
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ȚĂRI SOCIALISTE DIN ASIAPLECAREA DIN HANOI
Vizita în R. S. Vietnam — o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la dezvoltarea prieteniei, 
solidarității și colaborării dintre cele două țări
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Iu Lucerna, în c. M. de popite, noi suttcsc de prestigiu aic sportului românesc
La 23 mai s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie efec
tuată de tovarășul Nicclae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Re
publica Socialistă Vietnam, în 
fruntea unei delegații de partid 
și de stat a țării noastre.

Prin rezultatele ei rodnice, 
prin întreaga sa desfășurare, vi
zita s-a înseris ca un moment 
de cea mai mare însemnătate 
în istoria relațiilor de strînsă 
prietenie, solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare.

La reședința rezervată inalți- 
lor oaspeți români. Palatul gu
vernamental, au venit să-și ia 
rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Le 
Duan, secretar general al Comi
tetului . Central al Partidului 
Comunist din Vietnam și alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vietnameză.

De la reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul Le 
Duan. ceilalți tovarăși din con
ducere*  de partid și de stat aSOSIREA LA VIENTIANE
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Capitala laoțiană a salutat cu însuflețire, 
sărbătorește, pe inalții oaspeți din România
Vineri, 28 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Demo
crată Populară Laos, intr-o vi
zită oficială de prietenie, in 
fruntea delegației de partid și 
de stal a Republicii Socialiste 
România, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian și a 
Guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos.

Este prima vizită a secreta
rului general al partidului nos
tru, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și prima vizită a unui 
șef de stat străin în Republica 
Democrată Populară Laos. 
Acest eveniment cu valoare de 
simbol conferă prin el insuși o 
importanță deosebită mesajului 
de prietenie și colaborare pe 
care îl aduc inalții oaspeți ro
mâni.

Aeronava prezidențială ateri

„CURSA PĂCII A TRECUT, 
ACUM VIN „MONDIALELE"...

Privlndu-i pe cicliștii noștri 
ieri după-amiază. cind coborau 
din aeronava ce-i adusese de 
la Varșovia, ne-am dat seama 
că n-au nici semeția boxerilor, 
nici pe cea a fotbaliștilor care, 
în astfel de ocazii, înalță mîi- 
nile spre cer refăcîndu-și bucu
ria succesului. Au coborit — 
nu primii — scara avionului 
luminați doar de un zimbet, 
stinjeniți parcă de primirea ce 
li se făcea, de florile care le 
inundau brațele, de îmbrățișă
rile care le strîngeau trupurile 
ostenite... Bucuria le era, de
sigur, mare. După mai bine de 
două decenii se întorceau din 
„Cursa Păcii" cu un loc pe po
dium — MIRCEA ROMAȘ- 
CANU, cu isprăvi la fiecare 
sprint final, care au impresio
nat întreaga caravană — VA- 
SILE TEODOR — și cu un loc 
onorant in ierarhia celor mai 
puternice echipe de ciclism din 
lume : 6.

întîmpinați de tovarășii Emil 
Chibu, secretar al C.N.E.F.S., 
și Pavel Novăcescu, președinte 
al F.R.C., de activiști ai fede
rației și cluburilor sportive, de 
rude și prieteni, cei cinci aler-

celor două țări s-au îndreptat 
apoi spre aeroportul Gia Lom. 
din apropierea capitalei viet
nameze. ___

De-a lungul întregului traseu 
de la reședința rezervată înal- 
ților oaspeți români pe timpul 
șederii lor în Vietnam, de o 
porte și de alta a bulevardului 
și străzilor Hanoiului se aflau 
mii și mii de locuitori, care au 
ținut să-și exprime și de a- 
ceastă dată — ca dealtfel pe 
întregul parcurs al vizitei — 
sentimentele de bucurie și sa
tisfacție față de noua și rodnica 
întilnire româno-vietnameză la 
nivel înalt.

La aeroport are loc ceremo
nia plecării.

Mii de locuitori din capitala 
țării prietene atlați pe aeroport ' 
aclamă cu însuflețire pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan. exprimindu-și profunda 
satisfacție față de această vizită 
a prieteniei.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la to
varășul Le Duan. de la ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

Avionul prezidențial decolează 
la ora 9.00 — ora locală, în- 
dreptîndu-se spre Laos.

zează pe aeropc-lul din Vienti
ane, capitala țarii, la 10,50, ora 
locală.

Pe frontispiciul aerogării din 
Vientiane erau arborate drape
lele de stat ale României și 
Laosului ce încadrau o uriașă 
pancartă pe care era înscrisă 
urarea: „Salutăm călduros vizi
ta oficală de prietenie a dele
gației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu deosebită 
cordialitate și prietenie de to
varășii Kaysone Phomvihane, 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos,

(Continuare in pag. a S-a)

Prima clipă a bu
curiei revederii. Ci
cliștii sosifi din 
„Cursa Păcii", în
conjurați cu dra
goste de o parte 
dintre cei care 
le-au urmărit is
prăvile și le-au 
apreciat efortul, 

performantele 
Foto : 

Dragoș NEAGU

gători și antrenorul Vasile Se- 
lejan abia pridideau să-și ex
prime bucuria revederii, să 
depene povestea periplului de 
primăvară, gindurile de viitor. 
„La a treia participare în 
„Cursa Păcii", ni se confesa 
Mircea Romașcanu, n-am mai 
privit cu timiditate spre cori
fei. Știam ce se așteaptă de la 
mine, dar mai ales știam ce 
vreau. N-am lăsat nici o clipă 
fruntea plutonului, m-am avin-» 
tat cu curaj în evadări și, după 
cum știți, am inițiat și eu ac
țiuni încununate de succes.

IOSIF TISMĂNAR, CAMPION MONDIAL
ÎN PROBA INDIVIDUALĂ
e ELENA ANDREESCU - argint și MARGARETA CATINEANU - bronz. 

In întrecerea individuală © România pe primul loc in clasa.ueaial general
Pe malurile „Lacului celor 4 cantoane", la Lucerna, reprezen

tanții sportului popicelor din țara r.oastrâ au obținut un remar
cabil succes, ei cumulind de-a lungul unei singure săptâmîr.i. 
în cadrul celor 6 probe ale campionate'or mondiale de la „Fest-
halle Allmend" : două medalii de aur, 3 de argint și două de
bronz. Cei mai străluciți purtători ai ocestui buchet de perfor
manțe sînt desigur dublul campion mondial losd Tismănar și 
dubla vice-campioană mondială Elena Andreescu, dar mersele 
revin deopotrivă tuturor componenților celor două echipe, antre
norilor lor, Roger Cernat și Constantin Neguțoiu, precum și B.rou- 
lui Federației române de popica care o știut să pregătească 
sportivi plini de voință și a.-nbiție, pătrunși de spirit patriotic, de 
dragoste pentru culorile țării lor. Nu e de prisos să amintim că 
popicorii tricolori aparțin de 9 asociații sportive din 6 orașe ale 
țării (București, Ba;a Mare, Brașov, Galați, Ploiești, Tg. Mureș), 
acest sport dovedind o frumoasă râspindire geografică.

Acestor admirabili reprezentanți ai sportului nostru, încununați 
cu titluri și medalii, le prezentăm, de aic;. sincerele noastre feli
citări, așteptind clipa cind le vom spune (luni dimineață, pe pe
ronul Gării de Nord) un călduros „bun venit !“. IOS1F TISMANAR

LUCERNA, 26 (prin telefon). 
Vineri seara a răsunat pentru 
a doua oară imnul de stat al 
României în marea sală „Fest- 
halle Allmend*-  din localitate, 
unde s-a desfășurat cca de a 
12-a ediție a C.M. de popice. 
De data aceasta pentru victo
ria lui Iosif Tismănar, demn

Miine, Divizia A la fotbal, etapa a 31-a

LA BUCUREȘTI, PITEȘTI, PLOIEȘTI SI CONSTANTA 
MECIURILE DE ATRACȚIE - ALE „RUNDEI *
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PROGRAMUL ETAPEIX <>•g js Tg. Mureș A.S.A. - U.T.A.g Satu Mare F.C. OUMPtA - DINAMO
Ploiești : F.C. PETROLUL - POLITEHNICA IAȘI g

(Repriza a II-a va fi televizau)g Petroșani : JIUL - C.S. TIRGOVIȘTE g
Hunedoara F.C CORVINUL - F.C BIHOR g
Pitești : F.C. ARGEȘ - SPORTUL STUD. $
Timișoara : POLITEHNICA - F.C.M. REȘIȚA %
București : STEAUA - UNIV. CRAIOVA£ (Stadion Steaua) $
Constanța FOTBAL CLUB - S.C. BACĂU %

Toate partidele vor Începe la ora 17,00 l

CLASAMENTUL
1. STEAUA 30 14 7 9 66-45 35
2. „Poli**  Tim. 30 15 5 10 41-30 35
3. F.C. Argeș 30 15 5 10 47-43 35
4. Sportul stud. 30 16 2 12 42-36 34
5. Dinamo 30 14 4 12 45-36 32
6. A.S.A. Tg. M. 30 13 5 12 46-34 31
7. Jiul 30 14 3 13 49-41 31
8. Untv. Craiova 30 12 6 12 33-28 30
9. U.T.A. 30 12 6 12 46-49 30

10. C.S. Tirgoviște 30 12 6 12 24-29 30
11. F.C. Bihor 30 14 2 14 34-44 30
12. F.C. Corvinul 30 9 11 10 35-40 29
13. F.C. Olimpia 30 13 3 14 35-42 29
14. S.C. Bacâu 30 11 7 12 40-53 29
15. F.C. Petrolul 30 11 6 13 39-40 28
16. F.C. Constanța 30 12 3 15 37-43 27
17. ,,Poli“ iași 30 10 6 14 37-36 26
18. F.C M. Reșița 30 8 3 19 28-55 19

Acum știu nu numai ce vreau, 
ci și ce pot. Veți vedea și dv“. 
Vasile Teodor își îmbrățișea
ză soția și copiii, nu se mai sa
tură privindu-i, mîngiindu-i. 
Intr-un tîrziu ne vede, știe de 
ce-1 așteptăm : „Luptăm de 
mulți ani să scoatem ciclismul 
din mediocritate, să-1 alăturăm 
celorlalte discipline din elita 
sportului românesc. Sperăm 
că am reușit, deși a fost cea 
mai grea ediție din cele 9 la 
care am participat. Este doar 
începutul. Oamenii de suflet ai 
federației, îndrumătorii de zi 

reprezentant al sportului româ
nesc. victorios in proba indivi
duală a campionatelor mondi
ale. Sportivii români s-au com
portat excelent, cucerind cea 
de a doua medalie de aur a a- 
cestei competiții. Foarte bine 
au evoluat în această ultimă 
confruntare a întrecerilor din 

cu zi de la clubul Dinamo, an
trenorul nostru Nicolae Voicu, 
toți se vor uni, sint sigur, pen
tru ca noi să ne putem etala 
pregătirea, abnegația și talen
tul la campionatele mondiale 
din luna august. Vă promit să 
discutăm mai mult atunci".

Mica, dar entuziasta familie 
a ciclismului își trăia în ae
roportul Otopeni clipele de 
mare bucurie a^a, promițîndu- 
și in taină să și le repete. 
Prea erau frumoase, emoțio
nante...

Hristoche NAUM 

Elveția și sportivele noastre 
Elena Andreescu și Margareta 
Cătineanu. ciștigâtoare ale me
daliilor de argint și bronz în 
proba individuală. Pe națiuni,

Toma RABȘAN

(Continuare în pag. a S-a)

Campionatul de fotbal al Di
viziei A intră in „linie dreaptă1*.  
Miine, in etapa a 31-a. concu
rentele se vor lansa în sprinturi 
care se vor cît mai eficiente. 
Nevoia de... viteză se arată mai 
pregnantă sus. în grupul forma
țiilor aflate în „zona ptmcleloc 

35—34“ (Steaua, Politehnica Ti
mișoara, F.C. Argeș, Sportul stu
dențesc). adică în grupul care 
va da pe campioana țării ; dar 
de iuțeală duc lipsă și cele din 
plutonul de la coada clasamen
tului, de la locul 17. în sus, pînă 
la... mai știm noi care poziție 
(chiar și de la mijlocul clasa
mentului 1). Adică formațiile vi
zate, de mai aproape sau mai 
de departe, de retrogradare.

Privit din aceste puncte de 
vedere, programul de miine ne 
oferă două jocuri importante în 
lupta pentru titlu (F.C. Argeș — 
Sportul studențesc și Steaua — 
Universitatea Craiova). Politehni-

ca Timișoara fiind mai la adă
post de griji în meciul său cu 
F.C.M. Reșița. Pentru plina de 
neprevăzut luptă din subsolul 
clasamentului, două mepiurl sînt 
în prim-plan : Petrolul — Poli
tehnica Iași și F.C. * Constanța —
3.C.  Bacău, dueluri directe între 
echipe aflate pe locuri critice 
sau cel puțin incomode.

Etapă cu meciuri foarte echi
librate deci, care sperăm să în
trunească vechile dar mereu ac
tualele condiții dorite : sportivi
tate, corectitudine, calitate 1



Festivitate de premiere la categoria mijlocie Foto : loo MIHAlCA

In cadrul competiției naționale „DACIADA

IERI AD FOST DESEMNAȚI PRIMII 
CAMPIONI REPUBLICANI DE JUDO

la Ce
tite 24

ardoare

Sub genericul „Daciadei" au 
început ieri, in sala Dinamo din 
Capitală, întrecerile finale ale 
campionatelor republicane indi
viduale de judo ale seniorilor, 
în ziua inaugurală au fost pro
gramate confruntările la cate
goriile mari : mijlocie (86 kg), 
semigrea (95 kg) și grea (+95 
kg). Pînă la această ediție, la 
categoriile respective se pre
zentau de regulă puțini concu- 
rențl. dar de astă dată 
care dintre ele au fost 
de Analiști !

Sportivii au luptat cu 
pentru lntîietate, oferind parti
de de apreciabil nivel tehnic, 
unele dintre ele Încheiate cu re
zultate surprinzătoare. Am nota, 
printre acestea, infringerea cu- 
noecutului „mijlociu" Gh, N»- 
ebe (Dinamo București) prin 

(înainte de limită) In me
in serii cu juniorul mic 

(17 ani neîmpliniți) A. Olteanu 
(Știința Mediaș). Astfel, prin
cipalul favorit a ieșit - 
matur — din competiție, 
două serii ale acestei categorii 
au fost cîștigate de C. Sauduc 
(Politehnica Iași) și M. Teleki 
(Rapid Arad) care s-au califi
cat in finala categoriei. La se
migrea. campionul de anul tre
cut C. Știrbu (Dinamo Brașov) 
și-« Învins detașat toți adver
sarii ocupind primul loc In se
rie și urmînd să-1 întilneașcă. 
In finală, pe L Lazăr (Rapid 
Arad) învingător în cealaltă se
rie. Fără să strălucească. I. 
Codrea (Dinamo București), 
eampionul „greilor” la ediția 
anterioară, a reușit să ajungă 
ta finală. Mult mai dar s-a Im
pus in cealaltă serie D. Udvarl 
(Universitatea Cluj-Napoca) a- 
nunțîndu-se un adversar puter
nic pentru I. Codrea în finală.

în gala de seară, C. Sauduc

SIMPOZION
Sub egida „Daciadei", 

biblioteca Centrului de 
cercetări pentru educație 
fizică și sport, in cola
borare cu Consiliul mu
nicipal pentru educație 
fizică și sport București, 
organizează în ziua de 
luni 29 mai, la ora 12, 
In sala de festivități a 
C.C.E.F.S. (Bd. Muncii 
nr. , 37—39) simpozionul 
cu tema : „IMPORTAN
TA ELASTICITĂȚII 
MUSCULARE PENTRU 
SPORTIVII DE MARE 
PERFORMANTA”.

Vor lua cuvîntul : 
prof. Mihaela Peneș, 
maestră emerită a spor
tului, blofizicianul Pierre 
de Hillerin, dr. Alexan
dra Popovici, prof. Lazăr 
Baroga, antrenor fede- 
ral-haltere.

Sînt invitați să partici
pe profesorii de educație 
fizică, antrenorii, sportivii 
fruntași și activiștii spor
tivi.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
— ASTAZI. ULTIMA ZI 

PENTRU PROCURAREA BI
LETELOR I.A TRAGEREA 
LOTO 2 DE MÎINE 28 MAI 
1978, care va avea Ioc la Casa 
de 
str.
ora

cultură a Sectorului 3 din 
Mihai Eminescu nr. 89, Ia 
17.ș».

