
pe podiumla un loc

olimpice, sportivele noastre 
obligația unei comportări 
mai bune.

în cursul zilei de ieri au 
sit in Capitală delegațiile Bel
giei, Franței, Greciei, Italiei, 
Spaniei și Monaco-ului. Astăzi 
se desfășoară primele antrena
mente organizate. Miine sint 
programate probele de pușcă 10 
metri, pistol liber și pistol stan
dard.

VARȘOVIA, 23 (Agerpres). 
„Cursa Păcii" Berlin — Pra- 
ga — Varșovia se apropie 
de finiș : cei 53 de cicliști ră
mași in competiție au străbă
tut ieri traseul penultimei e- 
tape, a 11-a, care a purtat ca
ravana de la Jelenia Gora la 
Wroclaw. Rutierii români Teo
dor Vasile și Mircea Romaș- 
canu, secundați de data aceasta 
și de tînărul Nicolae Savu, au 
reușit și în această etapă de
cisivă să se mențină în pluto
nul fruntaș, răspunzind la toate 
atacurile lansate de ...........
formațiilor protagoniste. Pentru 
a treia oară consecutiv, căpita
nul selecționatei române, Teo
dor Vasile, s-a 
patru în etapă, 
adus un ciștig 
in clasamentul 
dual. în prima 
în care plutonul a avut 
fruntat ci te va urcușuri extrem 
de dure, au încercat să se des-

cicliștii

clasat pe locul 
rezultat 
de două 
general 
parte a

ce 1-a 
locuri 

indivi- 
etapel, 
de în-

prindâ polonezul Sujka, Învin
gător la această ediție în ..Pre
miul munților", și cehoslovacul 
Skoda, dar tentativele lor nu 
au fost încununate de succes, 
în schimb, la km 53 se va des
prinde de unul singur sovie
ticul Said Guseinov, care la 
km 85 va avea un avantaj de 
4 minute. Alertat, plutonul mă
rește ritmul, se pedalează cu 
peste 50 km pe oră și cu circa 
10 km înainte de sosire fuga
rul este ajuns, astfel că la 
sprintul final se prezintă un 
pluton de peste 20 de concu
rent!. Etapa va fi cîștigată de 
purtătorul tricoului galben. A- 
leksandr Averin (U.R.S.S.). cro
nometrat pe distanta de 160 km 
cu timpul de 3h44:10. Cu ace
lași timp l-au urmat în or
dine- Klasa (Cehoslovacia). Za
harov (U.R.S.S.). Teodor Vasile 
(România), Petermann (R. D.

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

PATRU MECIURI ȘI
Astăzi vor avea loc sferturile 

de finală ale „Cnpei Româ
niei" la fotbal, întreceri care 
se desfășoară în cadrul marii 
competiții naționale Daciada. 
Meciurile sint progrâmate pe 
terenuri neutre astfel :

SIBIU : Dinamo București — 
Universitatea Craiova (arbitru : 
O. Streng — Oradea ; meci 
transmis la televiziune)

CLUJ-NAPOCA : Olimpia Sa- 
tu Mare — U.T.A. (arbitru : 
Gh. Jucan — Mediaș)

FOCSANI : F. C. Argeș — 
F. C. M. Galați (arbitru : M. 
Moraru — Ploiești)

. . . OPT FAVORITE!
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GHIU-DEJ : Politehnica Iași — 
F. C. Brăila (arbitru : “ 
loși — București).

Fr. Co-

la ora 
fiecărui 
de mai 
intîlni- 

după 90

Jocurile vor începe 
16.30. Prima echipă a 
meci din programul 
sus este organizatoarea 
rii. în caz de egalitate, 
de minute, se vor disputa pre
lungiri (două reprize a cite 15 
minute) ; dacă egalitatea 
menține, calificarea se va 
clde prin executarea de 
vituri de la 11 m. Pentru 
două echipe de Divizia B 
F. C. M. Galați și F. C. BL-ărla 
— nu este obligatorie folosirea 
juniorului (prevedere valabilă 
numai pentru campionat).

se 
de- 
lo- 

cele

Patru meciuri, cu șase echi
pe din prima divizie și două 
dintre fruntașele seriei I din 
Divizia B in arenă. Patru me
ciuri cu... opt favorite, dacă ne 
gîndim că avem de-a face cu 
Cupa, dacă avem în vedere că 
divizionarele A, prezente azi 
în întrecere, privesc meciurile 
de cupă ca prilej de reabilitare 
pentru campionat, afirmație, 
firește, valabilă mai puțin pen
tru F.C. Argeș. Dar piteștenii 
au ambiția „eventului" cam- 
pionaț-cupă. în vreme ce di
vizionarele B știu ce înseamnă 
performanța prezenței în Cupa 
U.E.F.A. 1 Să sperăm că din 
aceste patru Întreceri vor re
zulta tot atîtea veritabile spec
tacole fotbalistice.



LA SĂRBĂTORILE SATULUI C.E. de baschet feminin

NE-AM INTILNIT Șl CU SPORTUL
Duminică, de dimineață, am 

plecat din Drobeta Tr. Severin 
pe una din șoselele județului 
Mehedinți. După circa 60 de ki
lometri. am intrat

„.VÎNĂTORI. în 
de ani. tot intr-o 
familii se uniseră 
o gospodărie agricolă colectivă. 
Astăzi, cooperativa agricolă de 
producție „9 Mai** Vînători nu
mără 1 000 de familii, care în 
ziua vizitei noastre sărbătoreau 
evenimentul de acum 25 de ani.

Pe drumurile comunei, lume 
multă. îmbrăcată în frumoase 
costume naționale. în curtea 
scolii cînta fanfara... Copiii pre
găteau buchete de flori pentru 
cei mai vechi cooperatori... La 
căminul cultural; adunare festi
vă... Cei mai in vîrstă — care 
ta urmă cu un 
au pus primele 
melia bunăstării 
de vorbă cu cei 
și cîntecele nu 
Gh. Oprea, vicepreședinte 
Consiliului popular — ne spu
ne cu satisfacție : „Am invitai 
la sărbătoarea noastră multi 
oaspeți din alte comune. Să ne 
vadă sporul, dar să ne și între- 
cem cu ei in cintece. dans, ea 
si la fotbal, volei, handbal, te
nis de masă și cros**. Ajungem 
la stadion. Emoție mare. Cei 
din Punghina pun la grea în
cercare pe localnici la volei. La 
tenis de masă luptă mare între 
tinerii din Dirvari, Vînători si 
Braniște, iar la fotbal, un 
„turneu în 4“. cu fotbaliști din 
partea gazdelor, din Salcia, 
Dăneeu și Braniște.

Fanfara, taraful, artiștii ama-

in comuna... 
urmă eu 25 

duminică, 17 
aici formînd

sfert de secol 
cărămizi la te- 
de azi — stau 
tineri... Horele 
mai contenesc.

al

tori evoluează in diferite punc
te ale comunei. Multi se duc 
să urmărească crosul. L-au nu
mit „Crosul generațiilor**, fiind
că aleargă copii, tineri, dar și 
adulți. îi vedem printre ei, ali
ntați la start, pe Mișu Ciolpan
— cooperator, pe Ion Golici — 
lăcătuș, Ovidiu Todor — șofer, 
Marin Oțet și Vasile Tălpănes- 
eu — cooperatori. Frumoasă es
te si întrecerea fetelor. La start
— cooperatoare, eleve, educa
toare, profesoare. Vreo 30. Al 
cui nume să-1 reținem 7 Pri
mim o sugestie pe care o so
cotim bună. Vă prezentăm din
tre ele doar trei alergătoare — 
Maria Litră, Atena Oțet, Petria 
Ionașcu — femei cu grijă pen
tru muncă, pentru casă, pen
tru copiii lor. care-și găsesc 
timp și pentru sport.

li lăsăm pe cei din Vînători 
să petreacă și ne îndreptăm 
spre...

...CUJMIR. Cu gindul, oame
nii comunei sînt alături de e- 
chipa de fotbal, care joacă ta 
deplasare. Și in rest ? Secre
tara adjunctă a comitetului co
munal de partid. Cornelia Pă- 
vălan, ne asigură că partida a- 
ceasta nu este singura acțiune 
sportivă. într-adevăr. Pe tere
nurile bituminate ale liceului 
joacă volei elevii din satul Au
rora cu cei din comuna Cujmir, 
pe stadion — fotbal între cuj- 
mireni și cei din Braniște. 
„Crosul, ni se explică, s-a dispu
tat la o oră matinală, pentru 
ea mulți dintre participant! să 
poată însoți echipa de fotbal**, 
în fruntea activității, așa cum 
este și normal, cei trei profe-

gori de educație fizica, 
Popescu, Dan Ghirlca, 
Ghirlea.

Următorul popas, 
l-am făcut la...

„.GIRLA MARE.

Maria 
Mariana

ultimul,
SECUNDE

Comună 
așezată pe malul Dunării, ves
tită nu numai in județ, ci ta 
Întreaga tară, pentru că ta ul
timii cinci ani a fost de 3 ori 
„campioana** recoltei de grin pe 
tară. Succese pentru care co
operativa agricoli de producție 
„Unirea** — Girla Mare a fosi 
distinsă eu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și de două 
ori eu „Ordinul Muncii" clasa I. 
Ne tatimpină primarul Vasile 
Pantelimon care. împreună cu 
Stelian Voicu, președintele con
siliului comunal pentru educa
ție fizică, tocmai veneau de la 
crosul organizat tn comună și 
la care participaseră elevi din 
comuna Girla Mare și satul 
Vrata. Mergem la terenul de 
handbal, unde tinerii din cele 
două așezări amintite joacă ta 
fața unei galerii foarte active. 
Cei din Vrata sint mai buni — 
„lesne de înțeles, ni se spune, 
profesorul lor, Stelian Rochi an. 
are specializarea handbal*. Pro
fesoara Elena Panait, din Girla 
Mare, ne dă numele si „timpii* 
elevilor învingători la cros : 
Constanta Taică. Vastiana 
Olaru, Dorel Busuioc, copii de 
cooperatori ș: Cosiin Mi hal ache, 
fiul unui profesor.