Paga 2o|Sportul

(su-
Te- 

de

Saudac (Poli- 
Sl. Tdechl (R>- 
D. constantin 
p I. PaB (Di- 

semlsrea — 1.

l-a învins prin yusei-gachi 
peri ori ta te tehnică) pe M. 
lechi, îmbrăcând tricoul 
campion. Cum era de așteptat,
C. Știrbu s-a impus net și in 
ultimul meci, intrecindu-l prin 
ippon (min. 6) pe L Lazăr, iar
D. Udvari l-a deposedat de 
titlu pe L Codrea In fața că
ruia a obținut dar victoria 
prin yusei-gachi.

Iată primii clasați : mijlo
cie — 1. Costică 
tehnica Iași), 2. 
pid Arad), 3. 
(C.S.M. Borzești) 
namo Brașov) ; _
Constantin știrba (Dinamo Bra
șov), X L Lazăr (Rapid And), 1. 
D. Badu (Dinamo Brașov) șl C. 
Georgescu (I.O.B. Balș) ; grea —
1. DezO Udvari (Universitatea 
Cluj-Napoca), î. L Codrea (Di
namo București). 3. Gh. Dumbra
vă (C.S.M. Borzești) șl K. Sărac 
(Universitatea Cluj-Napoca).

Azi — finalele la semlușoară. 
ușoară șl semlmljloele. iar mline 
la superușoară șl open.

Costm CHîMAC
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• RADIOAMATORI CLn n^i 
multe județe ale țârii fi-au 
disputat în di etatea la ediția 
inaugurală a .Cupei Transil
vaniei", competiție de radio
goniometric, care a avut loc 
la Izvorul Mureșului (jnd. 
Harghita). Cei mai buni in 
sportul undelor—radio au 
fost Adrian Pastor (Brașov) 
— la seniori. Ștefan fi Magda 
Szabo (M. Clue) la juniori. 
• PESTE 1000 DE COOPE
RATORI din Cluj-Napoca au 
particifMt. in cedrul „Daeta- 
del“, la o competiție polisporti
vi organizată de CJL Vounța. 
S-au evidențiat cu acest prilej 
Angela Beko (Coop. Arta ju
căriilor) fi A. Tirtae (Coop. 
Munca invalizilor) — la tenis 
de masă. Edit Gergely (Coop. 
Drumul nou) — la popice, 
L luga (Coop. Munca inva
lizilor) — la șah n L Cim- 
peanu (Coop. Munca invali
zilor) — la cros. • ATLETIS
MUL are multi adepți In li
ceele și școlile prahovene! 
In ultimii] timp s-au remar
cat o serie de tineri cu real 
talent în acest «port. Ast
fel. la faza județeană a cam
pionatului liceelor s-au 
dențiat V. Dumitrașcu 
ind. petrol Clmpina) — 
la 100 m. D. Finichiu 
mecanic Plopeni) 
înălțime, D. Negoițâ 
Boldești) 00.40 m la suliță fi 
S. Georgescu (Lie. ind. 5 Plo
iești) 8,46 m la lungime. • 
ȘCOALA GENERALA din co
muna Păunești (jud. Vran- 
cea) a organizat pentru a tre
ia oară .Trofeul primă verii “ 
la handbal, la care au parti
cipat 11 echipe (8 de fete). 
După jocuri atractive — dis
putate într-o organizare Ire
proșabilă (prof. Toader Pa- 
lade) — pe primele locuri s-au 
situat : Șc. gen. Fitionești — 
la fete fl Se. gen. Păunești — 
la băieți. • IN PITOREASCA 
PĂDURE Dumbrava Sibiu se 
afli In ears de amenajare un 
teren pentru rugby avlnd di
mensiunile de 110X80 m. Lu
crarea, efectuată eu sprijinul 
Consiliului popular municipal 
și C.J^LFJ5^ se afli totr-o

evi-
(Lic.

11.1 
(Lie.

1,81 m ta 
(Lie.
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— ASTAZI ESTE ULTIMA 
21 ȘI PENTRU DEPUNEREA 
BULETINELOR LA CON
CURSUL PRONOSPORT 
MÎINE 28 MAI 1978.

DE

LA

Extragerea I: 13 23 M 38 78 
i a & n

vor 
care 

importante, 
necesită o 

și de aceea 
nu pot a-

roșu-, 
supor- 
C din
Acum

De apariția ultimului
„dialog", ne-au sosit noi scri
sori. Cum numărul lor sporește 
și cum spațiul de care dispu
nem este, totuși, limitat, 
avea prioritate scrisorile 
dezbat probleme 
Slnt și cazuri care 
prealabilă verificare 
răspunsurile cerute 
pare imediat Iată de ce, rugăm 
cititorii să nu revină cu alte 
rinduri. așa cum s-a Intlmplat 
în privința unor aspecte din 
fotbal.

C. GAE — Plenița-Dolj. „Vă 
scriu in numele unor tineri din 
viitorul oraș Plenița. De peste 
2 ani, această localitate, atit de 
mare si de frumoasă, eu tineri 
dornici să practice sportuL nu 
mai are un stadion al ei. Ve
chiul stadion -Steagul 
unde, dndva, se adunau 
terii fostei divizionare 
localitate, este distrus, 
doi ani a fost adus un buldozer 
care a distrus gazonul, muțind 
pămintul intr-o parte și alta, 
eheltuindu-sc bani pentru a- 
eeasta. De atunci, situația aces
tui loc de sport a rămas aceeași. 
Sint responsabil cu sportul la
I.R.A  Craiova. secția Plenița șl 
nu știu ce să răspund cînd co
legii mei mă intreabă unde și 
eind vom pulea practica spor
tul ? Oricui ne adresăm, toți 
ridică din umeri si nu primim 
nici un răspuns*.  Poate că 
publicând aceste rinduri. orga
nele locale și C.J.E.F.S. Dolj nu 
vor mai rămir.e indiferente si 
vă vor da un răspuns prin fap
te. reamenajind stadionul sau. 
dacă aici, in perspectivă, se vor 
ridica obiective de importantă 
locală, vor repartiza un alt 
loc anume pentru snort.

Dr. N. PATIU ți L TOMA (pri
mul telefonic, al doilea prin 
scrisoare) ne-au relatat cu amă
răciune despre gestul urit comis 
de jucătorul L. Cringașu II (de 
la C.F.R. Timișoara) la adresa

ar^fază avansată uraunu sâ fie 
gata in luna august. • ▲- 
PRO-APE IM DE ECHIPE de 
handbal (formate din copii 
între 4—10 ani) din Tirgovjște 
a-au întrecut in .Cupa Gruia". 
Finala, la care au participat 
14 formații, a fost cîștigată de 
Șc. gen. 8 Tirgoviște. atit la 
fete dt il La băieți. • 
„MARȘUL POȘTAȘILOR- din 
Alba Iulia (faza județeană) a 
fost fiftigat de Areva Suciu 
(Of. P.T.T.R. Unirea 2) —
la femei (3000 m) și Ion Roșu 
(Of. P.T.T.R. Aibă Iulia) — 
ta bărbați (5M0 m). • CU
TOATE CA ELEVU din Huși 
nu dispun de baze sportive 
corespunzătoare (stadionul 
este supus dezafectării și se 
află într-o stare nesatisfăcă
toare) ei au participat in nu
măr mare la Întreceri de vo
lei și handbal In cadrul „Da- 
eadei-, datorită inițiativei pro
fesorului de educație fizică 
B. Vasile. care cu ajutorul 
copiilor a improvizat terenu
rile necesare, o 45 DE ECHI
PE DE POPICE (38 masculi
ne) s-au întrecut în ediția 
a U-a a .Cupei constructori
lor de rulmenți", organizată 
de A.S. Rulmentul Brașov. 
A fost o acțiune sportivă de 
masă 
naiul 
cuta 1 
nă a i 
zi asm. _ __ _ ______ .___
Secția mecanic șef — ta bă
ieți și Secția montaj — la fete. 

L Palcău (Secția ace) și Doi
na Andrieș (Sectorul seria 
mică) — ta individual. • LA 
SATU MARE, asociația spor
tivă Unio a organizat 
Victoriei- la handbal 
la care 
pe din 
men tul 
fel : 1.

atractivă la care perso- 
tnuncitor de la cunos- 
întreprtndere brașovea- 
partlcipat cu mult entu- 

Au cîstigat formațiile

„Cupa 
băieți, 

au fost prezente echi- 
patru orașe. Clasa- 
competiției arată ast- 
Șulorul Bala Scrie. 1. 

Unlo Satu Mare. 1. Unirea 
Cluj-Napoca, 4. Rapid Jibou.

Extragerea a n-a : 84 53 30 
4 78 79 18 58 56.

FOND TOTAL DE ClgTI- 
GURI: 1.144.950 lei. din care : 
328.752 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

Plata ciștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel: 
la Municipiul București de la 
8 iunie 
ta țară 
26 iulie 
poștale 
iunie 1978.

pînă la 26 iulie 1978, 
de la 8 iunie plnă la 
1978, iar prin mandate 

Incepind cu data de 8

ia măsuri disciplinare, dacă 
privința muncii de educație 
jucătorii (mai ales că e vor- 
și

nu

publicului din Bistrița, cu pri
lejul meciului de fotbal de Di
vizia B. Am așteptat să vedem 
și raportul arbitrului. Iată ce a 
consemnat L Vințan (Sibiu) : 
„L. Cringașu n a fost avertizat 
pentru gesturi adresate publicu
lui (aceasta s-a întimplat in 
spatele subsemnatului), la sem
nalizarea arbitrului de linie D. 
Dopp". Ca și începutul acesta, 
și continuarea relatării este des
tul de echivocă. Comisia de 
disciplină a F.R.F. a judecat 
cazul și a hotărît suspendarea 
Iui Cringașu II pe două etape, 
sancțiune pe care o considerăm 
cam blinda față de abaterea 
comisă. Vinovați sint și cei doi 
arbitri care, cum spuneam, au 
avut o poziție cam șovăielnică, 
adică „eu n-am văzut, mi-a 
spus colegul de linie", „n-am 
crezut eă-i chiar așa". Oricum, 
pentru un asemenea gest, chiar 
dubul timișorean ar fi trebuit 
să ‘ ‘ “
tn 
cu 
ba 
eă 
nimic, 
gătură 
zaprobăm, trebuie să spunem că 
și unii spectatori prezenți la a- 
cel meci ar fi trebuit să aibă o 
altă atitudine față de oaspeți, 
pe care i-au huiduit „de la in
trarea pină la ieșirea din te- 

• ren", cum iși încheie raportul 
său arbitrul medului.

GH. BENGA — Cluj-Napoca : 
„Rog anchetați serios de ce nu 
mai joacă Fl. Pop la ”U» 7 Se 
spune că antrenorul are -neca
zuri- eu el ! Dar antrenorul nu 
știe ee este aceea o colaborare 
șeoaU-familie ? Așteptăm răs
punsul celor in cauză”. Am luat 
legătura cu clubul universitar 
tiujean. de unde am primit ur
mătorul răspuns : „Fl. Pop no 
a Jucat pentru eă s-a accidentat 
tntr-un med susținut cu colegii

de un junior) se vede 
a făcut totul, sau poate 
Fără să facem vreo le- 
cu gestul pe care-1 de-

MUZEUL
SPORTULUI
ROMANESC

La tribuna I a stadio
nului „23 August*  din Ca-' 
pita 14 funcționează Muze
al sportului românesc. 
Sint expuse cupe, medalii 

alte trofee cucerite de 
sportivii noștri la Jocu
rile Olimpice, la campio
nate mondiale, europene 
fi balcanice, diferite pu
blicații fi afișe cu tema
tică sportivă, dosare de 
arhivă ale unor promo
tori al sportului româ
nesc, fotografii etc.

Muzeul este deschis zil
nic — In afară de luni — 
Intre orele 10 fi 18.

PENTRU

DUMNEAVOASTRĂ:
triciclete si trotinete. Jucării mecanizate și mașinuțe. 

mingi și popice

Vizitați raioanele 
de stat I In această 
de.- bucurii pentru

De 1 IUNIE, dărtiiți-le Jucăria dorită !

V

• •• 

săi la Liceul industrial Unirea, 
unde este elev în cl. Xl-a. S-a 
aflat în tratament, după care a 
și făcut deplasarea la Moldova 
Nouă. Pop este un element bun, 
liniștit, disciplinat, un fotbalist 
de perspectivă. Intr-un cuvînt, 
nu este vorba de nici o proble
mă spinoasă, de vreo neînțele
gere antrenor-jucător".

GH. CALINA — Aiud : Uitin- 
du-vă din nou, din curiozitate, pe 
ziarul menționat, veți vedea că 
știrea respectivă a apărut la 
rubrica fotbal (cu titlu clișat) 
și, normal, eă se referea la tur
neul de juniori din această ra
mură sportivă. Cit privește re
gretabilele erori, ele s-au dato
rat unor greșeli in procesul ti
pografic.

P. ȘALGĂU — Suceava : „Iu
besc tirul și aș vrea să-I prac
tic, mai ales că în armată am 
fost -trăgător de elită*.  Dar 
nu am unde și ca mine mai 
sînt și aiți tineri. La întreprin
derea mecanică Suceava, unde 
lucrez, s-au făcut înscrieri, însă 
am rămas doar cu... înscrierile. 
Am întrebat de ce nu începem 
activitatea și ni S-a răspuns că 
nu avem antrenor, că nu sînt 
materiale sau că nu există un 
club de care să aparținem". De
sigur, practicarea acestui sport 
necesită o dotare aparte, 
un pic de preocupare, 
totul e posibil. Ar trebui 
vă ajute 
care are 
voi tare a 
aplicativ 
neretului 
triei. Să __ 
veni și din partea C.J.E.F.S. Su
ceava. cu sediul în str. Ștefan 
cel Mare nr. 48. care vă poate 
îndruma spre una din secțiile 
de tir care activează chiar în 
Suceava, afiliate la federația 
de specialitate.

Cu 
însă, 

să 
și organizația U.T.C., 

sarcini precise în dez- 
acestui sport tehnico- 
in cadrul pregătirii ti- 

pentru apărarea pa- 
sperăm că ajutorul va

Constantin ALEXE

ANUNȚ
In curând (la 5 iunie). In 

cadrul complexului de la Sta
dionul Tineretului (Aleea 
Ștrandului nr.l, tel. 17.39.25). vor 
începe cursurile de inițiere la 
înot pentru copii Și adulți. 
înscrierile se primesc de la 
1 iunie — zilnic intre orele 
10 și 18 — la administrația 
complexului, iar instructorii 
oare doresc să activeze aici 
sint convoca-ti In ziua de 3 
iunie, la ora 1".

*

X
j

La bazinele acoperite FK>- 
reasca (telefon 79.37.85) și „23 
August*  (telefon 21.61.15) se 
desfășoară. in continuare, 
cursuri de inițiere la înot 
pentru copii. Ambele bazine 
sînt puse și la dispoziția pu
blicului.

1 s 
CDP'IJLDN î

$i magazinele specializate ale comerțului 
perioadă vi se oferă nenumărate sugestii 
copiii dv.

A

/



Sub genericul „Daciadei"

« MUNCA SE ÎMPLETEȘTE ARMONIOS 
SPRIJININDO-SE RECIPROCCU SPORTUL,

UN SISTEM NATIONAL DE EDUCAȚIE FIZICA, 
ADECVAT REALITĂȚILOR NOASTRE

POLITICE, SOCIALE, ECONOMICE Șl GEOGRAFICE
------------ Azi, județul SIBIU ------------

Tn continuarea anchetei ziarului nostru, publicăm astăzi con
vorbirea cu tovarășul ION MUNTEANU, șeful secției propagandă 
a Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele C.J.E.F.S. Sibiu.

nai, ceea ce reflectă, în fond, 
preocuparea pentru practicarea 
sistematică a sportului 
tre tineri, de toți 
muncii.

— Cum apreciați 
parca profesorilor de edu
cație fizică, 
a celorlalți 
specialiști la 
desfășurarea 
„Daciadei*  ?

— Cu ajutorul 
turor acestor 
organizat 
rile, activitățile de care am a- 
mintit. Ceea ce rămîne defi
citar in privința cadrelor de 
specialitate privește însă pu
terea lor de a mobiliza cetă
țenii la acțiunile sportive. Nu 
am reușit să facem din toți 
profesorii și antrenorii niște 
propagandiști ardenți ai ideilor 
„Daciadei". Iată, de pildă, toți 
profesorii de educație fizică 
au fost repartizați pe diferite 
Întreprinderi pentru a contri
bui efectiv la organizarea spor
tului : dar nu toți și-au înde
plinit sarcinile care le reve
neau în această calitate, 
reveni asupra acestui 
și vom organiza 
cum trebuie.

— Ce considerați că nu 
s-a realizat incă la nivelul 
cerințelor ?

— Consemnăm rămineri în 
urmă la nivelul bazei materia
le. S-au făcut o seamă de lu
cruri privind construcțiile ma
teriale simple. De pildă, toate 
bazele sportive școlare sint, la 
această oră, bituminizate. Nu 
s-au efectuat, in schimb, prea 
multe la capitolul marilor 
baze, al complexelor sportive 
moderne, pe care să „e poată .

— Ce a însemnat „Da
ciada" pentru activitatea 
sportivă de masă din jude
țul dumneavoastră ?

— în județul nostru. Iniția
tiva tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU a găsit un pu
ternic ecou la nivelul organi
zațiilor de partid, al organiza
țiilor de masă și obștești, in 
rlndul tuturor oamenilor mun
cii. întregul tineret, masa lar
gă a cetățenilor din județul 
nostru privesc „Daciada" ca 
pe o adevărată „Olimpiadă na
țională", structurată pe carac
teristicile poporului nostru. 
„Daciada" constituie un sistem 
național de educație fizică, 
conducînd spre conturarea 
unei concepții specifice. Edu
cația fizică și sportul devin 
nu doar simple forme care con
duc spre mișcare, ci activități 
cu valoare morală, adică ele
mente de ideologie. Competi
ția națională „Daciada" este 
menită să asigure o unitate de 
vederi 
cum - 
tații 
sport, 
cit și de performanță, 
caracterul implicit de întrece
re, „Daciada" stimulează jude
țele in a forma cit mai mutți 
cetățeni-sportivi de toate vir
atele, creîndu-se sportului și 
educației fizice un cadru orga
nizatoric adecvat realităților 
politice, sociale, economice 
geografice ale țării noastre.

— Cum se realizează, 
județul Sibiu. cerința 
tineretul, oamenii muncii 
să dobindească deprinde
rea practicării sistematice a 
exercițiilor fizice si sportu
lui ?

— Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport, cele
lalte organe și organizații cu 
atribuții, precum și toate aso
ciațiile sportive și-au elaborat 
planuri de acțiune detaliate, 
cu responsabilități precise. Pen
tru ca aceste planuri să prin
dă viață, alături de C.J.E.F.S., 
Consiliul județean al sindica
telor, Comitetul 
U.T.C., C.J.O.P., 
școlar, U.J.C.C. și celelalte or
ganizații 
angrenați 
ducătorii 
aflate în 
sprijinul 
de partid 
prinderilor, unităților de învă- 
țămînt, comunelor, 
du-ne după tra litii 
cont de condițiile 
psiho-sociale și materiale (baze 
sportive și cadre de speciali
tate), putem spune că în mo
mentul de față a crescut in
tr-un procent însemnat numă
rul practicanților exercițiilor 
fizice și sportului. Acestor 
realizări cantitative li se adau
gă altele, calitative. în acest 
sens, am căutat să asigurăm 
participarea continuă a unui 
număr cit mai mare de oa
meni ai muncii la diferite ac
tivități sportive sub forme sim
ple, cum ar fi gimnastica în 
producție, drumeția, cicloturis
mul, excursiile. Tineretului 
i-am rezervat forme de prac
ticare a sportului mai atracti
ve, mai dinamice. în prim- 
plan situîndu-se discipline ca 
voleiul. handbalul, 
înotul, tenisul de 
de masă. schiul, 
trinta. popicele. O 
competiții inițiate 
Iul întreprinderilor 
stituțiilor au devenit o obiș
nuință a lucrătorilor. As exem
plifica prin ..Cupa I.P.A." la 
box, „Cupa Metalurgistului" și 
„Cupa sindicatelor" la schi, 
Crosul de primăvară. Divizia 
școlară de atletism, desfășura
tă săptăminal, duminicile de 
orientare sportivă, unde se a- 
dună pînă la 10 000 de elevi și 
tineri, „Cupa U.T.C." la trîntă, 
„Cupa fetelor" la handbal și 
volei etc. Doresc să subliniez 
că majoritatea acestor acțiuni 
tind să se desfășoare săptămî-

— inexistentă pînă a- 
- în organizarea activi- 
de educație fizică șl 
atit la nivel de masă 

Prin

se

Ș>

ca

județean al 
Inspectoratul

cu atribuții, au fost 
în colaborare și con- 

diferitelor unități 
subordinea lor. Cu 
activ al comitetelor 
de la nivelul între-

orientîn- 
și tinînd 

economice.

fotbalul, 
cîmp și 

atletismul, 
seamă de 
la nive- 

și in-

de că- 
oamenii

pârtiei -

a antrenorilor, 
tehnicieni fi 

organizarea ți 
întrecerilor

efectiv al tu- 
specialiști (-au 

acțiunile, concursu-

Vom 
aspect 

treaba așa

efectua o pregătire la nivelul 
ultimelor cerințe ale științei șl 
medicinei sportive și care să 
aibă rezultate de nivel inter
național. Facem performanțe 
mai mult cu tradiția și cu vo
ința. Iată, gimnastica : obținem 
realmente rezultate bune, dar 
municipiul Sibiu nu are incă 
o sală adecvată. în ce privește 
..portul de masă, n-am reușit 
să lărgim aria de practicare pe 
cuprinsul județului. Multe așe
zări rurale au rămas in afara 
unei activități sportive organi
zate. Lor li se adaugă și unele 
Întreprinderi, ale căror condu
ceri nu privesc educația fizică 
a lucrătorilor lor ca pe o com
ponentă a procesului de pro
ducție.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor ea 
răspunderi și atribuții ia 
realizarea „Daciadei*  T

— Fiecare factor cu atribuții 
pe linie sportivă avînd sarcini 
clare, precise, colaborarea se 
desfășoară, în general, normaL 
Problem^ apar în momentul In 
care responsabilii cu sportul 
din organizațiile cu atribuții 
primesc și alte sarcini, pe care, 
de asemenea, trebuie să le re
zolve, 
trecut 
colaborarea 
Aș mai 
privind, de astă dată, 
borarea în privința 
trârii fondurilor 
partament. 
județean 
eforturile 
construirea unui obiectiv spor
tiv. Alteori. însă, fondurile au 
stabilită o destinație precisă și 
astfel o dispersare a mijloa
celor materiale care are drept 
consecință construirea unor o- 
biective minore. Pentru reme
dierea acestei situații aș su
gera o colaborare mai susținu
tă la nivel central privind des
tinația diferitelor fonduri.

Pe șoseaua București

Atunci, 
pe plan 

are 
releva 

de

sportul este 
secundar și 
de suferit, 
un aspect 

cola- 
adminis- 

fiecărui de- 
la nivelDeseori, 

reușim să ne unim 
materiale pentru

Radu TIMOFTE

Stăm de vorbă 
cu președinta aso
ciației sportive de 
la întreprinderea 
de aparate de mă
sură și control — 
Otopeni, tovarășa 
Valeria Vasile,
muncitoare de pes
te 20 de ar.i in a- 
ceaetă unitate. „fa 
atelierele si sec
țiile noastre — ne 
jpurse harnica ac
tivistă obștească — 
re execută produ
se ca an înalt 
grad de tehnicitate. 
Ștacheta perfor
manțelor in proce
sul de producție 
se ridici — intr-o 
competiție « mun
cii creatoare — tot 
mai sus. Gama de 
termometre mi
limetrice, apara
tele de măsură, e- 
lementele de indi
care, reglare și co
mandă sint doar 
citeva dintre cele 
peste 300 de sorti
mente care solici
tă din partea fie
cărui muncitor
multă migală, pre
cizie milimetrici. 
Iată un motiv ca
re ne-a determina: 
să organizăm in 
15 seefii produc
tive. pe speciali
tăți. gimnastica in 
producție*.

Vizităm între
prinderea. asistăm 
la frumoasele ,xe-

prize*  de gimnas
tică in producție, 
la Întrecerile spor
tive organizate in 
cadrul „Daciadei*.  
Inginerul Nicolae 
Badea. secretarul 
comitetului de par
tid. ține să preci
zeze: „Marea noas
tră competiție na
ționali — ..Da
ciada' — oferă
ua minunat pri
lej de s face sport, 
de a îndrăgi miș
carea in ser liber. 
Vi rog si notați 
un r.ume : 
geta Lupa, 
tuf-ajustor. -La cros 
a ocupat locul in- 
tit pe sector*.

Ne adresăm cam
pioanei :

— Georgeta. cum 
a fost primul start 
din viața ta T

— Primai s fost 
la locul de muncă, 
în prezent invăf 
de la cei mai buni 
muncitori si de
vin un lăcătuș 
depărat. ~ 
m-au sfătuit

Geor- 
lică-

a-
Tot ei 

Si 
particip la între
cerile ..Daciadei*.  
Lingă mine am a- 
vut o prieteni, pe 
Anca Ifrim. elec
trician. care a ocu
pai 1 
intr-o 
cit de 
atit de 
că. Vi 
ce

locul secund 
i dispută pe 

aprigi, pe 
prieteneas- 
dati seama 

bucuroase am

fost etnd ne-am 
întors tn între
prindere cu prime
le noastre diplome 
sportive.

Secretarul co
mitetului de par
tid avea perfectă 
dreptate. La IAMC 
Otopeni sportul o- 
cupă 
frunte 
pările 
și talentaților mun
citori. Ionel Cris- 
tache, electrician, 
Nicolae Viforeanu. 
rectificator, sint 
animatorii și or
ganizatorii activi
tății șahiste. Ale
xandru Donciu, 
tehnician, fi Mihai 
Leosenko, 
mist, 
pus, 
lor.
cu colegii din e- 
chipa de handbal 
să ciștige Întrece
rea pe sector.

„.Orele de mun
că s-au terminat. 
Președinta asocia
ției este Înconju
rată 
numeros de tineri, 
împreună au ho
tărî t 
astăzi mergem 
terenul de 
Vitrina eu 
așteaptă nat 
ale muncii 
trecerii sportive.

un loc de 
in preocu- 
vrednidlor

econo- 
și-au pro- 
la rlndul 

ca Împreună

de un îrup

pe loc:
P« 

sport*.  
trofeu 

dovezi 
si ta-

Pefre GHEORGHW

Miine, In jurul stadionului „23 August"

MARȘUL POȘTAȘILOR, AFLAT IA A 33-a EDIJIE
Marea competiție sportivă națională „Daciada" progra

mează duminică in Capitală finala „Marșului poștașilor*  din 
municipiul București, întrecere tradițională, aflată la cea de 
a 33-a ediție. Vor lua startul 80 de factori poștali și 80 de 
factorițe, calificați in faza pe sectoare. Docul întrecerii — 
aleea mare din jurul stadionului „23 August" (intrarea prin 
str. Maior Coravu). Startul în proba masculină va fi dat la 
ora 9. urmînd să fie parcurși 5 000 de metri, Factorițele vor 
concura pe un traseu de 2 000 de metri și vor lua startul in 
jurul orei 9,45. Echipament — ținuta obișnuită a poștașilor.

întrecere de mare atracție, „Marșul poștașilor" merită să 
fie urmărit, iar cei ce ne aduc scrisorile și ziarele, pe vre
me bună, pe ploaie sau viscol, merită din plin să fie incu- 
îajați în frumoasa lor competiție sportivă.

Rm. Vîlcea — Sibiu — Alba lulia
vem un parc cu multă verdeață. Șl loc am 
putea avea pentru un spațiu al aportului, 
cu amenajări simple, necostisitoare*.

CABANELE, MOTELURILE, HANURILE
UNITĂTI MULTIFUNCȚIONALE

DIN CARE LIPSEȘTE (deocamdată) SPORTUL!
Șoseaua
km, ci 

telurile, cabanele. 
Interes personal sau de serviciu,

nu reprezintă ..unui banda le asfalt pe care parcurgi, nemișcat, SM, SM sau SOt de 
Șt unitățile multifuncționale, unde se poate mlnca, unde m poate dormi — mo- 

—.„..„.a, hanurile. Aici poposești, șofer sau călător, tn vilegiatură, in concediu, ta 
—~ *-----.er.ida, o oră, două, cinci, o seară, • noapte, sau chiar un con

cediu. Automobile tn șir continuu, cu de la unu la 4 pasageri, autocare eu ptnă la 4S de 
locuri, toate pe scaune, fixe. Deunăzi, reporterul a numărat tn J ore, pe șoseaua care Inso- 

revenim, deci. Aceste 
cit mai recon- 
edihna, odihnă, 
șl cu un minim

țește Valea Oltului, 57t de vehicule, curgînd in ambele sensuri, SA 
locuri de popas am vrea să fie cit mai plăcute, să ne facă pauzele de mers 
fortante, să ne ofere cit mai multe posibilități de recreare, adică să ne facă 
Adică • odihnă așa cum o Înțelegem cu toții, cu o masă bună, eu somn, dar 
de mișcare fizică, după atîta vreme petrecută țintuit în mașină.

IN AȘTEPTAREA UNEi PREVIZIBILE 
ÎMBUNĂTĂȚIRI

La hanul turistic Topologul (jud., Vil- 
cea), proprietate a U.J.C.C., restaurantul 
are 240 de locuri, terasa 120, pline sîmbăta 
și duminica. Celor 90 de locuri existente 
pînă anul trecut in hotel și în cabană li se 
adaugă — chiar în aceste zile — alte 130, 
în căsuțe mid. cochete. „Inlr-o zi obișnuită 
avem pînă la 300 de vizitatori care se o- 
presc la noi" — ne spune șeful de unitate, 
Gheorghe Dumitru. Pentru toți acești oas
peți, locuri berechet ! Și o popicărie plină 
de bălării, degradată, scoasă din funcțiune, 
deci. Alte posibilități de a face sport ? 
„Da. avem la recepție șaliuri, și table, și 
remi“... Deci, jocuri de interior, statice, 
tocmai cele de care nu are nevoie omul 
imobilizat în scaunul mașinii atîția kilo
metri I „Lucrurile se vor îmbunătăți — am 
fost asigurați — prin amenajarea unui te
ren de volei, pe care se va juca și tenis. 
Și prin completarea centrului de închiriat 
materiale sportive, cu mingi de volei și de 
fotbal". E bine. Uniunea județeană a co
operativelor de consum Vîlcea ar face bine 
să se grăbească. Cu atit mai mult, cu cit, 
așa cum am văzut, există și un plan de 
măsuri bine alcătuit, bine orientat al

a posibilități-CENTROCOOP, de lărgire 
lor de recreare a vizitatorilor unităților 
în subordine. El a fost trimis unităților 
teritoriale incă la data de 22 martie 1918.

POSIBIUTĂȚ1 ? DA, EXISTA... DAR NU LE 
EXPLOATEAZĂ NIMENI

Răspunsuri identice de la Mariana Am
brozie, șef de unitate la Hanul Cozia (jude
țul Vîlcea) ; 140 de locuri de cazare ; Gheor- 

ghe Bozdog, șef de unitate la cabana Valea Oltu
lui (județul Sibiu) ; Paula Fera, cabanieră 
la Miercurea Sibiului (județul Sibiu) : „Nu 
avem nici un fel de posibilități de a oferi 
vizitatorilor condiții de a face vreun sport, 
de a face mișcare, sub orice formă. Nu, nu 
avem nici amenajări simple, nici jocuri de șah 
sau de table. La noi se mănincă și se doar
me. Atît“. Răspunsuri identice și un custode 
identic : oficiile județene de turism respec
tive. Interesant e^te șl faptul că toți trei 
cabanierii s-au arătat de acord cu utilitatea 
generală a mișcării fizice după un drum 
lung la volanul mașinii. Gh. Bozdog spunea 
chiar: „Jos, în parcare, am putea ușor ame
naja un portic de gimnastică. Vine omul de 
la mașină s{ dă cu ochii de o bară fixă. 
Nu se poate să nu se agațe de ea și să 
facă o trac ’ cite poate și el, acolo.
Și o masă din beton pentru pîrig-pong s-ar 
putea instala. O să supunem O.J.T.-ului a- 
ceastă chesRuue“. La fel Paula Fera : „A-

iN LOC DE CONCLUZII
Am supus constatările noastre forurilor 

centrale în drept, cu rugămintea să dea ex
plicațiile necesare. Spicuim din cele spuse 
de Constantin Mirescu, director in Oficiul 
Național de Turism : „Unitățile în subor
dine» OJ.T. nu oferă in momentul de față 
posibilități de practicare a tenisului, ban
chetului, voleiului. Avem in vedere să 
creăm dotări specifice sportive la anumi
te hanuri, dar este vorba de un număr 
restrins, intr-urii această activitate nu «ata 
rentabilă. Sigur eă jocul cu mingea poete 
fi practicat de turiști, este o activitate fa- 
lositoare. Pe litoral avem 35 de terenuri 
de tenis și tot atitea de volei. Numai eă 
asemenea terenuri nu rentează economie h 
cabane. Noi efectuăm o activitate economi
ei, toate investițiile și cheltuielile trebuia 
recuperate".