O frumoasă călătorie prin 
trei comune mehedințene. con
cludentă. am spune noi. prin 
acțiunile sportive inițiate ta ca
drul „Daci» iei*.

Modesto FERRARÎM

Azi, primele jocuri în turneele finale
KONIN, 23 (prin telefon). 

Desfășurarea întrecerilor în 
grupele de calificare pentru 
turneele finale ale C.E. de 
baschet feminin a demonstrat 
că echilibrul valoric existent de 
mai mulți ani a devenit mai 
pregnant și, exceptînd formația 
Uniunii Sovietice (după opinia 
noastră marea favorită a com
petiției). celelalte selecționate 
vor lupta cu șanse aproximativ 
egale pentru o poziție cit mai 
bună ta clasament. Dintre pro
tagoniste, Cehoslovacia și Bul
garia (medaliate cu argint 
bronz in 1976) pășesc, de pildă, 
cu cite o infrîngere in 
etapelor Iugoslaviei și 
riei.

La Konin, publicul 
in cele trei zile de Întrecere a 
aplaudat evoluțiile baschetba
listelor din U.R.S.S.. Franța, 
România și R. F. Germania, iar 
meciul Franța — România a 
fost cel mai apreciat din în
treaga desfășurare a întrecerilor 
din această grupă. Nici specta
torii, nici membrii micii noas
tre delegații nu credeau că in 
20 de secunde se poate pierde 
un avantaj de 3 puncte...

Dar, ora regretelor a trecut 
și urmează ca de miercuri 
sportivele noastre să pășească 
în etapa a II-a a competiției, 
a turneului final pentru locurile 
8—11 Nici aici nu va fi ușor,

fi

fata e- 
Unga-

prezent

deoarece adversare vor fi for
mații care au înregistrat un 
salt calitativ confirmat chiar in 
aceste zile. Spania a tinut ta 
sah selecționata Ungariei, a- 
ceasta învingind doar după pre
lungiri, Olanda s-a tinut scai 
de Iugoslavia, desprinsă numai 
in ultimele minute. în fine, nu 
va fi u«or si pentru că Rodiea 
Goian — jucătoare de bază — 
s-a accidentat.

Clasamente la începerea tur
neelor finale : 1—7 : U.R.S.S„
Iugoslavia, Ungaria cite 2 p. 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța 
1 p, Polonia 0 ; 8—13 : România, 
Olanda, Italia rite 2 p. Spania, 
Suedia, R. F. Germania cite 
1 P.

Dumitru STĂNCULESCU

După meciul

$

de

VICTORIA JI I
DAR REZULTATEL

Nicicînd in palmaresul întîl- 
nirilor dintre echipele de ju
niori ale României și Poloniei 
la haltere nu a figurat o vic-
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AZI Șl MIINE, DERBY-UL DINAMO - STEAUA... -----  . BASCHEȚIN DIVIZIA A
Iubitorii baschetului din Capi

tală vor avea din nou prilejul 
să urmărească tradiționalul der
by al campionatului național de 
baschet masculin dintre echipele 
cluburilor Dinamo și Steaua. 
Partidele programate de etapa 
a XX-a, care trebuiau să se 
dispute sîmbătă și duminică, au 
fost devansate și vor avea loc 
miercuri și joi, de la ora 18.00, 
în sala Floreasca. Repriza se
cundă a meciului de joi va fi 
transmisă șd la televiziune. în 
deschidere, de la ora 16,30 se vor 
disputa întâlnirile restanță din 
etapa trecută dintre formațiile 
Rapid — I.E.F.S.-Lic. 2.

Confruntările dintre baschet- 
baliștii de la Dinamo și Steaua 
au stârnit, de fiecare dată, un 
Interes major în jurul lor, de
oarece în majoritatea cazurilor 
lupta pentru cucerirea titlului de 
campioană s-a 
două formații, 
mele locuri

dat Intre aceste 
Dealtfel, pe pri- 
ale clasamentului

actual se află, la egalitate 
puncte, echipele Steaua ti 

Antrenorii ambelor

de 
Di- 
for-

i. Alături de Cristina
Eugenia Nicola, Ana 

- și ele J unsoare n — 
i Cimpulung speră să 
in curind, sub 2:10,0.

prezentând * nouă cluburi șl a- 
sociațil sportive, printre care șl 
Spartak Odesa (U.R.S.S.). Iată 
cum arată clasamentul general al

acestei competiții : 1. N. Solo
viov (Spartak Odesa), 3. S. Ste- 
panicenko, 3. M. Mocanu (Pe
trolul Ploiești).

namo. _________ __
mâții au alcătuit programe amă
nunțite de pregătire și tint... ctm- 
vinși de succesul echipei pe 
care o antrenează.

Dan Niculescu (Dmamo) are la 
dispoziție întregul lot și din e- 
chipa pe care o va prezenta 
miercuri și joi nu vor lipsi Va- 
sile Popa, Gheorghe Novac, Dan 
Niculescu, Marian Braboveanu, 
Ion Uglai etc. De partea cea
laltă, antrenorii Mihai Nedef și 
Alexandru Fodor vor arunca în 
luptă pe Costel Cernat, Gheor
ghe ~ “
sile 
tul 
mai
Simpla enumerare a acestor va
loroși jucători constituie o ga
ranție a frumosului 
baschetbaîistic ce va 
publicului.

Oczclak, Nicolae Pîrșu, Va- 
Zdrenghea, precum și pdvo- 
de 2,10, Roman
bun de la meci

Opșitaru, 
la meci.

spectacol 
fi oferit

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA 
LA RUGBY

A

cadrul unui concurs la 
atleta noastră Maricica 
cișugat detașat cursa de 
cu 857,4. La aruncarea 
Lucia Fotachc a obțl- 

I trei cu 57.00 m (record 
l după sovieticele Gor- 

e,î2 m s Melnikova

ÎNTRECERI 
ALE CICLIȘTILOR

REZULTATE SCONTATE IN DIVIZIA A LA TENIS 
DE MASA

Turneul de calificare pentru 
Divizia A la rugby continuă azi 
cu etapa a doua. Stadionul O- 
limpia va fi, de la ora 15,30, 
gazda unei partide atractive, în 
care vor evolua cele două echi
pe învingătoare în runda prece
dentă: C.F.R. Brașov și RACE- 
MIN B. Mare.

Tot azi urma să se dispute 
și meciul Constructorul Constan
ța — Dunărea Giurgiu. lată, in
să, că o telegramă sosită de la 
Constanța anunță retragerea e- 
chipei din competiție. Un gest

care, indiferent de explicațiile 
sale, se înscrie In aria nesporti- 
vitățil. De ce oare au mai luptat 
rugbyștil constructori pentru a 
se clasa In serie pe locul Intii? 
Prezența lor în turneu înseamnă 
oricum o reușită, 
buia umbrită de 
gere nejustificată, 
au pierdut in prima
fel, această situație 
pentru un oraș ca Constanta — 
ar trebui analizată șl luate mă
surile ce se impun.

care nu tre- 
această retra- 
chiar dacă ei 
etapă. Dealt- 

tristă

ACTIVITATEA COMPETTTIO- 
NALA LA CICLISM a conmrtiat 
să se desfășoare cu aceeași in
tensitate și In săptâmlr.a recent 
Încheia tâ. Astfel. pstarzM au par
ticipat sîmbătă la an concurs 
pe velodromul din Sos. Ștefan . 
cel Mare, din Capital, dotat cu 
„Cupa București- (eapa a l-a). 
De menționat, din nou, compor
tarea meritorie a tînârului Geor
ge Ion de la C-S-S. 2 care, în 
proba de viteză a dat serios de 
lucru mai experimentațâier A. 
Telegdi și FL Negoiescu, ambii 
de la Steaua. Desfășurată sistem 
turneu, la sfârșitul prmr.et părți 
a probei de viteză, fiecare dm 
cei trei component! amintiți a- 
veau la activ cite 2 victorii, ast
fel că a fost necesară o manșă 
de baraj. Aici, rutina lui Te
legdi și Negoiescu și-a spus 
euvîntuL în același concurs s-a 
mai disputat proba de 200 
lansat Ca care au participat 
de concur en ți), ciștigaxă de 
Telegdi cu U.S sec. adițiune 
puncte pentru seniori 
ture), la care victoria a 
lui N. Stan (Steaua) cu 
o probă de adițiune de 
pentru juniori, la care

m
A. 
de 
3t 

revenit 
» P 51 
puncte 

victoria 
ă suris lui D. hxiițâ (C.S.S. 
22 p. *

(pe

1)

PE PISTELE DE ATLETISM

Rezultate tehnice, etape a IV-a 
a Diviziei A la tenis de masă : 
MASCULIN: C.SJtf. Cluj-Napoca
— Polilehnica București 17—0 ; 
Gloria-Șolmii Buzău — Comerțul 
Tg. Mureș 16—1 ; Universitatea 
Craiova — Progresul București 

14—3 (Flrănescu, Neagoe și 
Gheorghe — cite 4 v, Borca 2 v, 
respectiv, Cauri. Craioveanu și 
Cauri — Onețiu — rite 1 v) ;