Sigur, lucrurile stau așa și nu avem mo
tive să nu fim de acord cu principiul ren
tabilității, susținut de tovarășul director 
Mirescu. Dar amenajările sportive simple 
(doi stîlpi și o plasă pentru volei, o bară 
fixă, o masă de tenis din beton, două pa
ralele improvizate intr-un loc de parcare, 
citeva rachete de badminton, ca să dăm el- 
teva exemple) constituie o investiție mult 
mai rentabilă, fiind vorba despre o contri
buție, deloc neglijabilă, la păstrarea sănă
tății populației.

în schimb, să notăm din directiva CEN
TROCOOP din 22 martie : „Pentru ridicarea 
nivelului de servire a oamenilor muncii 
aflați la odihnă sau ca turiști excursio
niști, și în vederea utilizări] pe întreaga 
perioadă a anului a spațiilor de cazare ala 
unităților cooperației de consum vor fi ex
tinse acțiunile distractiv-recreative prin a- 
menajarea unor terenuri sportive, înfiin
țarea unor popicarii, jocuri mecanice, 
puncte de închiriat materiale sportive*.

T. RADU
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După 
insuccesul 

de la 
campionatele 

mondialeMasă rotundă organizată
D

upă cum se știe, cea de a dsua edi
ție a campionatelor mondiale de box 
de la Belgrad s-a incheiat cu un net 
insucces al pugilițtilot români — altă
dată frecvent ocupanți ai treptelor pe 
podiumurile de onoare ale marilor 
competiții. De 14 ani e pentru prima oară 

cind boxerii noștri se întorc cu mîinile goale 
Pentru a nu merge prea' departe cu exem
plele, să reamintim că în 1976, la turneul 
olimpic de la Montreal, ei au obținut 5 me
dalii, iar la ultimele campionate europene 
(Katowice, 1975 și Halle, 1977) — cîte 
6. In capitala iugoslavă, cei 11 tri
colori au avut de disputat 16 meciuri, din 
care au ciștigat 5 ți au pierdut 11. In ciuda 
unor condiții nefavorabile de concurs (prin 
tragerea la sorți uneori dezavantajoasă sau 
programarea dezlinată care a impus sportivi
lor o prea lungă inactivitate) rezultatele sint 
total nesatisfăcătoare și este de înțeles ca

de ziarul ©SpGl'hll
iubitorii boxului din țara noastră - obișnuiți 
cu faima nedezmințită pînă ccum a școlii 
pugilistice românești — să se simtă afectați.

Prezența celor 7 debutanți in echipă este 
o realitate, dar ea nu poate acoperi defec
țiunile de selecție. Momentul „schimbului de 
generații" este de asemenea un fapt obiectiv, 
inevitabil, dar el nu poate scuza nepregăti- 
rea la vreme a unei puternice garnituri de 
rezervă. Majoritatea băieților noștri ou capo
tat in ultima rundă, nu otît din lipsă de po
sibilități fizice, cit din pricina unui moral la
bil ; aceasta a dovedit veridicitatea obser
vației noastre din perioada pregătitoare : 
boxerii noștri s-au antrenat aproape cu re
semnare, nu cu voința de a învinge I

Din dorința de a elucida CAUZELE IN
SUCCESULUI de 'o Belgrad și de a contri
bui prin GĂSIREA REMEDIILOR la progresul 
continuu al acestei otît de îndrăgite ramuri 
sportive în țara noastră, z'arul nostru a orga-

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

nizat o masă rotundă cu factori responsabili sj 
in boxul românesc. Au răspuns invitației 
noastre : Cristea Petroșeneanu, secretarul țj 
F.R. Box, Alexandru Vladar, antrenor federal,
Ion Popa, antrenor coordonator ol lotului, 0 
antrenorii emeriți Ion Chiriac și Teodor Ni- 
culescu, dr. Petru Radovici, medicul lotului.
Constantin Chiriac, arbitru internațional. șs

Invitaților noștri le-am propus următorul 
cedru de discuție :

• CUM APRECIAȚI EVOLUȚIA BOXERILOR | 
ROMANI LA CAMPIONATELE MONDIALE DE f 
LA BELGRAD? CREDEȚI CA PREGĂTIREA f 
SPORTIVILOR NOȘTRI PENTRU ACEASTA Ș 
COMPETiTIE A FOST SATISFĂCĂTOARE?

• VA RUGĂM SA TRECEȚI ÎN REVISTĂ |
CAUZELE IMPASULUI IN CARE SE AFLĂ | 
BOXUL NOSTRU. g

• CE CONSIDERAȚI CĂ TREBUIE FĂCUT |
PENTRU A ASIGURA REDRESAREA RAPIDA, | 
iN PERSPECTIVA CAMPIONATELOR EURO- g 
PENE DIN 1979 Șl MAI ALES A TURNEULUI g 
OLIMPIC DIN 1980 î g

g

Greșelile nu trebuie... pasate ! Sint ale noastre...

>.... -v

CRISTEA PETROȘENEANU.

Apreciez evoluția bo
xerilor noștri ca ne
corespunzătoare, nu a- 
tît prin prisma numă
rătorii medaliilor (a- 
cuma lipsă), cît a di
ferenței dintre manie
ra in care s-a com
portat echipa noastră 
la Havana (1974) și 
cea de acum. Dincolo 
chiar de cauzele ge
nerale (privind, de 
pildă, munca slabă a 
secțiilor din țară), e- 
rorile făcute în pregă
tire ni se datoresc în 
primul rind nouă, 
membrilor Biroului 
Federației române de 
box. După Montreal 
(unde obținusem 5 me
dalii olimpice) ne-am 
propus ca obiectiv 
principal Jocurile O- 
limpice din 1983. în 
consecință, creșterea 
valorică progresivă a 
boxerilor noștri tre
buia să treacă prin 
etapele intermediare 
ca un fir roșu. Dar, 
din păcate, am făcut 
compromisuri, abătîn- 
du-ne de la planul i- 
nițial. Din echipa de 
la campionatele euro
pene de anul trecut 
(Halle) nu am mai 
contat practic decît pe 
doi oameni (Dinu și 
Simton Cuțov), ceea 
ce subliniază grave 
greșeli în selecția spor
tivilor. După campio
natele naționale din 
toamna trecută am în
tocmit un lot repre
zentativ cu cîte 4 bo
xeri la fiecare catego
rie, dar am uitat să-i 
mai urmărim într-o 
activitate competițio- 
nală continuă, pentru 
a le putea „stabiliza*  
valoarea. Pe unii i-am 
trimis în turneu în 
Anglia, pe alții în 
S.U.A., fără verigi de 
continuitate, încâlcind 
grav planul inițial.

Lipsiți de informații 
certe, noi am crezut 
că la campionatele 
mondiale vor fi pre
zente echipe foarte ti
nere, pentru a le tes
ta în vederea turneu
lui olimpic din 1980. 
Deși vlrsta medie a 
noilor campioni este 
de 22—23 de ani, s-a 
vădit că majoritatea 
posedă o vastă expe
riență internațională, 
iar 8 dintre ei au

participat și la Olim
piada de la Montreal. 
Noi am prezentat o 
echipă cu 7 debutanți 
absoluțt Aceasta con
sider că a fost altă 
greșeală în orientarea 
selecției. De aici în- 
vățămîntu-1 : să nu-i
mai aruncăm direct în 
luptă, înainte de a-i 
verifica prin mijloace 
competiționaie menite 
să le sporească expe
riența !

A doua greșeală fa
ță de planul stabilit a 
fost abaterea de la un 
sistem verificat cu 
succes în precedentele 
ocazii, în ultimii 10 
anL De ce nu am res
pectat propria noastră 
bună experiență ? Am 
dat curs unor propu
neri concesive, aecep- 
tind turnee peste ho
tare care nu se Înca
drau în planul nostru, 
în plus, ca niciodată, 
în primele patru luni 
ale anului am masat 
o activitate competiți- 
onalâ excesivă, cerind 
sportivilor de fiecare 
dată performanțe înal
te. Astfel, în loc să ne 
pregătim cu precădere 
pentru ‘ campionatele 
mondiale, ne-am axat 
pe evenimente inter
mediare. In acest fel, 
ne-am limitat singuri 
timpul pentru o cam
panie preparatorie sa
tisfăcătoare. De aici a 
decurs și o mare fluc
tuație de sportivi, se
lecționați — mereu al
ții — de la o etapă la 
alta, dublată, și de 
fluctuația cadrelor de 
instruire.

Este adevărat că u- 
neori boxerii noștri 
au fost învinși de 
concurență redutabili și 
că in unele cazuri am 
fost defavorizați de 
sorți. Dar greșelile nu 
trebuie „pasate". Ele 
sînt ale noastre. Pen
tru evitarea lor în vi
itor este necesar să 
ne îndreptăm mai a- 
tent privirile spre sec
țiile de box din țară, 
întărirea acestora se 
poate face cu spriji

nul C.J.E.F.S. prin 
înmulțirea sălilor de 
antrenament, prin do
tarea cu materiale ca
re stau în posibilități
le industriei românești 
(mănuși, saci, pun- 
ching-balluri etc.), prin 
încadrarea cu tehnici
eni calificați (pentru 
că, deocamdată. ne 
lipsesc antrenorii cu 
studii superioare, a- 
ceștia preferind pos
turile la catedră, mai 
avantajoase). Să re
cunoaștem că pînă a- 
cum am dus o slabă 
muncă de îndrumare

secretar al F. R. Box :
și control la secții, 
negăsind modalitățile.

La nivelul boxerilor 
fruntași este necesară 
reașezarea calendarului 
intern și internațional, 
deblocind o perioadă 
mai mare, care să fie 
rezervată procesului de 
instruire, învățării și 
perfecționării. De ase
menea, pentru toți bo
xerii seniori, ar fi 
prielnică reluarea cam
pionatului pe echipe
— ca o activitate com
pensatorie pentru cei 
care, nefiind selecțio
nați, rămin o vreme 
bună inactivi. Nu-i de 
mirare să constatăm in 
carnetele de legitima
re ale unor boxeri se
niori că în doi ani 
n-au avut mai mult 
de 3—4 întâlniri ! De 
asemenea, trebuie să 
avem curajul de a tri
mite boxeri la turne
ele. internaționale pu
ternice, de faimă, ca
re se subordonează 
planului nostru de pre
gătire și nu să onorăm 
doar competiții mino
re fără scop de se
lecție sau cîștig de 
experiență.

Activitatea juniorilor
— viitorul boxului ro
mânesc — trebuie re
glementată in așa fel 
Incit să permită pro
movarea mai rapidă și 
să nu râm in â (prin 
fărâmițarea categorii
lor) doar un scop li
mitat al antrenorilor 
obișnuiți să se laude 
cu... locul 2 la cam
pionatele de juniori 
mici. Acestor tineri 
boxeri (care în mod 
obișnuit intră în pau
ză după campionatele 
naționale) trebuie să 
le asigurăm două vâr
furi competiționale a- 
nuale, creîndu-le noi 
posibilități de afirmare.

în vederea campio
natelor europene de 
la Koln este necesară 
constituirea urgentă a 
unui lot lărgit (4 oa
meni de categorie), 
format din tineri și 
cîțiva boxeri experi
mentați, încadrați cu 
un corp de tehnicieni 
care să-și asume răs
punderea unei pregă
tiri corespunzătoare. 
Acțiunea este valabilă 
și pentru Jocurile O- 
limpice de la Mosco
va : loturile să intre 
in pregătire începînd 
din anul acesta, fără 
prea mari fluctuații, 
cu cadre tehnice sta
bile și un calendar in
ternațional adecvat. 
Pregătirea să se des
fășoare cu calm, in
tr-un climat favorabil 
obținerii unor rezulta
te înalte.

.«ă eludez astfel greșeala noastră de a fi mers, tie astă dată, pe un 
drum necunoscut. In loe să abordăm in mod normal competițiile dc 
verificare, noi am acceptat și organizat meciuri de selecție, din care 
a rezultat • mare fluctuație de cadre. Aceasta a fost, cred, marea noas
tră eroare. Forma sportivă și rezistența corespunzătoare se obțin ideal 
prin acțiuni etapizate. De pildă, niciodată înainte nouă nu ne-a lipsit 
perioada de pregătire la altitudine ; de astă dată, am renunțat la ea. 
Schimbînd însă sistemul. am greșit metodic grav. Am obligat boxerii 
să atingă trei virfnri de formă (turneul din S.U.A., Turneul primăverii. 
Centura de aur), am prelungit nepermis perioada competițională și ast
fel cei ajunși la Belgrad nu s-au mai aflat in condiția sportivă necesară.

al. noi am conceput turneul in S.U-A. ca o pregătire, dar din pă
cate el s-a transformat in scop in sine și după înapoiere am constatat 
o scădere a interesului in procesul de pregătire.

In ultima vreme am fost criticați pentru volumul necorespunzător 
de muncă efectuată in antrenamente. Trebuie să arăt că această situa
ție este caracteristică mai ales la secțiile de box ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Deși există țări in care juniorii efectuează trei antre
namente pe zi. ajungi nd astfel să facă față cerințelor unui lot selec
ționat. la noi adesea tinerii boxeri acceptă eu greu volumul de lucru 
care li se impune Ia lot. pentru că nici acasă nu exersează destul. Si
tuația este similară la seniori. Mi-a fost dat. la Păltiniș, să înregistrez 
boxeri selecțiocați care se sustrăgeau de la antrenamente exigente.

In momentul de față, cea mai gravă lipsă mi se pare insă a fi 
repiriieiparta conștientă la procesul de antrenament, atit la club, cit și 
la lo-’. Există boxeri care ignoră ceea ce noi numim „antrenamentul 
invizibil' (care indude refacerea, odihna, abținerea de la fumat și 
băutură). Este insă adevărat că adesea nici noi, antrenorii, n-am fost 
in stare să Ie impunem sportivilor asemenea practici sănătoase și in
dispensabile boxerului de calitate.

Pe plan tehnieo-tattic. noi nu am fost surprinși la Belgrad. Știam 
la ce sti! de luptă trebuie să ne așteptăm : lovituri decisive, densitate 
mare de acțiuni, serii de lovituri, preferința pentru lupta de aproape 
etc. Ș:;am toate acestea, dar scurtul timp care ne-a stat Ia dispoziție 
— din vina noastră ! — nu ne-a permis să-i înarmăm pe băieții noștri 
eu arsenalul necesar pentru asemenea manieră de luptă.

In viitor va trebui să urmărim mai îndeaproape dacă orientarea 
precizată este respectată, dacă se pune in practică ceea ce decidem. 
Colegial antrenorilor este dator să controleze detaliat conținutul pro
cesului de pregătire pretutindeni. Va trebui firește să ne ostenim mai 
mult pentru perfecționarea cadrelor. Antrenorii se află și ei la mo
mentul ^schimbării generațiilor". Cei mai tineri nu au incă experiența 
necesară, iar I-E.F-S. pregătește prea puțini tehnicieni cu specializarea 
in box : unul sau doi pe an sint absolut însuficienți. Prin cursuri de 
specializare pe termen scurt nu se poate compensa această insuficiență. 
Numai antrenorii caflfieațî Ia nivelul cerințelor noastre pot asigura evi
tarea apariției unor boxeri rudimentari.