Odorbeiu Secuiesc — Lo
comotiva București 10—7 (Nagy 
4 v, Fejer și JCraly — rite s v. 
Bees și Nagy — Tejer — rite 
1 v, de la gazde, Panait 3 v, 
Stama^scu și Bodea — rite 2 v, 
de la oaspeți) ; C.SJH. Iași — 
Tractorul Brașov I—11 șl C.S.Ș. 
Craiova — Constructorul Hune
doara 17—6 WO. FEMININ : C.S. 
Arad II — C.S_M. Cluj-Napoca 
I—1 (Eva Ferenczi șl Magdalena 
Leszay — rite 3 v, Liana Mihuț 
3 v, respectiv Ileana Szekely 1 v
— în fața campioanei europene 
șl naționale 
Buzău

Mihuț !) ; Voința 
Metalurgistul Cugir

6—3 (Tamara Savu, Rodiea Gagu 
șl Simona Petrescu — cite 3 v, 
de la Învingătoare, Gabriela Ra
dar 3 v, de la învinse) ; C.S.Ș. 
Craiova — Progresul București 
3—6, meci în care, din nou, Ma
ria Alexandru a cîștigat tot ce 
ce se putea cîștiga (Marla Păun 
2 v, Ecaterina Ionescu 1 v șl 
Maria Alexandro 3 v, Viorica 
Ivan 2 v, Camelia Filimon 1 v); 
C.S. Arad I— C.S.M. Cluj-Na
poca 7—2 (Ildiko GyongySsi 3 v, 
Crinela Sava și Livia Căruceru 
— rite 2 v, respectiv Ileana Sze
kely și Lili Dozsa — cite 1 v); 
C.S.Ș. Rm. Vilcea — C.S.Ș. Sla
tina 5—4 (Luminița Bălescu șl 
Mlhaela Efrem — cîte 2 v, Faus
tina Bunduc 1 v, respectiv, Nela 
Stoinea 3 v și Ciobancan 1 v) șl 
Gloria-Șolmii Buzău — Metalur
gistul Cugir 4—5 (Lorena Mihai 
2 v, Miliaela și Dcrina Murea — 
cîte 1 v, respectiv Gabriela Ra
dar 3 v, Gabriela Darnic șl A- 
neta Ghivu — cite 1 v).

COMPETIȚII DE MOTOCROS Șl VITEZA
finală (a 4-a) a „Cupei 
la motocros, ediția 1973,

tone atît 
favoarea 
tivi. Este 
ees rema 
progresul 
ultima 

Deși 
nut o 
puține 
să ne 
cest ea
corduri n 
Zoltan Ra 
grea — s 
și Ilie Va 
două stilt 
ră (305 kj 
tan Rad 
care cîntă 
un r< 
toate 
terofil roi 
actualul i 
kg). Antn 
se ocupe 
vitezei lu 
a-i îmbu 
„smuls".

în prog 
Ștefan Cs 
reș). care 
7,5 kg re2 
tele camp 
admirat i

rez^L
■

HITO-PROț
50.000 ld 

tul COJOl 
la tragere 
1970.

CE

La Bacău și la Timișoara s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică 
întrecerile echipelor participante 
la grupa B a „Cupei României-. 
Iată cele mai bune rezultate :

La BACAU : feminin : 100 m : 
Elena Tărîță (Neamț) 12,2, 200 m: 
Tărîță 24,4, 400 m : Tărîță 53,7, 
Fița Lovin 55,5, 800 m: Lovin
2:03,0, Antoaneta Iacob (Comb. 
(București) 2:04,6, Doina Beșliu 
(Suceava) 2:06.1, 1 500 m; Lo
vin 4:21,0, iacob 4:22,9, lungime : 
Gina Panait (Brăila) 5,80 m ; 
masculin : înălțime : Alexandru 
Papi (Brașov) 2,07 m, lungime: 
Carol Olah (Brașov) 7,18 m, 10 
km marș : Comei Patușinschi 
(Comb. București) 43:32,5, greu
tate : Paul Neagu (Brașov) 
15,66 m, disc : Zoltan Hegheduș 
(Brașov) 55,40 m, suliță ; Con
stantin Grigoraș (Suceava) 
70,26 m.

Clasament : 1. Brașov 182 p 
(132 masculin, 50 feminin), 2. 
Combinata București 108 p (58+50), 
3. Galați 88 p (35+53), 4. Neamț
78 d (21+57), 5. Suceava 76 p
(46+30), 6. Bacău 66 p (43+23),
7—8. Prahova (49+11) și Brăila 
(27+33) 60 D. 9. C.S.Ș. Atletism
Buc. 44 n <28+16).

La TIMIȘOARA, reprezentativa 
județu'lui Dolj a reușit să în
treacă formația gazdă. De sub-

1.

Uniat victoria
1 500 m în țața 
bara. Cele mai 
feminin : 400 m 
șescu (Dolj) 57.1, 800 m : Mă- 
rășescu 2:04,5, Georgeta Gazibara 
(Timiș) 2:08.6, 1 500 m : Maria 
Radu (Dolj) 4:26,8, Gazibara 
4:26,9. suliță: Doina Maxim (Ca- 
raș-Sevcr n) 51,64 m ; masculin : 
100 m : Constantin Ivan (Sibiu) 
10,6, 800 m : —----- -------------—‘
hor) 1:49.7. 
nu (Mureș) 
sile Bichea 
gime : Ion
7,36 m, prăjină : Constantin Li- 
hu (Dolj) 4,40 m.

Clasament: 1. Dolj 182 p, 2. Ti
miș 134 p, 3. Bihor 109 p, 4. Ca- 
raș-Severin 69 p, 5. Sibiu 49 p, 
6. Mureș 45 p, 7—6. Arad și Hu
nedoara 41 *

• Ileana 
tăzl la un 
la Crystal

• Btapa
„Cupei României' , _
Initial la Poiana Brașov la 17—18 
iun'e, se va desfășura la ace
leași date pe Stadionul Republicii 
din București.
• Mititica Junghiatu (Liceul de 

atletism Clmpulung Muscel) a 
alergat, în cadrul grupei A, 2:10,2

Măriei Radu la 
George tei Gazi- 
bune rezultate : 
: Natalia Mără-

800 m :

Mircea Damian (Bi- 
110 mg : ion Oltea-

14,7, 3 000 ob : Va- 
(Timiș) 8:43,2, Iun- 

Scarlat (Maramureș)

p, 9. Maramureș 33 p. 
Silal va participa as- 
concurs Internațional 
Palace (Londra).
a n-a a grupei A a 

programată

DUMINICA DIMINEAȚA, 
eliștii fondiști seniori s-au 
trecut în cadrul .Dariadri' 
Campionatul municipal de fond, 
pe distanța de 100 km. Alerga
rea a avut loc pe Șos. Alexan
driei, între bornele kilometrice 

(dus - în tors), pe an timp 
si s-a soldat cu vlcto- 
C. Bonciu (Steaua). A- 
parcurs distanța tn î h 
medie orară 40,050 km.

«d- 
în- 
în

7—57 .
cu vânt 
ria iul 
cesta a 
29:46 —_____ ______ ___________
învingătorul a fost urmat de T. 
Drăgan (Olimpia). L. Roșac (Vo
ința), L Radu (Steaua) etc.

La juniori mari (care și-au 
discutat întâietatea pe 60 km) 
primul loc a fost ocupat de I. 
Chiran (C.S.S. 1) 1 h 35:00 —
medie orară 38 km, iar la ju
niori mici cursa, disputată pe 
40 km, a revenit lui M. Prună 
(Steaua) cu 1 h 12:00 — medie 
orară 33,114 km.

S APT AMIN A ACEASTA patru 
pis tar zi români vor participa la un 
concurs de velodrom in Polonia. 
Au făcut deplasarea A. Telegdi 
(care va concura la proba de vi
teză și la 1 000 m), George Ion 
(viteză), Gh. Lăutaru (4 000 m și 
urmărire individuală) și S. Nan- 
ciu (viteză' și 1 000 m).

Etapa 
F.R.M.- 
s-a desfășurat duminică la .Mo- 
reni în organizarea 
Flacăra -Automecanica 
ta te.

Seniorii și juniorii 
startul în comun, disputtndu-șl 
mtlietatea în două manșe, fle
care a cîte 40 de minute, plus 
două ture.

Clasa motoretelor „Mobra*, 
rezervată celor mal tineri mo- 
tocicliști, a revenit localnicului
H. Pascu, care a știut să folo
sească avantajul terenului pro
priu, el avînd în brașovenii T. 
Dulea și V. Lepădatu cel mai 
puternici adversari,

CLASAMENTELE ETAPEI: Mo
toreta „Mobra* — 1. H. Pascu 
(FL-Auto. Moreni), 2. T. Dulea 
(St. r. Bv.), î. V. Lepădasu (St. r. 
Bv.) ; juniori — 1. D. Naiche 
(I.T.A. Tg. Jiu), 2. L. Dan (Po
iana Cîmpina), 3. T. Gyurka (E- 
lectro. Si. Gheorghe) ; seniori —
I. M. Banu (Poiana Cîmpina),
2. P. Filipescu (I.T.A. Tg.
3. L Plugaru (St. r. Bv.).

Competiția s-a desfășurat 
echipe. Motocrosiștil de la 
iana Cîmpina (M. Banu, L. 
L Schmidt, R. Voinea, Gh. 
prolu, P. Schmidt și D. 
nov, antrenor — St. Chițu, me
canic — C. Goran) au acumulat 
319 p la toate clasele, terminînd 
în postură de învingători me
rituoși. Urmează in clasamentul 
general : St. roșu Brașov cu 
239 p, Torpedo Zămești 227 p 
(absentă......................
care nu 
Muscelul

asociației 
din locali-

au luat

1.
3. T.

Jiu)
pe

Po- 
Dan, 

o- 
Maria-

dotate cu trofeul „Cupa Priete
nia “. Iată învingătorii șl locu
rile ocupate de motocicliștli ro
mâni: etapa I, Olsztyn (Polonia) 
— LV. Hudiakov (U.R.S.S.)... 
12. M. Baiu 19. E. Mdlner, 20. 
E. Laub... 24. I. Plugaru ; etapa 
a H-a, Zilina (Cehoslovacia) —

P. Rulev ‘
Millner... 10. 
Laub... 24. I. 
ni-a, Vitepska (U.R.S.S.) 
A. Opatovici (U.R.S.S.)... 
Banu... 11. E. Millner... 
Laub... 23. I. Plugaru. 
concurs au participat 
alergători din 9 țâri.

Clasamentul general 
după trei etape, are 
înfățișare : L U.R.S.S. 
Polonia 34 p, 3.
30 p, 4. Bulgaria 19 p, 5. Româ
nia 18 p, 6. R D. Germană 16 p, 
7. Ungaria 10 p, 8. Iugoslavia 
4 p, 9. Cuba 0 p. Următoarea 
etapă a competiției este progra
mată la 6 august pe traseul de 
la Sf. Gheorghe. în organizarea 
federației noastre de specialitate.

★
Ba Tg. Mureș a avut loc du

minică, în fața a peste 15 000 de 
spectatori, etapă a 3-a a „Cupei 

‘ ......................... “ " lnvingă-
(începă- 
(Energia 
L. Fe- 

12S cmc 
Reșița);

E. f
1. (U.R.S.S.)... 8. E. 

M. Banu... 15. E. 
Plugaru ; etapa a ------------ t 

M.
.... E.
La fiecare
cite 40 de

7. 
19.

pe echipe, 
următoarea

45 p, *• 
Cehoslovacia

EDJjTA A X-A a „Turului ci
clist al Dobrogei* s-a bucurat 
de prezența la startul întrecerii 
a 40 de alergători juniori, re-

duminică din 
le cunoaștem 
C-lung 205 p.

★ .
națională de

motive pe 
încă) șl

motocrosEchlpa
a țării noastre a participat la 
trei etape consecutive ale pres
tigioasei competiții Internaționale

F.R.M." la viteză. Iată 
lorii : 50 cmc „Mobra* 
tori) — V. Mărgărit 
Cîmpina), (avansați) — 
renczl (Voința Oradea) ;
— C. Boboiescu (C.S.M.
175 cmc — M. Covaci (I.R.A. Tg 
Mureș) ; * ~
(Energia 
P. Festa
— H.
(Voința _____  _
echipe după trei etape : I. 
trul moto — I.I.R.U.C. Buc. 307 p.
2. Progresul Timișoara 176 p,
3. Energia Cîmpina 109 p (I.
pAuș — coresp.).

250 cmc — I. Lăzărescu 
Cîmpina) ; 500 cmc — 
(I.R.A. Tg. Mureș); ataș 
Pocrancz — H. Dovits 
Sibiu). Clasamentul pe

Cen-
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Importante măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul eșalonului copii-juniori

e măsură probele combinate 
rta atletică, de ansamblu, dar, 
trebuie să fie, de vreme ce, cu 
«pții. marii decatloniști șl pen- 
icare provin (Un aceste țări —, 
ic • altă disciplină expresia 
totajă au se potrivește ca in 
lor atletice. „Atletism total" 
imul rînd, decatlon șl penta- 

prin cuprinderea tuturor gru- 
er—șl prin eforturile deosebite 
re și competiție.
adevărata sa condiție, ascunsă 

ioc performere de excepție în 
atletis- 
fost în

la penta- 
tsă, de-a 

:va lideri a- 
i- chiar, la 
>•_ o adevărată familie 
pentru care orice concurs 
ărbătoere. Mal mult, s-a 
c eu prea multă vreme în 
■1 anilor ■70, o adevărată emu- 
»uon : Vasale Bogdan, liderul 
5- azi), se apropia de 8000 de 

ști „valorau" în jur de 7 500 
iu de 7 000 p nu puteau fi nu- 
« unei singure mlinl. Se putea 
națională, capabilă să se in

tere cu Franța, Italia șl Fin
is tatilnirt bilaterale cu R.F. 
ie intUnirl nu mai figurează 

atletismului nostru. Nu mai 
că aici nu am putea alcătui

o echipă (chiar
In clasamentul 
măvară al decatlonlștitor seniori

fără pretenții asupra valorii ei) 1 
concursului republican de pri- 

_______ _ __ ____________ __ 1 figurează... 
5 (cinci) nume. Intre Bogdan — șl el, parcă, 
resemnat (7.219 p) — și al treilea clasat este 
o diferență de peste 1 300 de puncte. La juniori, 
numărul participanților a fost „mai mare", 
opt (I), dar este greu de întrezărit o speranță 
în acest firav pluton. Cu cifre ceva mal ridi
cate in privința participării, dar cu o medio
critate cel puțin egală, pentatlonul feminin „ți
ne pasul" în acest mers al racului.

Sfirșitul firesc al acestei involuții îl reprezin
tă dispariția .........totală a decatloniștilor șl penta- 

tlonistelor Dispariția din cir
cuitul internațional — azi — 
poate fi urmată — milne — de 
desființarea (din lipsă de com
petitori) a competițiilor Interne. 
E drept, un poliatlonist se creș
te greu, în ani mulțl, cu răbda
re. Nu rezultatele constituie, 
rinduri ; rezultatele slnt conse-Insă, ținta acestor , __ _______

eința logică a unei MENTALITĂȚI inacceptabile, de 
a Întoarce spatele probelor mai grele (adevă
rat), dar și mai prestigioase ale atletismului. A- 
eeste rînduri nu pot fi considerate nici măcar un 
semnal de alarmă, pentru că a trecut și timpul cînd 
se puteau îndrepta lucrurile cu un semnal de 

Trebuie luat totul de la Început, de la 
nu avem, in primul rînd bază —, cu 
cu răspundere și cu pasiune. Federa- 

primul rînd, nu trebuie să-1 fie Indi- 
„moartea" decatlonului. Cu atit mai 

' *" i ei stă un fost deca

alarmă, 
bază — 
răbdare, 
țiel, în 
lerentă „_______ _
mult cu dt în fruntea 
tî-onJst !...

Vladimir MORARU
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TOATĂ GRIJA Șl CELE MAI BUNE CONDIȚII 
„SCHIMBULUI DE MÎINE“, VIITORUL FOTBALULUI ROMÂNESC!

Cadrul organizatoric șl dc instruire la parametrii marii performante
La plenara Comitetului F.R. Fotbal, care a avut loc luni, 32 mal 

a-c., au fost aprobate măsuri deosebit de Importante care vizează 
îmbunătățirea activității la nivelul eșalonului copii-juniori, baza 
piramidei fotbalului nostru. Prezentăm alăturat detalii privind or
ganizarea unor cluburi școlare de performanță, înființarea centrului 
național de pregătire a celor tnai talentați funiori din țari, orga
nizarea unor competiții țcolare de amploare, acțiuni inițiate de 
CN.E.F.S. — F.R.F. — Ministerul Educației șt invățăminSului — 
C.C. al U.T.C. — C.N.O.P.

200 DE JUNIORI SE VOR PREGĂTI INTR-UN CENTRU 
NATIONAL 

Un subcentru va funcționa la Brașov

județeană șt cu turneu fina! (15 au
gust — 15 septembrie), la care vor 
lua parte cele 8 ciștigătoare ale 
etapei interjudețene. La grupa 17— 
18 ani campionatul va avea numai 
etape pe școală, localitate și județ.

F.R.F., Ministerul Educației șl In- 
voțămîntului, C.C. al U.T.C. și 
C.N.O.P. vor elabora, aproba și di
fuza în cel mai scurt timp regula
mentele de desfășurare a tuturor 
competițiilor școlare de fotbal.

Cum priviți măsurile luate?

B
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juniori cu Polonia

CATEGORICĂ,
DIM TOATE 
bPORTURlIE

AU PREA FOST.™ BASCHET CAMPIONATUL RE
PUBLICAN AL JU
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Xprimul hal
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de mărirea 
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rultatele la

arătat a fi 
A. Tg. Mu- 
mnătățit cu 
ă de recen- 
ionale. Am 
puterea de

concentrare a acestui tînăr. Gă- 
lățeanul Ion Sălaș a avut de 
asemenea o comportare merito
rie, de data aceasta la categoria 
cocoș, deși el poate concura ei 
la categoria muscă, la care de
ține titlul de campion pe acest 
an cu 210 kg. Acum, In meciul 
cu Polonia, el a obținut 215 kg.

în rest, rezultatele celorlalți 
component! ai lotului au fost 
mai slabe decît la finalele cam
pionatelor țării : Șt. Csata — 
cu 12,5 kg ; Eugen Chivu — cu 
12,5 kg și chiar Zoltan Rad — 
cu 5 kg la totalul celor două 
stiluri. Sîntem de acord cu 
răspunsul antrenorilor că spor
tivii nu pot fi in formă maximă 
la fiecare concurs, capabili să 
realizeze de fiecare dată noi 
recorduri și că obiectivele prio
ritare slnt marile competiții. 
Totuși, o scădere vertiginoasă 
a performantei într-un interval 
de timp scurt poate Însemna 
ieșirea din formă.

în încheiere menționăm exce
lenta organizare a meciului 
prin contribuția directă a foru
rilor sportive din municipiul 
Gh, Gheorghiu-Dej.