Vitală mi se pare, pentru asigurarea pepinierei, problema juniorilor. 
Binevenită ar fi o școală cu profil de box. In ultimii ani noi am cam 
uitat valoarea taberelor de vacanță, lăsîndu-le aproape la voia întîm- 
plării și neirscadra’e cu antrenorii cei mai buni. Cum să iasă atunci 
juniori valoroși ? Secțiile din țară — cu un număr redus de grupe 
de juniori — an o productivitate scăzută la acest nivel de virstă.

Pentru viitoarele mari competiții trebuie să revedem planul inițial 
dc pregătire, să introducem un ciclu mai lung pentru a obține acu
mulările necesare și a putea perfecționa elementele de tehnică, atît la 
secții, cit și la lot. Pină la campionatele europene de la Koln (5—12 mai 
1979) timpul e scurt. Dar trebuie să renunțăm la concesii, să eliminăm 
orele pierdute din pregătire, să fim mai fermi, mai categorici. Numai 
astfel sa poate realiza saltul calitativ c^ni se cere.

Fără viață sportivă — nici rezultate bune !
ION FOPA, antrenor coordonator

E
Am întocmit un plan bun, dar nu

ALEXANDRU VLADAR, antrenor federal :

l-am respectat

la Montreal 
demna reprezen- 
de la Moscova 

orientat, dar nu 
Am fost

Imediat după turneul olimpic de 
întocmit un plan amănunțit vizînd 
tare la Jocurile Olimpice din 1980 
Planul a fost bine întocmit și 
am reușit să-1 punem în practică,
handicapați de „schimbarea generațiilor" : doar doi 
boxeri din echipa noastră de la Montreal mai figu
rau în formația de la Belgrad, în timp ce printre 
noii campioni ai lumii se află 8 participanți la între
cerile olimpice ! In perioada pregătitoare, ne-î
cap și cîteva defecțiuni : dintre selecționați unii au fost sus
pendați pentru acte de indisciplină (Robu, Dafinoiu, Cozma), iar alții 
«iu manifestat scădere bruscă de formă (Dragomir, Adem). Nu doresc

Vorbind despre evoluția boxeri
lor noștri, trebuie să ne referim 
Ia pregătirea lor, care, in mod 
firesc, este oglindită in rezulta
tele obținute. Am condus antre
namentele componenților lotului 
național în ultima lună de pre
gătire și pot afirma cu toată cer
titudinea că in această perioadă 
am impus un volum de muncă 
mult mai mare decît oricînd în 
cei aproape 30 de ani de cind sînt 
antrenor al lotului. Dacă rezul
tatele n-au fost pe măsura efor
tului depus, aceasta se datorește 
numai faptului că viata sportivă 
dusă în acest răstimp n-a fost cea 
pe care trebuie să și-o impună 
boxerii de performanță. Datorită 
unei inexplicabile lipse de interes 
în pregătire, manifestată de cei 
mai mulți dintre oamenii de bază, 
participarea lor activă și conști
entă la antrenamente a fost a-; 
proape nulă. Aceleași cauze au 
generat și o serie de acte de in
disciplină comise de boxeri în 
care noi ne puneam mari spe
ranțe. De pildă, la unul dintre 
controalele pe care le efectuam în 
fiecare seară în camerele sporti
vilor, la ora 22 boxerii Teofil

al lotului :

Ghinea și Ca
rol Hajnal se 
aflau în pat. dar 
la ora 7 dimi
neața dispăru
seră... Simion 
Cuțov. avertizat 
public, a con
tinuat să acu
muleze și alte abateri de la dis
ciplina ce se impunea in lot. La
o gală de verificare, la Brăila, 
Dragomir Ilie a dispărut seara și 
a venit în zori. S-au luat și unele 
măsuri disciplinare : s-a renunțat 
la boxeri ca Burdihoi (fugit din 
cantonament), Robu (n-a mai vrut 
să se supună disciplinei catego
riei), Dafinoiu (indisciplinat în 
timpul pregătirilor), dar în ultima 
perioadă am fost nevoiți să facem 
concesii, considerind că nu mai 
este timp pentru a mai face 
schimbări în echipă. Exemplul 
cel mai tipic îl constituie Simion 
Cuțov, care scsizînd faptul că nu 
se mai pot lua măsuri, el fiind 
principalul nostru candidat, și-a 
permis (și i-am permis) destule 
abateri de la disciplina fermă care 
se impune unui boxer de mare per

formanță. Rezultatul a fost 
firesc : conștient că nu are 
ciente resurse (datorită abateijpr 
repetate de la normele vieții spjr- 
tive) a boxat reținut. timorat, 
pierzînd în fața unui adversar up- 
sit de valoare, aproape rudimen
tar, Boguevci.

Trebuie precizat și faptul că e- 
chipa pe care am aliniat-o la Bel
grad a fost slabă. Nu puteam să 
sperăm în obținerea unor medalii 
decît cu 2—3 sportivi : Cuțov, Di
nu și Vladimir. Ceilalți compo
nent) ai formației erau lipsiți de 
valoare pe plan internațional. La 
această situație s-a ajuns datorită 
faptului că unii sportivi capabili 
de performanțe s-au pierdut pe 
drum (excluși din lot sau ince- 
tînd activitatea competițională). iar 
rezerva de cadre a fost foarte 
săracă și nu s-au găsit alți ti
neri capabili să-i înlocuiască. g

Ar mai trebui menționat și fat^ 
tul că mulți dintre selecționați 
posedă un bagaj sărac de cunoș
tințe tehnice (Constantin. Ioana. 
Livadaru. Miron, Ceriițu» și 
timpul rezervat pentru TnPfecțio- 
narea lor tehnică a fost scurt și, 
deci, insuficient pentru îndeplini
rea obiectivelor propuse. în plus, 
la venirea în lot, după o săptă- 
mînă de repaus, majoritatea spor
tivilor s-au prezentat cu un po
tențial dc luptă muit scăzut (da
torită inactivității la cluburi și 
vieții necorespunzătoare pe care 
au dus-o) și a fost nevoie de încă 
o săptămînă pentru readaptarea 
lor la efort. Chiar și în aceste 
condiții, rezultatele ar fi putui fi 
mai bune dacă sportivii ar fi pus 
in practică indicațiile tehnice pe 
care li le-am dat. De pildă Miron, 
în meciul cu bulgarul Iliev, a

CONSTANTIN

cuFirește, sîntem 
toții afectați de rezul
tatele slabe. Chiar și 
în cunoscutele condi
ții de desfășurare a 
campionatelor mon
diale, sportivii români 
puteau obține 2—3 
medalii. Mă gîndesc 
la Ion Cernat (cu 
mare șansă la trage
rea la sorți) sau la 
Ion Miron (i-a lipsit 
extrem de puțin ca 
să obțină victoria in 
meciul cu bulgarul 
Iliev), precum și la 
Ion Vladimir, care a 
fost nedreptățit de 
juriu în partida cu 
iugoslavul Perunovici. 
Dar nu la acest fapt 
vreau să mă refer a- 
cum, ci la comporta
rea generală (foarte 
slabă) pe care au a- 
vut-o reprezentanții 
noștri. Trebuie să re
cunoaștem că boxul 
românesc (ca și cel 
din multe alte țări ale 
lumii) este într-o evi
dentă scădere. Consi
der că este necesar 
să se pedaleze mai 
mult pe valorificarea 
potențialului 
in numeroasele 
profesionale 
tești unde 
mulți tineri 
capabili de 
mante în această du
ră disciplină sportivă. 
De asemenea, apre
ciez că este necesar

existent 
școli 

sau să- 
învață 

vînjoși, 
perfor-

să se des 
mai 
fie i 
lor și
boxul de

La 
mondiale 
grad au 
arbitri di 
tineri tele, 
interpreta 
ției sport 
mult dife 
bișnuit ir 
Belgrad, 
preciat i 
ritul ofer 
rilor. asa 
lyt .chia 
toate ‘ Iov 
geau în 
nerabile . 
executate 
gulam.cnt: 
menea, 
priză a c 
in acord; 
Nu tretx 
fapt;;. 1 
arbitrilor 
seama 
decisive, 
produc k 
dind vi< 
renților 
să le ap 
ție asem 
intilni ș 
olimpic i 
va. unc 
arbitri d 
țurile 
schimb.
tele cure 
Koln. oi 
bitrilor i 
alta. In 
trii vor

-Ap-it-

Dr. PETRU RADOVICI, med.ee. .<

Consider că pregătirea lotului i 
mondiale a durat prea puțin pe 
ror cunoștințe tehnice sînt insufl 
ceasta perioadă scurtă n-a pu:_t 
datorită unor întîrzieri la prezent; 
pacității scăzute de efort cu care 
tire, ca urmare a nerespectării noi 
rute unor sportivi de perform a.-.; 
s-a adăugat un plus nepermis di 
pentru categoriile la care urm 
au venit la pregătire cu 
și, după primele zile dc antren;



MOWTATEA, CONCESIE SI «CIPEINA
M REOOBMEA PRESTIGIULUI PMlf

9 Inconsecvențe în selecție și instabilitatea 
| lotului—piedici în calea succesuluiePregă- ■

tirile s-au abătut de la planul inițial ® Slaba * 
muncă de educație și-a arătat ,,roadele"

| O NcmJIțumitoarea productivitate a sec- • 
| țiilor din țară

sfătuit să dea croșee de stîn- 
liadeplasare, procedeu pe care 
r^kat in fiecare zi la antre- 
S3K, dar el a executat de 
ra ori, cu reușită, apoi ...a 
rnțat. La fel au procedat și 
i, și Constantin.
ir campionatele mondiale de
klgrad — o tristă amintire — 
rămas in urmă. Cred că este
>rtant să ne gindim, încă de
wum, la viitor. Apreciez că
•e reprezentanții noștri la ul- 

ediție a campionatelor mon- 
. numai Ioana, Dinu și Vla- 
r mai pot intra în vederile 
tre pentru marile competiții 
are. Alții trebuie excluși din 
; r.umai dacă — printr-o pre- 

exemplară și o viață spor- 
corespunzătoare — dovedesc 
.ai pot primi încrederea noas- 
ii mai putem include în e- 
?"nâtională.
. nc oie să manifestăm mai 
i grijă pentru pregătirea ju- 
lor (de instruirea lor să se 

sistematic. -cei mai buni 
nori aF'țării), cărora să le a- 
m credit și în concursuri de 

importanță. Acești tineri, 
ci de afirmare, trebuie edu- 
intr-un spirit nou, de muncă, 
lăruire. Victoria, recompensa, 
: poate întemeia decit pe a- 
criterii. Decisive în apreciere 

rezultatele obținute, nu anti- 
a. presupunerile. Un aseme- 
nod de a privi lucrurile i-ar 
la și pe antrenorii secțiilor 
rganizeze mai multe gale, 
de care nu se poate realiza 
esul tinerilor boxeri. Boxul 
iese se află acum în impas, 
ie făcut totul pentru redre- 
hn.

;inc medalii...
, orbitru internațional A.I.B.A.:

și febră musculară. Aceasta ține de conștiinciozitatea sportivului, dar 
și de intransigența antrenorilor și a federației de specialitate, care au 
manifestat prea multă „înțelegere" față de asemenea abateri.

Consider că este necesar ca la acceptarea în lot sau la testele 
anuale, în cursul cărora se stabilește potențialul biologic al sportivilor, 
aceștia să fie obligați să se prezinte în limitele categoriilor respective 
și în starea fizică potrivită. Altfel, cum spune proverbul românesc, ne 
furăm căciula...

Cred că impasul în care se află boxul ține, în special, de activitatea 
necorespunzătoare care se desfășoară in secții, unități dc bază ale 
sportului de performanță, care n-au fost controlate și îndrumate in mod 
corespunzător. în secții se muncește — de cele mai multe ori — za
darnic pentru că nu se ține seama de potențialul biologic al tinerilor 
care doresc să practice boxul. Selecția pentru această grea disciplină 
sportivă trebuie făcută cu mai mult discernămint, iar pregătirea tine
relor talente urmărită cu permanentă grijă, așa cum s-a procedat în 
anii 1965—1967, cînd s-a acordat o deosebită importanță creșterii tinere
tului, performanțele obținute în anii următori fiind edificatoare. Și 
Biroul federal s-a culcat adesea pe laurii victoriilor trecute.

In privința numărului sporit de ore de pregătire, necesar în peri
oada actuală, problema trebuie înțeleasă în sensul unei munci îndelun
gate de instruire, cu un număr mare de repetări ale diferitelor procedee 
tehnice (de atac sau apărare), nu ca o muncă de mult mai mare inten
sitate. în această direcție, antrenorii trebuie să ia în considerație indi
cațiile medicului, colaborarea cu meditul fiind azi indispensabilă in 
pregătirea sportivilor de mare performanță.

Deși problemele tehnice și organizatorice ale activității boxului ro
mânesc sînt abordate și de alți invitați la „masa rotundă" a ziarului 
„Sportul", ca unul care sînt alături de boxerii fruntași ai României 
de aproape 20 de ani. îmi permit să-mi exprim părerea că in Biroul 
federal trebuie cooptați mai mulți oameni pasionați, iubitori ai acestei 
discipline sportive, care să ajute substanțial la dezvoltarea boxului în 
țara noastră, să muncească dezinteresat și cu toată inima pentru redre
sarea sportului cu mănuși din România. De asemenea, cuvîntul specia
liștilor să aibă o mai mare greutate în hotăririle care se iau in Biroul 
F.R. Box.

Asistăm la o schimbare de generații și în rindul antrenorilor. Con
sider că n-ar fi o greșeală, dimpotrivă, ca la pregătirea loturilor na
ționale (de juniori, tineret sau seniori) să participe, in calitate de con
silieri, și antrenorii noștri mai vîrstnici, reputați tehnicieni și cu o mare 
experiență.

Sportivii nu sînt vinovați ?

ring. Pe vremea mea, această in
terdicție figura în regulament.

— Biroului federal, colegiului 
central de antrenori să Ii se îm
partă, pe o anumită perioadă, un 
număr de județe de a căror ac
tivitate pugiiistică să se ocupe și 
să răspundă.

— Să se alcătuiască imediat 
un nou lot reprezentativ, care să 
fie supus unor verificări periodice

Fără izvor,

și după fiecare meci susținut să 
se facă o analiză amplă, cu ho- 
tăriri corespunzătoare.

— Pentru J.O. de la Moscova 
să nc axăm pe tineri intre 17 și 
19 ani, care vor trebui formați 
și pregătiți corespunzător.

— Consider că și presa ar putea 
să contribuie mai mult la dez
voltarea acestui frumos și îndrăgit 
sport.

seacă fintina
TEODOR NKULESCU, antrenor emerit :

r>ri- 
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lel- 
mți 
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du- 
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La 
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Pi- 
re- 
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fiecare competiție in 
parte. Chiar și în 
selecția reprezentan
ților noștri trebuie să 
se țină seamă de po
sibilitățile boxerilor 
respectivi de a prac
tica' unul sau celălalt 
stil de luptă. In pre
gătirea boxerilor noș
tri pentru viitoarele 
mari turnee trebuie 
să se ia în conside
rație (și să se culea
gă informații în con
secință) condițiile teh
nice și de ambianță 
în care se desfășoară

mv—^competiția (dimensiu
nile ringului, mănu
șile, numărul specta
torilor etc.).

Cred că 
ză care a 
rezultatele 
boxerilor 
și slaba lor pregătire 
morală și de voință, 
lipsa de coeziune su
fletească a componen- 
ților echipei Româ
niei. încurajările co
legilor, care ar fi pu
tut fi ‘ ' 
nele 
lipsit 
noștri

Consider
necesară o muncă mai 
susținută de selecție 
și pregătire a unor 
juniori talentați, acti
vitate în care să fie 
angrenați și antrenorii 
unor cluburi bucu- 
reștene (să fie deta
șați temporar în di
ferite centre din țâ
ră). pentru că pro
ducția secțiilor este 
foarte slabă și antre
norii lotului nu au 
de unde selecționa e- 
lcmente dotate pentru 
acest sport atît de în
drăgit în țara noastră.

o altă cau- 
determinat 
slabe ale 

noștri este

decisive în u- 
meciuri, le-au 
reprezentanților 
aflați în ring... 

că este

—I. w iciplina

>i—ațele 
ale că- 

ir și a- 
folosită 

;i a ca- 
pregă- 

iață ce- 
acestea 

greutate 
ncureze. 
peste

Cei mai milți 
greutatea adri isă

.festau semne de oboa glă

ION CHfRIAC, antrenor emerit:
Situația ac

tuală a boxu
lui nostru nu 
este prea bună. 
„Campania 

Belgrad" nu a 
fost tratată cu 
atenția cuveni
tă și rezultate

le s-au văzut. Acum ar fi ușor 
să arunci vina pe alții sau să dai 
explicații. Voi spune doar că bo
xerii de la Steaua — selecționați 
în echipă — cînd s-au întors la 
secție și au fost întrebați cărui 
fapt se datorează rezultatele lor 
slabe la campionatele mondiale, 
au aruncat vina — destul de ne
cuviincios — pe oricine, numai ei 
nu se simțeau vinovați cu nimic. 
Cu asemenea concepții nu se pot 
obține rezultate de prestigiu in 
acest sport care cere o dăruire to
tală.