Ion OCHSENFELD

NIORILOR UI programează în
tre 26 ți 23 mal faza de zonă In 
orașele : Brașov, Ploiești, Sibiu, 
Satu Mare (băieți), Constanța, 
Botoșani, Mediaș, Cluj-Napoca 
(feminin) . ECHIPA FEMININA 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA s-a clasat pe locul secund 
ta turneul internațional desfășu
rat in Polonia, la Gliwice, tn- 
vinglnd pe A.Z.S. GHwice eu 
TI—65, Slavia Havirov (Cehoslo
vacia) eu 68—61 și fiind între
cută de KJ.V. Halle cu Ti—86. 
Clasament final: 1. K.P.V„ X. 
„U", 3. A.Z.S., 4. Slavia.

GIMNASTICA echipa fkmi- a Clubu
lui sportiv școlar nr. 3 și eea 
masculină a Liceului nr. 1 dan 
Capitală au susținut întftnlri a- 
micale la Varșovia, eu selecțio
nate ale școlilor sportive din 
capitala Poloniei. Atît pe echipe 
eît $1 individual, victoriile au 
revenit gimnaștilor noștri: 179,55— 
171,60 la feminin, respectiv 
319,10—307,00. La fete, prima s-a 
clasat Ruxandra Cîrciumairu cu 
37,15, urmată de Claudia Dra- 
gomir (36,55) șl Dorota Ojadana 
36,50. La băieți, pe primele două 
locuri doi glmnaști români : Oc
tavian lonașiu cu 55,20 șl Janos 
Csatlos cu 54,20.

HANDBAL $CO^A,nr. 77 (șos. Pante- 
limon nr. 289) selecționează bă
ieți și fete (născuți 1967—1968) 
pentru clasele speciale de hand
bal Selecția are loc In perioa
da 25 mai — 10 iunie.
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Biletele de Intrare pentru meciurile de baschet Steaua — Di
namo, programate astăzi și mîtne in sala Floreasca, s-au pus 
In vtnzare la agenția C.C.A. și la sala Floreasca. La aceste 
indlniri slnt valabile numai permisele C.N.E.F.S. eliberate 
pentru tribuna mom și cele de ziariști.
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Centrul Federației române de fot
bal își propune să pregătească co
pil și juniori, între 14-18 ani, la ni
velul cerințelor superioare ale jocu
lui practicat pe plan internațional 
și să constituie, în același timp, o 
unitate de experimentare a metode
lor moderne de instruire, care să fie 
aplicate apoi in procesul de pre
gătire a copiilor și juniorilor desfă
șurat in toate unitățile sportive.

In vederea realizării acestui scop, 
pe baza unei selecții riguroase, care 
se va desfășura in perioada bmkxf 
gust 1978, vor fi reținuți circa 180-200 
jucători născuți între 1 august 1960- 
31 iulie 1964, care vor intra in pre
gătire încep;nd cu 1 septembrie, sub 
Îndrumarea unor antrenori compe
tent, cu rezultate bune In crește
rea copiilor si juniorilor, ce vor fi 
stabiliți de Biroul Federației române 
de fotbal la propunerea Colegiului 
contrai al antrenorilor.

Pentru anii următori, selecționarea 
elementelor pentru Central F.R. Fot
bal se va face in principal din tine
rii jucători care vor activa în codrul 
duhurilor sportive școlare de perfor
manță, dar și din codrul altor uni
tăți care se ocupă de formarea co
piilor șj juniorilor.

Prin crearea unor condiții optime 
de pregătire — terenuri, materiale, 
echipament, condiții de refacere șl 
recuperare, alimentație. Internat, pro
gram școlar — se va crea posibilita
tea unul volum de lucra de 1 000- 
1 200 ore anual.

Centrul F.R. Fotbal va funcționa In 
municipiul București, avind «m sub
centru la Brașov, urmînd ca activita
tea acestora sâ se organizeze astfel t

I> BUCUREȘTI. Centru! va funcțio
na pe lingă Liceul Industrial Elec- 
troaparataj. In cadrul căruia toți 
fotbaliștii, care sînt în același timp

Iși elevi, tșl vor continua activitatea 
- profesională prin transferarea Iar din

vnitățife școlare unde învață in pre
zent la cursurile serale compacte. 
Vor fi formate 4 grupe de lucru a 
cite 30-32 elevi, după cum urmează:
1. juniori I (născuți dupâ 1 august 
1960 - cl. Xl-XII), 2. juniori 11 (năs
cuți după 1 august 1961 - d. X-XJ), 
X cădeți (născuți după 1 august 1962
— d. IX—X), 4. copii (născuți după 1
august 1963 - d. VIII-IX). z
• BRAȘOV. Subcentru! va funcțio

na pe lingă Grupul școlar ol Uzinei 
Steagul roșu, în cadrul căruia elevii 

vor continua și pregătirea profe
sională la cursurile serale compac
te. Vor fi formate două grupe a cite 
30-32 elevi, astfel : 1. juniori II (năs
cuți după 1 august 1961 — an. II—III),
2. cădeți (născuți după 1 august 1962
- an. II-III).

Toți cei 180—200 fotbaliști vor fi 
transferați pe perioada în care sînt 
componenți ai Centrului F.R. Fotbal 
la echipele centrului, urmînd ca după 
aceea sâ se întoarcă la echipele din 
care au provenit. Dacă acestea nu 
slnt de Divizia A, el vor fi re part J- 
roți de F.R. Fotbal la echipe din 
aceasta categorie.

Grupele de juniori I, născuți după 
1 august 1960, vor constitui lotul na
țional lărgit din care se va forma 
echipa națională de juniori, celelalte 
grupe compunînd eșaloanele de per
spectivă. Componenții celor șase gra
pe vor forma 12 echipe cărora II te 
va asigura un calendar intern șl In
ternațional corespunzător. Cheltuielile 
necesare pentru funcționarea centru
lui vor fi asigurate din bugetul Fe
derației române de fotbal.

Fină la data de 15 iunie 1978, F.R. 
Fotbal împreună cu Ministerul Edu
cației și Invățămîntului și organele 
locale de stat și sportive din Bucu
rești și Brașov vor definitiva toate 
măsurile ce trebuie întreprinse pentru 
începerea în bune condițiunl a ac
tivității Centrului F.R. Fotbal de pre
gătire a tinerilor fotbaliști.

12 UNITATi SPORTIVE ȘCOLARE DE PERFORMANȚA 
CU PROFIL DE FOTBAL

NOUTATEA SEZONULUI

iulie, august

Bălcescu nr. 
au program

Clăbu- 
Plecare 
din sta- 

Lacul

zona 
din

Jdpiter 
din perlele lito
ralului.

Liliacul 
stațiunea 

una

De reținut că plecările în aceste 
fost stabilite pentru fiecare duminică 
și septembrie.

Filialele de turism din Bd. 1848 nr. 
35, Bd. Republicii nr. 68, Calea Grivi 
zilnic intre orele 8 și 20.

Campingul din 
Dumbrava Si
biului 
Hotelul 
cet —

Vilele 
țiunea 
Roșu 
Complexele tu
ristice din mun
ții Semenicu- 
lui (Crivaia, Se- 
menic și Trei 
Ape)

Unde ne petrecem concediul *78 ? La munte ? La mare î
Pentru a rezolva dilema, I.T.H.R. propune soluția ideală : 

6 zile într-o stațiune montană și 6 zile pe litoral

VA AȘTEAPTĂ :
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„Programul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizica și sport 
pe perioada 1976-1980 șl pregătirea 
sportivilor români în vederea partici
pării la Jocurile Olimpice din 1980" 
prevede printre altele că, pentru 
asigurarea pregătirii celor mai va
loroși sportivi din rîndul elevilor la 
nivelul cerințelor olimpice, Incepînd 
cu anul 1977 se vor înființa cluburi 
sportive școlare de performanță, 
avînd regim de internat, astfel ca 
pînă in anul 1980 In fiecare județ 
să funcționeze ana sau două ase
menea unități specializate pe ramură 
de sport. Cluburile școlare de per
formanță își vor desfășura activitatea 
In cadrul rețelei de învățămînt și 
vor fi finanțate de consiliile populare 
Județene șl al Municipiului Bucu
rești șl de către Consiliul Național 
pentru Educație Fizică șl Sport. Clu
burile sportive școlare, care vor func
ționa în cadrul rețelei de învcțâmînt 
ea unități teritoriale sau pe lîngâ 
unele școli șl licee, vor fi subven
ționate de către consiliile populare 
județene și al Municipiului Bucu
rești.

Unitățile sportive școlare cu profil 
de fotbal se .vor consolida tn două 
etape :

ETAPA 1978-1979 : îmbunătățirea ac
tivității celor 12 unități nominalizate 
in rețeaua Ministerului Educației și 
Invățâmîntului (Cluburi sportive șco

lare de performanță și cluburi spor
tive școlare).

ETAPA 1979-1980 : extinderea rețe
lei existente în așa fel ca in fiecare 
județ sâ funcționeze una sau două 
asemenea unități specializate.

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE DE 
PERFORMANȚA vor funcționa pe lin
gă următoarele licee și școli gene
rale : 1. Bacău — Liceul chimie-bio
logie V. Alecsandri (clasele III—XII); 
2. Constanța — Liceul industrial 
Boric (cl. IX—X); 3. Hunedoara — 
Liceul industrial nr. 5 Deva (ci. 
IX—XII) ; 4. Timiș — Liceul industrial 
nr. I Timișoara ,(cl. V-XII) ; 5. Ar
geș — Școala generală nr. 11 Pi
tești (cl. V—VIII) ; 6. București — 
Liceul industrial D. Petrescu (d. 
IX—XII) și Școala generală nr. 178 
(d. V—VIII) ; 7. București — Liceul 
industrial „Electroaparataj*4.

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE 
vor funcționa în următoarele munici
pii, urmînd să-șl centralizeze elevii 
Intr-o școală stabilita pe plan lo
cal : 8. Arad — Clubul sportiv șco
lar Gloria ; 9. Bihor - C.S.Ș. Ora
dea ; 10. Brașov — C.S.S. Brașovia ; 
11. Dolj — C.S.Ș. Craiova ; 12. Si
biu — C.S.Ș. Sibiu.

Măsurile concrete pentru buna 
funcționare a acestor unități se vor 
lua de către forurile competente, 
pînă la data de 15 august 1978.

CAMPIONATE ȘCOLARE PENTRU TOATE GRUPELE 
DE VIRSTA...

Pentru a asigura o bază largă de 
selecție a copiilor și juniorilor, In- 
cepînd cu anul școlar 1978—1979 se 
vor organiza, în cadrul competiției 
naționale „Daciada", întreceri școlare 
de fotbal pe grupe de vîrstă, după 
cum urmează : 1. Campionatul șco
lilor generale (8—10 ani, 11—12 ani 
șl 13—14 ani) ; 2. Campionatul li
ceelor (15—16 ani și 17—18 ani).

Competițiile școlare se vor organiza 
de către inspectoratele școlare ale 
județelor, în colaborare cu consiliile 
județene pentru educație fizică și 
sport, comitetele județene U.T.G și 
Consiliile județene ale Organizației 
Pionierilor.

CAMPIONATUL ȘCOLILOR GENE
RALE se organizează astfel : fa ca

tegoriile de vîrstâ 8—10_ani șl 11—12 
an. cu etape pe școală (15 septem
brie — 15 noiembrie, turul șl 15 apri
lie — 15 mai, returul), pe localitate 
(15 mai — 1 iulie). La xategoria de 
vîrstă 13—14 ani, campionatul va avea 
următoarele faze : pe școală (15 sep
tembrie — 15 noiembrie), pe locali
tate (15 martie — 15 mai), fază
județeană (15 mai — 15 iunie), inter
județeană (15 iunie — 25 iunie) și 
etapă finală pe țară, cu participarea 
celor 8 echipe ciștigătoare ale etapei 
Interjudetene (1—15 iulie).

CAMPIONATUL LICEELOR. ȘCOLI
LOR Șl GRUPURILOR ȘCOLARE PRO
FESIONALE se va desfășura astfe! : 
la grupa 15—16 ani cu etape pe 
școală, pe localitate, pe județ, inter-

AU CUVÎNTUL CITIVA 
SPECIALIST! IN MUNCA 

DE" FORMARE
A TINERILOR FOTBALIȘTI

DUMITRU VARODIN (director ct 
Clubului sportiv școlar de performanță 
din Bacău) : „Luind cunoștință, din 
raportul prezentat, de importantele 
măsuri preconizate de F.R. Fotbal, in
tre care se înscriu la loc de cinste 
acelea referitoare la creșterea tinere
lor elemente, nu pot să nu recunosc 
că și pinâ acum unitatea noastră șco
lară putea fi mult mai productivă f 
în sensul câ ea a avut create con- 
dițiile necesare pentru a furniza fot
balului de performanță un număr spo
rit de jucători cu reale perspective 
de progres.

Invâțind și din greșeli, la unitatea 
noastră școlară ne-am restructurat 
planurile de activitate — șî vă asigur 
că nu numai pe hîrtie — în așa fel 
incit, pe de o parte, procesul de se
lecție sâ cuprindă un număr și maB 
mare de copii, de la o vîrstă mai 
mică, iar, pe de altă parte, volumul 
antrenamentelor să crească, tntr-un 
Ciclu sâptâmînal, de ta 7 la 16 oro*»

Prof. PAUL POFESCU - directorul 
Școlii generale nr. 178 cu program 
de fotbal din cadrul Liceului indus
trial „D. Petrescu“ — Pajura : „Inan 
Into de orice, aș vrea sâ remarc fap
tul, deosebit de semnificativ și do 
îmbucurător pentru noi, câ una din 
principalele probleme care a stat în 
atenția Comitetului F.R.F. a fost 
aceea a juniorilor și copiilor, baza 
piramidei fotbalului de performanță. 
Există totuși o mare problemă — încă 
nerezolvatâ — pe care forul nostru 
de specialitate o are însâ în atenție 
acum mai mult decit orieînd. Este 
vorba de baza materiala a fotbalu
lui, de terenuri in primul rind. îmbu
nătățirile reale în acest “sector im* 
pun o folosire foarte judicioasă a 
spațiilor libere din vecinătatea șco
lilor, amenajarea unor microterenuri 
unde sâ se poatâ desfășura o acti
vitate fotbalistică, chiar neorganizatâ, 
dar permanentă. In acest scop, este 
nevoie și de înțelegerea și sprijinul 
organelor locale. Așa, de pildă, în 
fața școlii noastre există un spațiu 
liber, de mai multă vreme nefolosits 
pe care l-om putea înscrie în circui
tul fotbalului pînă in momentul în 
care el va căpăta o anumită desti
nație, în virtutea planului de siste
matizare a sectorului. Referitor la 
partea competițîonalâ a activității la’ 
nivelul schimbului de mîine, consider 
că trebuie realizată o mai bună co
relare între obligațiile care decurg 
din structura anului de învățâmînt 
și acelea cu caracter sportiv, de în
trecere. Concret, cred câ este cazul 
sâ fie revizuită programarea campio
natelor școlare, care in anumite faze 
se suprapun, îndeosebi la catego
ria 15-16 ani, cu activități foarte im
portante pe plan didactic (sesiuni 
de examene, concursuri de treaptă). 
In ce ne privește, vom depune toate 
eforturile pentru o cit mai bunâ co
laborare cu clubul Sportul studențesc, 
sub a cârui denumire activăm in 
campionatul divizionar de juniori".

LEONTE IANOVSCHI, coordonatorul 
Centruiui de copii și juniori F.C. Ar» 
geș : „Sînt fericit că au fost hota- 
rite importante acțiuni in domeniul 
activității cu copiii și juniorii. Sint 
convins câ roadele acestor inițiative 
se vor simți după citva timp. Totul 
BSte ca ÎNCADRAREA CLUBURILOR 
SA SE FACĂ CU OAMENII CEI MAI 
PRICEPUȚI, dotați pentru greaua me
serie de pedagog. Copiii vor avea 
locuințe? in școală, vor face lecțiile 
în școală și vor juca fotbal lingă 
școală. Cita economie de timp I Față 
de amploarea acțiunilor, sugerez sâ 
se realizeze un sistem competițional 
angrenînd juniorii de 14—16 ani, în 
parale cu campionatul republican. 
Am convingerea că Centrele naționa
le de juniori vor asigura lolurilor 
reprezentative o pregătire superioară. 
Este nevoie insa de o totala since
ritate din partea tuturor unităților 
care lucrează cu juniorii spre a se 
ajunge, in adevăr, la selecționarea 
celor mai valoroase elemente. Noi, 
cei din Pitești, vom munci cu șî mai 
mare avint și conștiinciozitate pentru 
îndeplinirea sarcinilor sporite, de și 
mai mare răspundere, care ne revin*.

I Azi, la Petroșani:

I Stadionul din Petroșani găzdu
iește astăzi manșa a doua a 
partidei Jiul — Slavia Sofia (0—2

Iîn primul meci) din cadrul Cu
pei Balcanice intercluburi. în 
vederea acestei partide, fotba
liștii de la Jiul, sosiți luni de 

Ila Oradea, au și efectuat după- 
amiază, ca și în cursul zilei de 
mailL pregătiri pentru meciul

JIUL-SLAVIA SOFIA,
cu Slavia. Este anunțată forma
ția completă : Caval — Rusu,
Ciupitu, Bădin, P. Grigore — 
Stoichiță, Stoica, Mulțescu — 
Bucurescu, Dumitra che, Sălăjan.

Slavia a sosit la Petroșani, cu 
autocarul, în cursul zilei de ieri, 
din formație remareîndu-se în 
special înaintașii fvetkov (pre
zent în recentul med de la

ÎN CUPA BALCANICĂ
București dintre selecționatele 
celor două țări), Jeleaskov 
(golgeterul campionatului bul
gar), Di ev și Mincev. Partida 
va fi condusă de arbitrul iu
goslav A. Nikici, ajutat la linie 
de O. And.erco și I. Rus. La 
Petroșani a plouat în cursul zi
lei de marți, dar terenul ®e 
prezintă în condiții bune.



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TARI SOCIALISTE DIN ASIA
PLECAREA DIN PHENIAN

(Urmare din pag. 1)

invitația tovarășului Kim Ir 
Sen și a tovarășei Kim Săng E. 
s-a încheiat in dimineața zilei 
de mărfi, ora 9,30, ora Phenia
nului.

Sosind Ia aeroport, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Kim Săng E sint salutat! 
cu urale și ovații de mulțimea 
venită să-i conducă cu priete
nie pe oaspeții dragi din 
România. Grupuri de tinere 
fete interpretează frumoase 
dansuri cu evantaie. Din mij
locul mulțimii pot fi văzute 
portretele celor doi conducători 
de partid și de stat. Pe pan
cartele purtate de oamenii
muncii sint inscrise calde
urări : „Trăiască tovarășul

SOSIREA LA HANOI
(Urmare din pag. 1)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îmbrățișează prietenește eu 
tovarășii Le Duan. Nguyen Huu 
Tho, Truong Chinh. Fam Van 
Dong, Vo Nguyen Giap.