Voi încerca, avînd în vedere ex
periența mea de ani și ani in 
acest domeniu, să fac citeva pro
puneri pe care le consider impor
tante pentru readucerea boxului 
nostru în rindul celor mai bune 
din lume.

ratară și materiale neeesare pro
cesului de instruire. în 80% dintre 
sălile de antrenament din întrea
ga țară se simte lipsa unor 
punching-balluri sau mingi pară 
suspendate (cele comandate de 
secția noastră la Reghin sînt gata 
de peste un an de zile, dar nu ne 
sînt livrate deoarece... nu au pre
țurile fixate !).

— Să se acorde o atenție deo
sebită pregătirii tehnice a începă
torilor. De multe ori vedem că se 
prezintă în ring boxeri tineri care 
nu posedă noțiuni elementare de 
tehnică, nu stăpînesc mijloace efica
ce de apărare etc. Pentru spri
jinirea directă a muncii în secții, 
susțin necesitatea încadrării a încă 
doi antrenori federali, care să răs
pundă de instruirea sportivilor pe 
teritoriu. Această propunere am 
mai făcut-o și după J.O. de la 
Montreal.

— în loturi, în cursul pregăti
rilor centralizate, comportarea 
tuturor, antrenori, medici, sportivi, 
să fie ireproșabilă. Să nu se ad
mită nici un rabat de la disci
plină. Dintre membrii lotului de 
la Belgrad nu l-aș menține decit 
pe Teodor Dinu.

— Să se treacă imediat la rea- 
menajarea sălilor de box, Ia în
zestrarea cu un minim de apa-

— Să se termine definitiv cu 
boxerii pletoși, perciunați și mus- 
tăcioși. Aceștia nu au ce căuta în

Cu foarte puține 
excepții, boxerii ro
mâni s-au numă
rat printre laureații 
tuturor competițiilor 
de anvergură. Re
centa excepție, ne
plăcută. înregistrată 
la campionatele mon
diale de la Belgrad, 
unde reprezentanții 
noștri nu au obținut 
nici o medalie, a avut 
darul de a trage un 
serios semnal de a- 
larmă. Cauzele ce au 
determinat această 
stare de lucruri sînt 
destul de numeroase, 
iar eu voi încerca să 
arăt citeva dintre cele 
pe care le consider 
mai importante. • 
Nu s-a schițat o e- 
chipă secundă (este 
adevărat că era des
tul de greu de reali
zat) care să poată, în 
orice moment, să fur
nizeze înlocuitori pen
tru una sau mai mul
te „vedete"- din prima 
garnitură. Iar fără iz
vor, seacă fintina... • 
Inexplicabil, dar spre 
deosebire de alte țări, 
la noi majoritatea 
campionilor sau zne- 
daliaților continentali 
de tineret s-au pier
dut imediat după cu
cerirea titlurilor, ori 
au intrat într-un ano
nimat complet. Unde 
sînt Niță Robu, Nico- 
lae Seitan, Costică 
Dafinoiu și multi alți 
laureați ai competiți
ilor continentale de 
tineret ? Cînd au ur
cat pe treptele podiu
mului de premiere, cu 
toții erau considerați 
ca mari speranțe ale

pugilism ului româ
nesc și fiecare. dintre 
cei prezenți in jurul 
acestei mese apreciam 
că putem fi liniștiți 
in privința rezultate
lor pe care le vor ob
ține. Dar. la scurtă 
vreme, numele lor a 
dispărut din memoria 
iubitorilor boxului 
datorită performanțe
lor din ce in ce mai 
slabe pe care le-au 
obținut. • Echipa 
prezentată in sala 
..Pionir" a fost foar
te fragilă, nu se baza 
decit pe 2—3 sportivi 
care aspirau îndrep
tățit Ia locuri frun
tașe. • Campionii 
noștri de juniori nu 
provin din centrele 
pugilistiee reputate 
ale țării, cum sînt 
Galați. Brăila sau 
Constanța, ci din cu 
totul alte părți. • 
Interesul manifestat 
de boxerii români 
pentru marea compe
tiție de la Belgrad a 
fost foarte scăzut, iar 
rezultatele s-au văzut. 
Mi-e foarte greu să 
accept că sportivii nu 
au dorit să urce rin
gul campionatelor 
mondiale. • După 
realizarea unei per
formanțe notabile, 
încep să apară mani
festări neprincipiale, 
pretenții nejustificate, 
aere de vedetă, ceea 
ce presupune că s-a 
efectuat o slabă mun
că de educație din 
partea noastră, a an
trenorilor. a celor ce 
răspundem de desti
nele acestor tineri. • 
Selecția pentru aceas
tă ramură sportivă 
este unul din punctele 
slabe. Trebuie să re
cunoaștem că tinere
tul, la această oră. vi
ne mai greu spre box.

Impasul în care ne 
aflăm nu trebuie să 
ne descurajeze. Din 
contră, este necesar

ca toți cei interesați 
să punem umărul la 
treabă, să readucem 
boxul românesc acolo 
unde a fost.

Ca răspunzător di
rect de destinele ti
nerilor boxeri din lo
tul ce se pregătește 
pentru apropiatele 
campionate europene 
de tineret de la Du
blin. am mari obli
gații. Voi încerca să 
fac totul pentru a 
realiza obiectivele 
propuse. Nu va fi u- 
șor. Precizez că încă 
nu dispunem de un 
lot omogen de ridica
tă valoare. Din aceas
tă cauză, am propus 
ca Ia întrecerile tine
rilor boxeri de pe 
continent să ne pre
zentăm doar cu pugi- 
liștii care au șanse 
evidente. Pentru pri
ma ediție a campio
natelor mondiale de 
tineret, de anul vi
itor. sîntem des- 
coperiți la mai mul
te categorii, dar cred 
că pînă la data pri
mului gong vom re
zolva acest neajuns.

Perspectiva senio
rilor pentru viitorul 
mai apropiat sau mai 
îndepărtat nu este, 
deocamdată, prea ro
ză. Dintre cei care au 
fost la Belgrad, mai 
putem spera ceva la 
Teodcr Dinu, Viorel 
Ioana. Ion Vladimir 
sau Valentin Silaghi. 
După cum se vede, 
cam puțin. Pentru 
turneul olimpic de Ia 
Moscova, toate privi
rile trebuie îndreptate 
spre tinerii născuți in 
1960—61. Aceștia sînt 
singurii in măsură să 
aducă performanțe 
înalte pentru boxul 
nostru. Pregătirea și 
formarea lor este o- 
bligateriu să fie înce
pută de pe acum, alt
fel jie vom trezi că e 
prea tîrziu... j

A
m ascultat cu mult interes opiniile invita- 
țilo-r noștri, menite să clarifice cauzele 
imediate, precum și pe cele de profun
zime, care au determinat insuccesul bo
xerilor noștri la C M. de la Belgrad. In 
unanimitate, vorbitorii au recunoscut gra
ve erori și abateri în cadrul campaniei de pre

gătire a acestei importante competiții. Au fost 
subliniate :

— inconsecvența in selecție, iar ca o con
secință firească, instabilitatea lotului și „încro
pirea" echipei ;
- necoordonarea corespunzătoare a pregăti

rilor, ceea ce a dus la îngustarea perioadei de 
antrenamente și la ineficacitatea acestora ;
- slaba muncă de educație în cadrul lotu

lui, care a facilitat apariția unor repetate acte 
de indisciplină, tolerate de factorii responsabili ;

— lipsa de interes arătată de sportivi in tim
pul pregătirilor, ca o expresie a slabei lor ți
nute morale.

De asemenea, am apreciat faptul că partici- 
panții la „masa rotundă" au abordat cu curaj 
și cu remarcabil spirit autocritic cauzele de fond 
ale slăbiciunilor manifestate în această disciplină 
sportivă. Nu au fost ocolite greșelile Biroului 
F.R. Box care a avut o poziție ezitantă, lipsită 
de fermitate în operațiile de coordonare a acti
vității pugilistice.

Vorbitorii au menționat drept «o trăsătură ne
gativă esențială a muncii în domeniul boxului 
slaba productivitate a secțiilor din cluburile și 
asociațiile sportive, determinată și de lipsa unor 
acțiuni sistematice de îndrumare și control pe 
teren. Din păcate, de prea multă vreme atenția 
activului F.R. Box se concentrează exclusiv asu
pra vîrfurilor sportive. De aici a rezultat negli
jarea alarmantă a sarcinii de a crea un rezer

vor permanent de elemente, care sâ poată ali
menta in orice moment loturile naționale.

In aceeași ordine de idei, s-a arătat că prin
tre cauzele care au condus la actualul impas, 
nu poate fi ignorată lipsa de preocupare pen
tru o pregătire permanentă și temeinică a ju
niorilor, a „schimbului de miine", singura mo
dalitate valabilă pentru o se putea asigura pri
menirea loturilor naționale.

In cursul intervențiilor lor, participanții cu 
prezentat o serie de propuneri, vizind măsuri 
care să faciliteze rapida redresare a situației 
boxului nostru și revenirea la tradiționalele per
formanțe ale școlii pugilistice românești. Incer- 
cînd să sintetizăm opiniile exprimate, am ajuns 
la următoarele concluzii, grupate pe citeva teme 
esențiale :

• Respectarea întocmai a planului inițial de 
pregătire in perspectiva Jocurilor Olimpice din 
1980, atît in domeniul selecției, cit și in cel al 
programului de instruire și antrenamente. Se 
cere constituirea imediată a unui lot lărgit, mult 
intinerit, apt să facă față campionatelor euro
pene și turneului olimpic.

e Reașezarea calendarului intern și interna
țional, în funcție de obiectivele prioritare ale 
boxului nostru, în așa fel incit el să favorizeze 
progresul, cîștigul de experiență și obținerea 
formei maxime la momentul oportun, iar nu sa
tisfacerea unor interese de conjunctură.

® Prezența mai activă a lucrătorilor federa
ției în sălile de box din țară, pentru ca îndru
mările și sprijinul lor să determine o înviorare 
a muncii în aceste unități productive de bază. 
Este demnă de luat în considerare inițiativa 
deplasării temporare a unor tehnicieni consa- 
crați în vederea unor fructuoase schimburi de 
experiență.

O Organizarea ..activității juniorilor în așa fel

Kcit ea sâ conducă la o promovare mai rapidă 
O tinerelor talente. De primă necesitate se do-|- 
vedește a fi o școaiă cu profil de box. Tabe« 
rele de vacanță ale elevilor-boxeri să fie înca
drate cu antrenorii cei mai competenți, in mă-’ 
sură să aplice metodele de antrenament cele 
mai avansate, pentru a se realiza o maximă 
eficiență.
• In privința îmbunătățirii educației sportivi

lor, a creșterii responsabilității lor față de mun
că și pentru apărarea cu demnitate a culorilor 
patriei, o contribuție importantă pot aduce or
ganizațiile de partid și de tineret din care fac 
parte boxerii.

• Cooptarea în Biroul federal a unor oameni 
pasionați și dispuși să contribuie la propășirea 
sportului cu mănuși.

Sîntem datori să adăugăm că ziarul nostru a 
militat pentru o seamă din aceste măsuri de 
mai multă vreme, consacrînd pagini sau articole 
redresării boxului românesc încă de după cam
pionatele europene de la Halle și chiar în 
cursul perioadei pregătitoare a campionatelor 
mondiale. Sperăm că de data aceasta rindurile 
de față vor avea un ecou corespunzător și se 
vor lua măsurile necesare.

Toate eforturile trebuie depuse pentru a ne
tezi calea viitorilor noștri reprezentanți spre 
locurile fruntașe ale ierarhiei internaționale, pe 
care le-au deținut otita vreme. Avem tineri do
tați, tehnicieni pricepuți și condiții bune de pre
gătire. Deci, există premisele pentru redresarec 
pugilismului nostru, sport ejît de îndrăgit în 
România. In concluzie, este necesară o muncă 
susținută, la care să concure toți factorii cu 
atribuții în domeniul sportului.

Pagini redactate de : Victor BĂNCIULESCU,
Mihai TRAFICA și Paul IOVAN



înaintea etapei a 31-a AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE
„BULETINUL DE ȘTIRI" AL CELOR
• A.S. ARMATA TG. MUREȘ 

S-a pregătit zilnic, punînd un 
mai mare accent pe jocul de
fensiv, deficitar în ultimul 
meci (cel de la Craiova). Nu 
se anunță nici o problemă de 
lot ; U.T.A. a rămas la Cluj- 
Napoca, unde a evoluat in me
ciul de miercuri din Cupă, pie
rind ieri la Tg. Mureș. Numai 
Nedelcu II ș-a întors la Arad, 
avlnd o entorsă din cauza că
reia nu va juca mîine. E pro
babilă reintrarea lui Broșovschl.

• F.C. OLIMPIA s-a întors 
miercuri seara de la Cluj-Napo- 
ca. unde a susținut partida de 
cupă cu U.T.A. Sătmărenii își 
pun mari speranțe în evoluția 
trio-ului de mijlocași al cărui 
reviriment s-a produs în parti
da din ..sferturile" Cupei Ro
mâniei. Nu are accidentați, dar 
Smarand ache nu va juca, deoa
rece a acumulat trei cartonașe 
galbene. DINAMO are mari di
ficultăți în alcătuirea ,.11*-M  
de mîine. în afara lui Chera», 
Dinu și Custov, mai de mult 
accidentați, au apărut și alte 
indisponibilității Vrinceanu și 
Țălnar acuză traumatisme după 
partida de la Sibiu, iar Lucoță 
și AI. Moldova» au cite trei 
cartonașe galbene.

• F.C. PETROLUL nu anunți 
nici o indisponibilitate. intregiM 
lot participind la antrenamen
tele în vederea dificilei partide 
de mîine. Ploieștenii au jucat, 
joi, un amical cu selecțiooata 
Tanzaniei, pe care l-au cistigt 
confortabil ; POLITEHNICA

TESTELE JUCĂTORILOR DE DIVIZIA 4“
AU DEMONSTRAT: ÎNAPOI LA ABECEDAR!

S-a încheiat recent operațiu
nea de testare fizico-tehnică a 
jucătorilor divizionari A. Fixați 
initial înaintea reluării activi
tății fotbalistice competi'ponaăe. 
dar efectuată după consumarea 
a șase etape ale returuliM. te 
sfirșitul lunii martie, „acțiaae*  
T*.  a ajuns cu adevărat la 
punctul său final, odată ea re
examinarea coriger.tiloc Ga nu
măr de 42) cărora, așa după 
cum se știe, li s-a mai acordat 
o șansă de a intra in posesia 
atestatului de jucător. Cum a-ar 
spune, aproape de ceasul al 
12-lea. avind in vedere că a mai 
rămas destul de puțin timp pică 
la terminarea actualei ediții de 
campionat

Practic, la această oră — ju
decind prin prisma îndepliniră 
condiției de promovare a teste
lor fizico-tehnice — întreg e- 
fectivul primului eșalon divizio
nar este confirmat la niveliă 
competițional la care participă. 
Ar fi. să zicem, un motiv de 
satisfacție. Din păcate, insă, re
zultatul acesta global al testării 
propriu-zise n-a schimbat și na 
schimbă, cel pațin deocamdată, 
cu nimic — în bine, evident — 
fața fotbalului nostru. Jucătorii 
au, ce-i drept, de acum înainte 
un document la mină că sini 
buni pentru Divizia A, dar nive
lul lor valoric a rămas același, 
adică modest, ca și jocul care 
continuă să fie destul de sărac 
în conținut și ea spectacol spor
tiv.