De la aeroport, inalții oaspeți 
români, însoțiți de tovarășii din 
conducerea de partid și de stai 
a Republicii Socialiste Vietnam 
se îndreaptă cu mașinile spre 
centrul capitalei, unde se află 
Palatul guvernamental _  reșe
dința ce le-a fost rezervată pe 
timpul vizitei in țara prietenă.

Pe tot parcursul traseului sîn- 
teni martorii unor manifestări 
pline de căldură și simpatie 
din partea miilor și miilor de 
locuitori care, de-a lungul stră
zilor și bulevardelor capitalei 
vietnameze, formează un adevă
rat culoar viu. Mulțimea aplau
dă. ovaționează îndelung, ex- 
primîndu-și entuziast bucuria 
de a avea ca oaspeți dragi pe 
solii poporului român prieten.

După ce traversează Fluviul 
Roșu pe podul Long Bien, co
loana oficială parcurge princi
palele bulevarde ale orașului,

în cele mai importante piețe, 
pe principalele clădiri sint ar
borate, pentru aceste zile ale 
prieteniei româno-vietnameze, 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe flamuri roșii, înălțate 
deasupra străzilor, se poate citi, 
in limbile română și vietname
ză : „Trăiască in veci solidari
tatea, prietenia și colaborarea 
frățească dintre poporul vietna
mez și poporul român !“, Sa
lutăm călduros delegația de 
partid și de stat condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România !“• 
De-a lungul bulevardelor mul
țimea aplaudă îndelung, agită 
stegulețe românești și vietname
ze — grăitoare manifestare a 
sentimentelor de trainică priete
nie și solidaritate ce leagă pe 
comuniștii români și vietnamezi, 
țările și popoarele noastre.

însoțiți de aceste manifestări 
pline de căldură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Le Duan, tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la reședința 
oficială de la Palatul guverna
mental, unde o mare mulțime 
aclamă viu pe distinșii soli ai 
poporului român.

★
La sosirea la Palatul guverna

mental — reședința oficială re
zervată inalților oasneți români, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați de președintele 
Republicii Socialiste Vietnam, 
tovarășul Ton Duc Thang,

CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

sa românilor numai cuvinte e- 
logioase.

Iată și o declarație a arbitru
lui principal Alfred Thiel (Au
stria) : „Echipele României au 
constituit o mare și plăcută 
surpriză. Dacă la ediția din 
tara mea a C.M. (Viena 1976) 
n-au reușit să urce pe podium, 
de data aceasta ambele formații 

Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat conducător al 
poporului român !“, „Trăiască 
Partidul Comunist Român !“, 
„Trăiască prietenia și solidari
tatea frățească de nezdruncinat 
dintre poporul român și po
porul coreean !“. Patru mari 
baloane mențin suspendate in 
aer, în fața clădirii principale 
a aeroportului, steagurile ro
mân și coreean, lungi ,fîșii de 
mătase pe care scrie : „Priete
nie", „Solidaritate".

La scara avionului tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen iși string miinile, se îm
brățișează cu prietenie. De 
asemenea. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E iși 
iau un cordial rămas bun.

La ora 9,45 aeronava prezi
dențială a decolat, indreptin- 
du-se spre Hanoi.

La această întâlnire priete
nească, președintele Ton Duc 
Thang și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit alocuțiuni 
viu aplaudate in repetate rin- 
dnri.

la continuare, inalții oaspeți 
și gazdele s-au întreținut cor
dial. întâlnirea desfășttrindu-se 
intre atmosferă prietenească, 
de stimă și respect redproe.

Marți după-amiază. secretarul 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a depus o 
coroană de flori la mausoleul 
președintelui Ho Și Min, părin
tele națiunii vietnameze, con
ducător al revoluției pentru li
bertatea, independența și uni
tatea Vietnamului, pentru so
cialism.

In imensa piață dominată de 
o liniște adinei, tâmbolizind 
cinstirea memoriei eterne, se 
ridică impunător mausoleul din 
marmură neagră și roșie, avind 
dăltuite pe frontispiciu cuvin
tele : „Președintelui Ho Și Min*, 
către care se îndreaptă recu
noștința tuturor vietnamezilor.

Coroana de flori avind inscrise 
pe panglica tricoloră cuvintele 
„Din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu* este depusă Ia in
trarea în mausoleu de ostași al 
armatei vietnameze.

S-a vizitat, in continuare, 
Casa memorială Ho Și Min din 
imediata vecinătate a mau
soleului.

★
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist din Vietnam și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Vietnam au oferit in saloanele 
Palatului prezidențial o recep
ție in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a delegației 
de partid și de stat a Republi
cii Socialiste România.

Cei prezenți au salutat cu 
multă căldură sosirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. în
soțiți de tovarășul Le Duan, 
de alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat vietnameză.

Tovarășul Le Duan și tovară
șul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi subliniate, in repetate 
rînduri, eu aplauze și urmărite 
eu deosebit interes de partici- 
panții la recepție.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări s-au în
treținut în atmosfera cordială, 
prietenească ce a caracterizat 
întreaga desfășurare a recepției.

românești au realizat acest lu
cru. Echipa băieților din Car- 
pați a fost de departe cea mai 
bună. Campionii mondiali la 
perechi Iosif Tismănar și Ilie 
Băiaș sint sportivi de excep
țională valoare și marii favoriți 
ai întrecerilor".

Pentru concursul la perechi, 
care se va încheia miercuri 
noaptea târziu, antrenorii Roger 
Cernat — la băieți și Constan-

b concursul de gimnastică
al armatelor prietene

STEAUA
PE LOCUL III
La Sofia s-a desfășurat la 

finele săptămînii trecute Con
cursul de gimnastică al arma
telor prietene, la care au luat 
parte sportivi din șase țări so
cialiste europene. Pe echipe 
întrecerea a fost cîștigată de 
ȚSKA Sofia, cu 542,15 p, ur
mată de ȚSKA Moscova cu 
540,40 p. Pe locul 3 s-a situat 
echipa Steaua București cu 
533,90 p. La individual compus 
primul s-a clasat Stoian Delcev 
(Bulg.) cu 113,65. Cel mai bine 
clasat din echipa bucureșteană
— Ion Checlcheș cu 108,95. Pe 
aparate. Sorin Cepoi a ocupat 
locul 2 la sol, iar Ion Checicheș
— locul 3 Ia sărituri.

La Foro Italico
DEBUT BUN

AL VIRGINEI BUZIC1
ROMA, Z3 — Campionatele in

ternaționale de tenis ale Italiei 
au continuat pe terenurile de la 
Foro Italico din Roma cu parti
de din primul tur al probetoe 
de simplu. Românca Virginia Ra
ziei, recentă finalistă a turneului 
de la Hamburg, a debutat cu O 
victorie In fata Jucătoarei engle
ze Sharon Walsh, de care a dis
pus la scorul de 6—3, 7—5. Vic
torii ale favoritelor șl tn cele
lalte întUniri : wj"». Jausovee 
— Ana Casabianea 4—3, *—1 ; 
Betsy Nagelsen — Jeanne Evert 
5—4, f—4 ; Regina Marsikova — 
Hanna Stracbonova 4—3, t—3 ; 
Renala Tomanova — Yonezewa 
5—0. 4-3.

La masculin, campionul ftaltoa 
Adriane Panatta 1-* etimtoot cu 
7—4, 7—5 pe americanul Vitas 
Gerulaitla, cițtigătorul ediției de 
anul trecut. In alte partide : Ed
die DIbba — Jett Borowiak 5—4, 
4—5 ; Bjărn Borg — Fernanda 
Yeaxa 4—6, 4—0. 4—3 ; Tomas 
Smid — Bernie Mltton 4—2, 6—2; 
Giannl Ocleppo — Terry Moor 
4—4. 4-L

AZI ÎNCEPE BALCANIADA DE VOLEI
PERNIK. 23 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din orașul 
miniăr situat la circa 40 km de 
capitala Bulgariei Încep miercuri 
(n-r. azi) intrecerile Balcania
dei de volei. Pină la ora la care 
telefonez, au sosit in localitate 
— și, deci, este certă participa
rea lor la competiție — echi
pele masculine și feminine ale 
României, Turciei și Bulgariei, 
precum și cea feminină a Iugo
slaviei și cea masculină a Gre
ciei. Se aștepta o confirmam 
în legătură cu participarea for
mației masculine iugoslave.

Reprezentativele României, 
care au poposit la Pernik luni 
seara, au efectuat marți după- 
arniară antrenamente de aco
modare cu sala. Cea masculini 
pregătită de antrenorii Aurel 
Drăgan și Wiliam Schreiber și 
vegheată din punct de vedere

[ i 1 1 i • Til Afe r&JQlâl
ÎNAINTEA ultimei etape, In 

clasamentul campionatului Iu
goslaviei conduce Partizan Bel
grad — 53 p (virtuală campioa
nă) , urmată de Steaua Roșie Bel
grad — 49 p șl Hajduk Split — 
34 p.

DUPĂ 25 de etape de cam
pionat, în Bulgaria în clasa
ment conduc Ț.S.K A. șl Loko
motiv Sofia — cu cite 37 p, ur
mate de Levski Spartak — 
33 p.

CU O ETAPA înainte de în
cheierea campionatului din Tur
cia, Fenerbahce Istanbul șl-a a- 
sigurat titlul, avind un avans de 
3 p tn clasament față de cea 
de-a doua clasată, Trabzonspor.

IN FINALA turneului pentru 
echipe de tineret de la Toulon: 
Ungaria — Franța 4—3 (2—1). 
Clasamentul final : 1. Ungaria; 
2. Franța ; 3. Olanda ; 4. Mexic ; 
5. Uruguay ; 6. Polonia ; 7. Iran; 
8. Irlanda.

DE POPICE
tin Neguțoiu — la fete au al
cătuit următoarele cupluri pe 
care le vor arunca in focul în
trecerilor : Iosif Tismănar — 
Ilie Băiaș, Iulin Bice — Gheor- 
ghe Silvestru, Grigore Ma
rin — Alexandru Tudor, res
pectiv Elena Andreescu — 
Margareta Cătineanu, Elisabeta 
Badea — Ildico Szasz (ambele 
junioare) și Ana Petrescu — 
Elena Fană,

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P.D. COREEANĂ ---------------------------
MĂRTURII ALE AVÎNTULUI MIȘCĂRII SPORTIVE

Afirmările pe scară interna
țională ale sportivilor din 
R.P.D. Coreeană s-au făcut cu
noscute încă de mai multi 
ani. Lumea sportivă a fost im
presionată de calificarea fot
baliștilor acestei țări în turneul 
final al campionatului mondial, 
la ediția sa din 1966, ca apoi 
să aplaude excepționalele re
corduri pe 400 m (51,4) și 
800 m (1:59,1) ale alergătoarei 
Sin Kim Dan, precum și suita 
de succese ale reprezentativei 
R.P.D. Coreene la cea de-a 
XX-a Olimpiadă de vară, unde 
au cules o medalie de aur (tir), 
una de argint (box) și 3 de 
bronz (volei feminin. lupte 
greco-romane și judo). De a- 
tunci, prezențele lor în marile 
competiții, desfășurate în Asia 
sau pe alte continente, au fost 
adesea răsplătite cu trofeele 
puse în joc și aprecierea spe
cialiștilor.

Despre avîntul mișcării spor
tive din „țara dimineților li
niștite* vorbește și anvergura 
bazei materiale asigurate prac
ticării exercițillor fizice și 
sportului. Impunătorul Palat

R. S. VIETNAM ---------------------------------
UN SPORT IZVORlT

Sub semnul reconstrucției 
pașnice, pe întreg cuprinsul 
R. S. Vietnam, înfloresc deo
potrivă și activitățile legate 
de practicarea sportului. Cu- 
noscuți și in trecut ca exce
lent! minuitori ai mingii de 
volei, remarcabili jucători de 
tenis de masă, atleți, trăgători 
sau luptători, tinerii vietname
zi se dedică, în timpul liber, 
disciplinelor sportive preferate.

De o veche și bogată tradi
ție se bucură, în întreaga ța
ră, sportul luptelor, sub for
mele sale ppoulare, care se 
dezvoltă paralel cu cele mo
derne. Luptele pot fi consi
derate ca sport național viet- 

medlcal de dr. Petre Bendiu, a 
deplasat din lotul lărgit urmă
torul „12“ : Pop, Tutovan, Ter- 
bea. Girieanu, Cbifu, Ionesco, 
Bădiță, Ion. Macavei, Manole, 
Chițiga și Gavrilă. Din repre
zentativa feminină (antrenori 
Sandy Chiriță și Gyula Bartha ; 
medic Ecaterina Flora) fac par
te : Mariana Ionesco. Victoria 
Bancio, Irina Petculeț, Maria 
Roșu, Marilena Grigoraș. Doi
na Popescu. Doina Săvoio, Io- 
liana Enescu. Doina Stoian. Ma
riana Zamfir, neana Stati și 
ndiko Gali.

Competiția va fi inaugurată 
de meciul echipelor masculine 
ale României și Turciei. For
mația feminină a țării noastre 
va susține primul joc joi, tot 
cu echipa Turciei.

Marian GHiOLDUȘ

FUND accidentați, cunoscuțil 
jucători brazilieni Nunes și Ze 
Marla nu mai figurează In lotul 
pentru turneul final al C.M. din 
Argentina. Nunes, suferă de o 
entorsă și va fi înlocuit cu Ro
berto de la echipa Vasco da Gama, 
iar ze Maria urmează să fie operat 
de menise. In locul Iul ze Ma
ria, a fost introdus In lot Nelin- 
ho de la Cruzeiro.

FINALA „Cupei Belgiei" : Be- 
veren — S.C. Charleroi 2—0 (0—0).

IN TURNEUL de juniori de la 
Le Havre: Maroc — F.C. Liăge 1—1; 
Benfica Lisabona — Bolton 1—4.

IN „CUPA DE VARA" : St. 
Etienne — Bayern Munchen 1—0

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM © în concursul de 

la Modesto (California), Arnie 
Robinson a cîștigat săritura în 
lungime cu 8,20 m (vînt favo
rabil 2,4 m pe secundă). Alte 
rezultate, la masculin : disc — 
Wilkins (S.U.A.) 68,38 m ; înăl
țime — Stones (S.U.A.) 2,23
m; la feminin : 1 500 m — Frân
ele Larrieu (S.U.A.) 4:15,6 ; înăl
țime — Debbie Brill (Canada) 

1,83 m ; 100 m — Andrea Lynch 
(Anglia) 11,43.

GIMNASTICA • în orașul 
Cottbus, întîlnirea R.D. Germană 
— U.R.S.S. s-a încheiat cu o 
dublă victorie a sportivilor so
vietici : 557,95—557,05 p la mas
culin și 377,75—370,65 ,p la femi
nin. Pe primul loc la individual 

al Sporturilor din Phenian, pu
tând adăposti 20 000 de specta
tori, se întinde pe o suprafa
ță totală de 350 000 mp. iar 
mărețul stadion Moranbon. cu 
peste 80 000 locuri în tribuna 
impresionează atit prin dimen
siunile sale cit și prin fru
musețea arhitectonică. Moderna 
construcții sportive se întâlnesc 
și în alte centre ale țării, cum 
este noul stadion din orașul 
portuar Nampo, precum și pre
tutindeni în școli, uzine, uni
tăți militare și la sate.

De o deosebită dezvoltare sa 
bucură acțiunile sportive da 
masă. Foarte populare sint 
crosurile și ștafetele închinate 
marilor sărbători revoluționare, 
sau mareînd date importante 
ale luptei de eliberare a pa
triei. Cu prilejul sărbătorii na
ționale de la 9 septembrie, 
70 000 sportivi, tineri școlari și 
copii din Phenian au partici
pat la o uriașă demonstrația 
de ansamblu intitulată _Sub 
steagul Partidului Muncii*, 
care a avut loc pe stadionul 
Moranbon.

DIN VECHI TRADIȚII
namez. Practicarea acestui 
sport datează din vremuri stră
vechi. Luptătorul Nguien Tam 
Cin, originar din provincia Tan 
Hoa, este considerat fondato
rul școlii naționale de lupta, 
in secolul XI. Regulile s-au 
cristalizat de-a lungul veacu
rilor, ajungînd in formă finită 
cu aproximativ 200 de ani in 
urmă.

în anii următori revoluției 
din august 1945, Comitetul pen
tru cultură fizică și sport a 
fixat un nou „Regulament de 
practicare a luptei vietnameze*. 
Competiții dedicate acestei dis
cipline sportive au loc în tot 
cursul anului, dar mal cu sea
mă cu prilejul sărbătorilor 
populare ce poartă denumirea 
„Tet*.

Din anul 1961 au loc campion 
nate naționale de lupte viet
nameze, care se bucură de par
ticiparea celor mai buni com
petitori. La ultimele sale e- 
diții, desfășurate lntr-o patria 
reunificată, liberă și indepen
dentă, asemenea competiții 
sportive s-au bucurat de un 
succes cu totul deosebit

„CURSA PĂCII“
(Urmare din pag. 1)

Germană). Michalak (Polonia), 
Cardet (Cuba)... Morozov. Pik- 
kuus (ambii U.R.S.S.), Mircea 
Romașcanu (România), Auber- 
non (Franța), Nicolae Savu 
(România) etc.

înaintea ultimei etape, clasa
mentul general individual se 
prezintă astfel : 1. Aleksandr
Averin (U.R.S.S.) ; 2. Iuri Za
harov (U.R.S.S.) — la 2:08 ; 1 
Mircea Romașcanu (România)
— la 2:54 ; 4. Hartnik (R. D. 
Germană) — la 3:18 ; 5. Skoda 
(Cehoslovacia) — la 3:49 ; 6. 
Pikkuus (U.R.S.S.) ; 7. Schmei- 
sser (R. D. Germană) — ambii 
la 4:51; 8. Gusialnikov (U.R.S.S.)
— la 6:03 ; 9. Klasa (Ceho
slovacia) — la 9:28 ; 10. Peter- 
mann (R. D. Germană) — la 
9:43. T. Vasile (România) se 
află pe locul 13, la 10:06.

în clasamentul general pe e- 
chipe conduce U.R.S.S., urmată 
de R. D. Germană și Ceho
slovacia.

Astăzi se dispută ultima e- 
tapă, circuit de 70 km la Var
șovia. De la Wroclaw cicliștii 
vor fi transbordați in capitala 
poloneză cu avionul.

compus s-a clasat Maria Filatova 
(U.R.S.S.), cu 76,95 p și Michael 
Nikolay (R. D. Germană) — 
113,35 p.

RUGBY © La Varșovia, Intr-un 
meci contînd pentru campiona
tul european — „Cupa F.I.R.A.-, 
selecționata Spaniei a întrecut 
cu 28—22 (12—14) formația Po
loniei.

ȘAH • Turneul desfășurat la 
Las Palmas (Insulele Canare) a 
fost cîștigat de Gyula Sax (Un
garia) cu IOVj p din 15 posibile. 
Cu același număr de puncte, pe 
locul doi s-a clasat Tukmakov 
(U.R.S.S.), urmat de Olafsson 
(Islanda) — 10 p. în ultima run
dă Sax a cîștigat la Tukmakov.
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