Și totuși, testele fizico-tehnice 
au avut și au importanta lor. 
pe care nici nu vrem să o su
praestimăm și nici s-o minima
lizăm. în această idee, este ca
zul să recunoaștem, in primul 
rind. că grija atestării i-a făcut 
pe multi dintre fotbaliștii noștri 
fruntași să privească ea ceva 
maj multă responsabilitate obli
gația pregătirii lor și să simtă 
nevoia unei mobilizări reale 
pentru a putea face față unui 
examen botăritor pentru poziția 
lor în raport cu întrecerea cotn- 
pctițională.

în al doilea rind, va trebui 
să remarcăm faptul că desfășu
rarea acțiunii de testare a scos 
la iveală, cum nu se putea mai 
bine. ADEVĂRUL DESPRE 
NIVELUL ACTUAL VALORIC 
AL JUCĂTORILOR DIVIZIO
NARI „A“. Și n-am vrea să 
mai repetăm ceea ce am spus 
pînă acum de nenumărate ori 
în privința răminerii în urmă a 
fotbalului nostru pe planul teh
nicii. De fapt, nici nu știm ce 
am realiza tot vorbind de lip
suri, de cauzele acestora fără 
să vorbim și de măsuri, de ceea 
ce va trebui să facem pentru a 
ne desprinde odată din medio
critate și a putea păși pe calea 
progresului și a împlinirilor. A 
venit timpul să nu mai facem 

Sportul

IAȘI, calificată în semifinalele 
Cupei, abordează cu ultimele 
speranțe partida de la Ploiești 
și speră să obțină un rezultat 
care s-o ajute în situația criti
că în care se află.

• JIUL și-a continuat, după 
partida cu Slavia Sofia, pregăti
rile cu întreg lotul, mai puți» 
Dumitrache care, suspendat fi
ind, nu va mai fi folosit, după 
cum se știe, pînâ la sfirșitul 
campionatului; C5. TÎRGOVIȘ- 
TE urmează a sosi în cursul 
acestei zile la Petroșani, cu au
tocarul. întreg lotul e apt de 
joc, antrenorii interiționind a 
folosi aceeași formație din eta
pa precedentă.

• F.C. CORVINUL a urmat 
ciclul normal de antrenamente, 
în care au fost cuprinse și 
„jocuri-școală*  eu formația de 
juniori. Nu sint indisponiblM- 
tâți. în schimb, antrenorii de M 
F. C. Bihor au destule probleme. 
Lopia a avut piciorul in ghips 
pini joi. Bigan. M. Marian. 
Ghergheli și Fii dan au acuzat 
și ei unele traumatisme. AX șt 
mîine se va hotărî cine va pu
tea fi folosit. Georgescu este 
indiapocMbil te continuare. 
Miercuri, te meci amical. F.C. 
Bihor a Înving pe Voința Oradea 
(Dfv. C) cu S—1
• F.C. ARGEȘ speră să-și refa

ci <fia efectiv pentru mectta de 
miine. La antrenamer.tiM de vi
neri sa participat Dobrte, Băr- 
bedeeoa și Clrstea care, digri 

oiraete ia jorol adevârelri ti 
4 spu neta ea curaj eă. te pri- 

»i n tehaicu este cazai să laăza 
lucrările de la cap. ..înapoi la 
a reodar*,  caza ar spâna en- 
m rwsl naști» rpedaliri •«<•- 
gena.- Virgil Ecocomn.

Otter așa să fie î S-ar pu
te» tetreba. ea oarecare Îndo
ială. txsL Do. răsptmdem aoL 
Șl ca să fim și mai cocringă- 
tori. vtaa <te. pe Engâ alte oo- 
.-peroase exerrple cu care ara 
arrsmenLat pică a--_m mărite 
carențe ta tehnica rucătoriJee 
noștri. tacă jcsd derwbit <te 
sesnaiScntiv și etocrsx. pe earn 
ai Ta ofa~.t „momentul doi*  al 
acțiunii de testare, reexamina
rea coriger.ți-oc. O grupă de 22 
de jucători se găsea ia cur» de 
executare a unei probe compo- 
să dintr-un slalom, printre ja
loane. fără ba>oe și trimiterea 
ÎN POARTA GOALĂ a unei 
mingi fixată pe linia de ta 19
m. Exerciți ui pe care fiecare 
jucător trebuia să-l repete de 
zece ori. cu obligativitatea în
scrierii a cel puțin șapte goluri, 
era pe sfirștte. Președintele co
misiei de examinare, secretând 
F-R-F. L Alexaadrescu, a cerut 
eraminaților ca ta ultima ta- 
cercare. * kc^i, să tragă ta 
poartă cu ristul sau. cum se 
mal spune, cu .Șiretul plin*.  
Rezultatid ? Doar rinei dia S 
(Dumitriu IV și Nicalescu — 
Corvinul. FL Maria și Ad. Ie- 
nesea — Steaua. Fopoviei — 
F.C. Bihor) au realiza*  execuții 
corecte. Restul aa folosii Ja- 
taf. -statal*  ana aa trai_ te 
pămin*.  De ce ? Răspunsul este 
simplu : pentru eă 17 dia 3 
(aproape 80 la sută) aa ca oas
tea» procedeul de bază al la- 
virH mingii «a pieiocuL Și a- 
ceasta la nivelul Diviziei A L_

Dacă lucrurile Mau așa. este 
Cresc să pretindem ca s-e luăm 
de la eap ca tehnica. Șl nu nu
mai cu ea- Ci și cu ceilalți fac
tori ai antrenamentului și jo
cului. Iar ea să reușim un fot
bal bun in ansamblu, așa cum 
ne propunem de multă vreme, 
este necesar să se muncească ea 
pasiune și răbdare mai întii eu 
cei mai tineri jucători. ÎN PE
RIOADA UCENICIEI LOR 
SPORTIVE, pentru formarea u- 
nor deprinderi tchnico-tactice și 
morale conforme cu profilul 
fotbalistului de performanță, 
în același timp, este necesar 
a-i obliga și pe actualii jucători 
divizionari să lucreze intens 
pentru corijarea deficiențelor în 
pregătire, urmărindu-se astfel 
reducerea decalajului existent 
între fotbalul nostru și cel in
ternațional.

în aceste condiții, testarea 
jucătorilor la toate nivelele 
competiționale și in primul rind 
a celor divizionari A va putea 
fi. in viitor, nu doar o simplă 
trecere de norme, ci un mijloc 
de a constata salturile valorice 
așteptate, pe scara performanței 
sportive.

Mihai IONESCU

18 DIVIZIONARE A 
toate probabilitățile, vor primi 
astăzi avizul medicului. Va re
intra în formație și Doru Nl- 
colae, absent la ultimul meci 
pentru primirea a trei cartona
șe ; SPORTUL STUDENȚESC, 
in schimb, nu-i va putea recu
pera pînă la ora partidei pe cel 
trei jucători accidentați: M. San
du, Manea și Grosu. Studen
ții bucureșteni intenționează to
tuși să aibă o comportare cit 
mal frumoasă la Pitești.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA. Pregătirile studenților au 
decurs normal, conform plani
ficării. Joi dimineața a avut loc 
uo „joc-școală*.  Tot lotefl este 
valid și se preconizează folosi
re*  _U“-lul din etapa prece
dentă; F.CAL REȘIȚA. Antre
namente obișnuite, pimctate jo< 
de o partidă in compania pro
priei formații de juniori. De
plasarea spre Timișoara se va 
face ta dimineața modului, eu 
autocarul.

• STEAUA a parcurs ciclul 
da antrenamente obișnuite, sub 
conducerea antrenorului Boa. 
Jenei, ta timp ce medicul M. 
Ghimpețeanu s-a ocupat de re
facerea completă a jucătorilor 
Trai, FI. Marin M Ian Ion. La 
mijlocul săptămtaM. echipa in
completă a Stelei a susținut un 
„joc-școală*  eu divizionara B 
Metalul ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA are semne da Între
bare la privința lui Ne grilă M 
Tilihoi care acuză dureri in ur
ma unor contuzii suferite ta jo
ci*  de Cupă. Nu va juca Pati
ma, el acusnufind trei curteoașa 
S*« U"f?C. CONSTANȚA aperi 
să-l poată folosi mtine pe Dă
dură și Hafmeister, «boențl ta 
tatima vreme datorită unor 
rupturi musculare. Joi, oonctăn- 
țenâ au msțiraM un med-groolă, 
ta familie. „OpUnuam robaat ta 
eodrul echipei !*  — mărturisea 
ieri portarul Daa Șiefăneora ; 
S.C. BACĂU a plecat ieri, eu 
autocarul, spre litoral. Stai sem
nul Întrebării sa află Cărpori. 
accidentat In ultima etapă ta 
Timișoara. Băcăuanii speră ta- 
țr-un egaL

M„ne, in Dirizin B DERBYUL MULT AȘTEPTAT: 
GLORIA BUZĂU-F.C.M.

PROGRAMUL ETAPEI „30" --------------------
S3LA I : • GS. Pototanl - Balanei SfolnefS * Gloria luă» - 

F.GM. Galop o GSX. Socaov» - Portei Coretența s LGU4. Brașor 
- Tfoctan» Preț te e CaeMM P. Neoaq - CPA. Papeete * GS.U. 
Gote*  - V^rte Vaslte * Steoste rota Brașos - Delte Tuteoa • 
Otite SL otrtirph» - F.G BrMe o Nrtnraonia Făgdrof - Victoria

sau*  A BA : e Matolte Bocwafti - Ctesăna CMrașI • Dioam» 
*□»»■■ - Uteraa AMuodria a Froorette Vidate Buc. - Metalul Fte- 
»ete a Stea - Mmctete Gatoteimg a Pondarfl Tg. -
rtoi Tu Măgureta g Cerpoți Sietea - Autobuzul Bucare0 * Ga 
teaca Madaș - Pnihn» rtoiajH a Boctraputora Creiere — O>i*ia  
t*.  VSraa e F.CM. Giorgi» - Sapid Bacaroșd.

SSOA A IU-A i • Arintet KapHa - Vktorta Corei p MetolurpizM 
Capir - Chitei re Unterate • GLL Sghat - Victoria Câta» a Aurel 
Bred - C-FJL raitooni a Mirmml Mtedora Nouâ - „U" Cuj-Napoca 
• Aretatare Ztedu — Minorei Lup «te g F.C. Boia Mare — Dacia Orâțtio 
gi^C-FA. Ou;-Nopeco — Murrțte Dera g U.M. Timlșoare — Gloria

S-au jucat duminica trecută 
partidele din etapa a 29-a a 
eșalonului secund. A-n 
nat victoriile, mai mult «au 
mai puțin așteptate, obținut*  
ie Delta Tulcea Ia Botoșani, de 
F.C.M. Giurgiu la Autobuzul, 
de F. C. Bata Mare și C.F.R. 
Cluj-Napoca la Câlan și. res
pectiv, Orăștie. Au mal fost șl 
dteva egaluri : Ceahlăul la 
Vaslui. Eiectroputere la Praho
va Ploiești, dar cel*  mai impor
tante mu „consumat*  la Brăila 
(cu Gloria Buzău), și la Plopenl 
(cu Metalul București), ultime
le două cu implicații pentru 
fruntea clasamentelor. Așa a 
fost posibil ca oaspeții să obți
nă 12 puncte (din 54). cite 4 In 
fiecare serie. Cu aceste rezul
tate (corelate, evident, cu cele
lalte), liderii au rămas pe locu

Miine, la Baia Mare, primele meciuri 
ale turneului final al campionatului de juniori

MIir-e dimineață, pe stadionul 
din Baia Mare, va avea loc o 
festivitate în cadrul căreia vor 
fi prezentate cele opt echipe 
participante ia turneul final al 
campionatului republican de ju
niori, competiție la startul că
reia se aliniază In fiecare an 112 
echipe. Sport club Bacâu, F.C. 
Br&ila, Progresul-Vulcan Bucu
rești, F.C. Argeș, Politehnica 
Timișoara, F.C. Baia Mare, Clu
bul sportiv școlar Mediaș și Clu
bul sportiv școlar Brașovia sint 
formațiile care s-au clasat pe 
primul loc în serii. Unele au 
cîștîgat eu autoritate grupele din 
care au făcut parte (S.C. Bacău, 
„Poli*  Timișoara, F.C. Brăila) ; 
altele s-au desprins în câștigă
toare abia în ultimele două-trel 
etane ale actuale! ediții a com
petiției oare, din păcate, nu a

REPREZENTATIVE PENTRU 
VIITOARELE MECIURI OFICIALE 

Șl DE VERIFICARE
La mijlocul săptămînil viitoare, loturile A, olimpic ji de tine

ret ale României vor susține meciuri oficiale sau de verificare. 
Astfel, echipa reprezentativă va disputa miereuri 31 mai, la Sofia, 
meciul retur cu echipa Bulgariei, ultima partidă din cadrul gritari 
a doua a „Cupei Balcanice*.  Tot miercuri, lotul da tineret va evo
lua la Tirgoviște, in compania echipei similare a Bulgărite tn co
drul .Cupei Balcanice*,  competiție rezervată jucătorilor sub a da 
anL la sfirșlt, lotul olimpie va susține in aceeași zi la Chij-Napoca 
o partidă de verificare cu selecționata acestui oraș, alcătuită dta 
jucători de ta divizionarele „B*  Universitatea șl C.FJL

In vederea acestor acțiuni — pe baza aprobării conduceri! 
f.RT. — au fost alcătuite următoarele loturi :

LOTUL A : Răducann și Lung — portari ; M. Zamfir, Ștefănes- 
eu. Mehedinții, Vigu, Grlgore, Sătmăreami și Păltinișaa — fundași; 
Romilă, Bălăci, Iordăneaco, Dumitra și Zahia — mijlocași ; OL 
șan, D. Georgesea, Zamfir, Rădulesea și Nedelca H — atacanțL 
Antrenori : Ștefao Covaci, Constantin Cernălanu și Ion Vote*.

LOrUL OLIMPIC : Bueu și Wladi — portari: Agiu, AnghelinL 
Tilihoi, Barna, Lueoță și Nlcolae (Gloria Buzău) — apărători ; Leac, 
Stoica, Hajnal șl Mulțesca — mijlocași ; Grigo»*  (CJS. Tirgoviște), 
Foniei, Dănili, Chthaia șl Vrînceaan — atacanți. Antrenor : Cornel 
Drăgușln.

LOTUl DE TINERET : Speriatu și Lazăr — portari I 
EUsri. Stanca, L Marin, Ene țCLS. Ttrgoriște) și Gafl (AS-AJ — 
apărători ; Ignat, Vacuum, Țldeana și ȘL Popa (Metalul Bucu
rești) — mijlocași; A. looesca, Antohl, Cămătara, Nueă, Coraș șt 
Cerneecd — atacanțL Antrenori : Cornel Simionesca șl Vtaret 
Kraas.
Canpcnențfi Lototai A se vor reuni la București duminică teaca.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

• MAXTL TRAGEKKA LA 
SOBțl A XaCITlNALKLOB 
CURO. Marți, la oca U. la f 
dlta FJLF„ va avea tac tragerea 
la aorți a aemlflaaielar .Capăt 
SomtetO*.  eompettito cere ua 
deaftraart ta cadrat .Dactadei*.  
Pentra iroicl fază »-as ealtacati 
după eum at ma. Vulversttate*  
Craleva (deținătoarea trofeului), 
Olteoș**  Sa«*  Mare. Politehatea 
Iași ** F.C. Arpe*.

• COMISIA DK DISCIPLINA a 
ha*  ta dacuțte. Jet acara. easul 
jucătorului FL Dvaltresea (TjC. 
Petrotid), «Mmtoe*  de pe teren 
ki mecta*  eu Sportul etxtaențeee. 
Ttatnd semna «ta da raportul

rile lor. F. C. Baia Mare și-a 
păstrat avansul de 4 panele, in 
timp ce Gloria Buzău a pierdut 
un ponei din avansul de 3 (dar 
se poate spune că a și dștigat 
un punct la Brăila), in timp ce 
Chimia Rm. Vileea și-a mărit 
avantajul la ! panele, pentru 
că Progresul Vulcan n-a putut 
evita infrîngerea la Tr. Măgu
rele.

Mîine are loc etapa a 30-a. 
Și la Divizia B s-a ajuns la 
sprintul final. Programul jocu
rilor de mîine este dominat de 
partida de la Buzău. De clnd 
se așteaptă acest joc I Se vor 
afla față in față cele două for
mații care au dominat întrece
rea din scria I, Gloria și F.C.M. 
Galați. Meci așteptat cu un 
interes deosebit. Joi seara, la 
Buzău, cota de bilete fusese e-

8 ECHIPE SI UN TITLU
făcut EXCEPȚIE față de cele 
precedente, fiind presărată cu 
un șir lung, lung de tot, de de
ficiențe. La jumătatea întrecerii 
le consemnam In coloanele zia
rului. Șl în retur au abundat 
neprezentdările, substituirile de 
jucători, contestațiile (unde fă
ră temei), arbitrajele necores
punzătoare care au viciat rezul
tatele etc. Meciurile s-au jucat 
tot pe terenuri neîngrijite, ede 
mad proaste din orașele respec
tive, cluburile și asociațiile au 
continuat să acorde o atenție 
minimă juniorilor proprii. Greu 
de întdes această atitudine mai 
ales acum, cînd se cunoaște 
foarte bine faptul că regulamen
tul nu permite transferarea unor 
jucători din alte județe ; că 
fiecare club TREBUIE SĂ-ȘI 
CREASCA SINGUR FOTBALIȘ- 

obaervatocutal tedenu C. Arde
leana, care eoosldară nejustifi- 
catâ eUtntaarea im n. Dumitres
cu. cit șl de eniecedenlete ae retid 
jucător. Comhrta de diecipltaâ 
1-a sanețlonat doar ea „mustra
re*.  st avtad. deci, drept de joe 
duminică.
• ^EXPO-rOTBAL T*.  Jot 1 

tunte. la ora XT, ta foaierul Tea
trului Dramatic dia Brașov, aa 
va deschidă expoziția fHatetică 
^tepo-Fotbal *7**,  organizată de 
filtete Brașov ■ A.TJt. tn cola
borare eu CJ4.JS.F.S. M redere- 
țt» română de fotbal cu ocazia 
eamptonatohil mondial de fotbal 
dta Argentina.

GALAȚI
puizată. Situația celor două e- 
chipe este la ora actuală urmă
toarea : Gloria — locul 1 cu 44 
p ; F.C.M. Galați — locul 2. cu 
C p. In tur au cîștigat gălățenil 
cu 1—0. Ce va fi mîine 7 Ori
cum, ca importanță, meciul a- 
cesta poate fi așezat lingă der- 
byurile din etapa Diviziei A. 
Și de ce n-ar fi și ca spectacol 
fotbalistic ? Meciul acesta are 
marea lui importanță, de el de
pinde in bună măsură cine va 
promova in Divizia A. Este de 
dorit insă ea el să se desfășoa
re !ntr-o atmosferă de deplină 
sportivitate, ca cel mai bun să 
riști ge.

Dar și seria a II-a are un 
„cap de afiș*.  Este vorba de 
partida Progresul Vulcan flocul 
2) — Metalul Plopeni Gocul 3), 
ambele cu 34 p, ambele cu gin- 
duri șl la tntilnlrea de la Cra
iova. unde (cine știe 7) Eiectro
putere, amenințată de retrogra
dare, poate încurca socotelile 
Chimiei Rm. Vileea. regruptnd 
plutonul celor trei aspirante ia 
promovare. Nemaivorbind că 
și rapidiștii se gîndesc la un 
rezultat-surpriză la Giurgiu, 
pentru ca echipa lor să intre 
din nou in... horă. în seria a 
IlI-a, F. C. Baia Mare și C.F.R. 
Cluj-Napoca evoluează pe teren 
propriu. -în timp ce elevii lui 
P. Moldoveanu (,.U“) încearcă 
să treacă încă un hop. la Mol
dova Nouă, ea să mai spere.

Al. CONSTANTIN

■ ■ ■

TH DE CARE ARE NEVOIE. A- 
vem, totuși, speranța că asoci
ațiile șl cluburile sportive (mal 
ales în contextul măsurilor lua
te recent la nivelul eșalonului 
copii-juniori) își vor schimba 
optica asupra schimbului lor 
de mîine

La Baia Mare se vor disputa 
in zilele următoare meciurile 
turneului final. Ele vor fi găz
duite de stadioanele din Baia 
Mare, Baia Sprie, Cavnie șl Fer- 
neziu. Cele opt echipe vor ft 
Împărțite In două grupe. Ciști- 
gătoarele lor vor juca finala la 
București (11 iunie). în deschi
dere la meciul de Divizia A Di
namo — „Poli® Timișoara. In- 
vingătoarea va fi desemnată 
campioană republicană la juniori
n. (l. d.j.



„Turneul țârilor socialiste" „Cupa Capitalelor" la înot

FLORETISTUL ROMÂN PETRU KUKI, 
ÎNVINGĂTOR, COMĂ

CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂTOARE LA 200 m SPATE
Selecționata Bucureștiului pe locul secund după prima zi

Cel mai puternic concurs de 
gerimă organizat in ultimii ani 
In tara noastră, „Turneul țări
lor socialiste", a început ieri, 
In sălile complexului sportiv 
bucureșlean Floreasca, cu proba 
individuală masculină de flo
retă. La debutul celei de-a 18-a 
ediții a turneului s-au aflat pe 
planșă 48 de scrimeri din opt 
țări : Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, Republica Democrată 
Germană. Polonia, Ungaria, U- 
niunea Sovietică și România. 
Printre ei, nume cunoscute în 
palmaresul marilor competiții 
internaționale, ca sovieticii Ko
senko și Fomenko, din echipa 
campioană olimpică și mondială, 
Haerter (R.D.G.) și cehoslova
cul Jurka, cîștigători In acest 
sezon ai trofeelor Duval (Pa
ris) și, respectiv. Martini (New 
York), românul Kuki, la această 
oră aflat pe locul secund in 
clasamentul „Cupei Mondiale".

După două tururi pe grupe 
preliminarii, au rămas în faza 
eliminărilor directe și recalifi
cărilor 16 scrimeri. printre care 
patru reprezentanți ai țării 
noastre : Kuki, Țiu, Petruș și 
Roșu, cinci polonezi, patru so
vietici și cite un floretist din 
Cehoslovacia, Cuba și R.D.G. 
Dintre aceștia au obținut direct 
calificarea în finala probei so
vieticii Fomenko și Kosenko, 
cehoslovacul Jurka și polone
zul Robak, acesta din urmă 
după un dramatic asalt eu 
Kuki. decis „la fotografie* *,  cu 
10—9 sportivul nostru resimțta- 
du-se, după cum ne-a spus, ta 
urma perioadei de examene la 
facultate pe care le absolvi 
tn prezent Totuși, concentrfn- 
du-se la limita posibilităților 
■ale maxime (asupra calităților 
■ale tehnice nu există nld un 
dubiu). Kuki a reușit să treacă 
peste acest moment dificil, ob- 
ținlnd In urma recalificărilor 

• Astăzi după-etmtază (de la 
ora 14) șl miine dimineață (de 
la ora 9) pe stadionul „1 Mal* 
din Constanța ae desfășoară pri
mul campionat al sezonului a- 
Metic de pistă, In aer Ober : 
campionatele republicane univer
sitare, care var aduce In tatre- 
eere pe cei mai buni ataețl-stu- 
denți din toate centrele univer
sitare ale țării. Var concura, 
printre alții, Gabriela lonescu, 
Beonora Crăciun, Mariana Ne- 
deleu, Maria Samungi, Aurel Nl- 
eulescu, Pal Palii, Dan Betlnl, 
Tudorel Pirvu etc.
• Un concurs foarte impor

tant este programat pe Stadio
nul Republicii din București : 
concursul republican de primă
vară al Juniorilor mari. Compe
tiția constituie un excelent pri
lej de verificare a posibilităților 
actualei generații de juniori, de 
selecție a lotului pentru concur
surile internaționale ale verii. 
Jocurile Balcanice de juniori de 
te Ankara și „Concursul Priete
nia", care va fi găzduit de tara 
noastră la Începutul lunii au
gust. Alături oe juniorii mari se

Divizionarele A ale handbalu
lui Iși dau duminică o nouă 
tatilndre. în ambele campionate, 
meciurile sint aparent fără pro
bleme, prima șansă aperțintnd 
gazdelor. (Poate că ar trebui să 
discutăm clndva și ce anume 
include „avantajul terenului 
propriu”, mai ales te meciurile
— destule — lipsite de delegați 
federali). S-ar putea. Insă, ea 
Dinamo Brașov sau Hidrotehnica 
Constanța să nu accepte postura 
de învinse sigure, să ae— „re
volte- și să răstoarne calculele 
hlrtiei. Rămîne de văzut. Ori
cum. ritmul trepidant al eam- 
pSonatului a obosit moMe din
tre echipe...
PROGRAMUL MECIURILOR DE 

DUMINICA
Masculin (etapa a Xm-a)

• Municipiul Gh. Gheorghlu- 
Dej : C.SJ4. BOBZEȘH — DI- 
MAMO BRAȘOV

a Arad : GLORIA — POLI-
TEHNICA TIMIȘOARA
• Bala Mare : H.C. MINAUK

— MELONUL SAVLNEȘTI
» București : STEAUA — U- 

NTVERSTTATEA CLUJ-NAPOCA

Etapa a 20-a a campionatului 
Rațional masculin de baschet 
programează (In afara partide
lor Dinamo — Steaua, devansate 
cu cîteva zile) alte meciuri In
teresante, Intre echipe de forțe 
aproximativ egale, în care în
vingătorii sint foarte greu de 
prevăzut Astfel, stmbătă si du
minică. in sala Giuleștl, voo 

putea urmări intUniri echilibrate 
Intre LC.E.D. — C.S.U. Brașov

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
LA BUCUREȘTI Șl LA CONSTANTA, DOUA ATRACTIVE 

CONCURSURI ATLETICE

MÎINE, O NOUA SECVENȚA IN DIVIZIA A
LA HANDBAL

Divizia A de baschet masculin 
PARTIDE INTERESANTE IN ETAPA A 20-a

(10—5 cu Tiu și 10—8 cu polo
nezul Martewicz) calificarea ta 
finală. Cel de-al șaselea prota
gonist al ultimului act a fost 
polonezul Sypniewskl.

Finala probei Individuale de 
floretă a constituit Intr-adevăr 
an corolar al zilei de concura, 
pe planșă aflîndu-ae cei mai 
buni și mai ta formă sportivi 
din echipele aflate în compe
tiție, aceștia oferind o dispută 
sportivă de înaltă ținută teh
nică și spectaculară. Aflată sub 
semnul echilibrului valoric. în
trecerea a oferit momente de a- 
devărat suspens, ultimele două 
asalturi (Robak — Kosenko și 
Kuki — Fomenko) fiind cele 
care au stabilit clasamentul. 
Pînă atunci, reprezentantul 
României, Petru Kuki, înregis
trase trei victorii (la Jurka, 
Kosenko și Robak), lndinind 
steagul doar in fața lui Syp
niewski. O victorie a lui Ko
senko în fața lui Robak 
ar fi adus Intr-un med 
de baraj pe Kuki și Kosenko. 
Acesta din urmă, deși a con
dus cu 4—2 n-a putut trece de 
Robak (4—5) șl astfel, ta asal
tul decisiv Kuki — Fomenko, 
sportivul nostru a tras impeca
bil. nelăsind nld o speranță ad
versarului : 5—1 I Petru Kuki 
Iși Înscrie ta palmaresul său • 
victori*  de prestigiu, confîrmînd 
și de această dată ferma bună 
ta care ae află ta acest sezon, 
promițătoare pentru C.M. ____

Clasament final : L PETTIU 
KUKI (România) 4 v. î. Ser- 
ghei Kosenko fO.KSJS.) 1 v 
(+5). 1 Marian Sypniewuki
(Polonia) 3 v (4-4), 4. Adam 
Robak (Polonia) 3 v (+3). i. 
Boris Fomenko (U.RSfi.) 3 v, 
(. Jaroslav Jurka (Cehoslova
cia) • v.

Astăzi, de ta ora 3, proba in
dividuală de sabie.

Foul SLAVESCU

vor tatrece șt pătata dta clasați 
te recentei concura at JaUorflor 
de cetagorL» ^a ^ n-a,^ Răriți te 

cepe te ora 14, Iar tantateă te 
ere 9.
• Rcoote generală ar. 1M dta 

București. — atr. Berg. Vatete 
Nlțu ar. M, Sectar 9 -> « 
program de aderi am, prta»e*te  e- 
tovi pentru ctaacăe 1—DC (Chi
mie, Biologie, Attettem). Verifi
carea ealttâpfor fizice ac va tace 
pe bara următoarelor norme de 
control : L alergare de viteză 
— N m fcL I—IV). N m ȘeL 
V—Vm) ; 2. săritura ta lungi
me eu etan țeL m—VXD) ; l- 
alergare de rezistență — 200 m 
(eL I—IV), SO*  m (cl. V—VOI). 
Pentru etaaa a IX-a, probele 
■tnt : n m, săritura ta lungime, 
alergare de rezistență șl proba 
de măiestria toscrierea. Vizita 
medicală și concursul de selec
ție se fac In zte£e de 5—11 Iu
nie (d. I—vm) șl 99—29 funie 
(el. a zx-a), tatre orele 9—u șl 
1»—12 te sediul •oofiL Mformațil 
suplimentare se pot obține ta 
telefoanele 92.60.53 Mu «39.90.

(terenul Gheneea, da ta ara Mț
• București : DINAMO — 

ȘTIINȚA BACAU (terenul Dtaa- 
mo, da la ara 1130)

Feminin (etapa a XVI-a)
• Timișoara : CONSTRUCTO

RUL — HIDROTEHNICA CON
STANȚA
• Tg. Mureș : MUREȘUL — 

RAPID BUCUREȘTI
• Timișoara : UNIVERSITA

TEA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA

Celelalte două mednrt sta •- 
tapei (Progresai — Untvesaltataa 
București șl LX.FA. — confec
ția) s-au disputat Joi.

CLASAMENT 
Măscuita, Divizia A

l dznamo nalt t0-m n

M. Raional Siv. n

L Steaua
3. H.C. Mhwuzr

ÎS
u

4. CJJL Bon. n
i. Fon Hm. u
(. Gloria Arad X*
T. gtftața Ba 
9. Dtaamo Bv.

a 
a

9. U. CJ.-Na». a

m • > m-isș a
4 I I 1N-1M 1* 
(IS 1S9-1M 13 
III TPI-XK U
III TN-133 U
m IS3-1M 9
III MS-3W 7 
ist m-iM ( 
isitn-iM i

(ta tur (2-M (t II—W). RapM - 
Dtaamo Oradea (N—W gt (7—(Q, 

tn care formațiile bucureștene 
■u realizat dta • victorie tn 
partidele duble dta primul tur al 
campionatului. Cea ta a treia 
confruntare din sala de ta Podul 
Grant va opune formațiile 
I.RJȘ.-Ue. | — .U> Ouj-Na- 
poca (In tur (t—IM d M—121).

Stmbătă, reuniunea baschetba- 
Mstlcă din Capitală va încep*  la

Speranțele olimpice din 6 ca
pitale — Budapesta, Moscova, 
Fraga, Sofia, Varșovia și Bucu
rești — stat prezente la startul 
unui interesant concurs inter
național de Înot, ale cărui între
ceri au debutat ieri la piscina 
Dinamo din Capitală. După pri
ma zj de concurs, selecționa*-  

Carmen Bunaciu c cdur lelecționatei bueureștene prima victorie 
in „Cupa Capitalelor"

Foto : D. NEAGU
moscovită, avind in componență 
mai mulți titulari ai echipei de 
tineret sovietice, s-a detașat ta 
clasamentul „Cupei Capitalelor*,  
dștigtad 8 din cele 9 probe ale 
reuniunii.

Reprezentativa Bucureștiului, 
care deocamdată ocupă locul ae- 
cund, a clștigat cursa de 200 m 
spate, prin Carmen Bunaciu 
(3:22,16), dar și alți tineri Îno
tători au avut frumoase evoiu- 
țU adudnd echipei puncte pre
țioase. Ne referim ta Mihaeta 
Coate*.  Mariana Paraachlv, Car
men Mlhăilă, Lstdislau Szakada-

era K, Iar duminică la ora I. 
ta țară au loc meciurile : 
CJI.U. Sibiu — Universitatea Ti

DINAMO - FARUL, PRINCIPALUL MECI AL ETAPEI 
DE RUGBY

Deși, prin victoria repurtată 
duminică în fața ateliștilor. Farul 
Constanța pare a-și fi asigurat 
locul întil in actuala ediție a 
Diviziei A de rugby, disputa nu 
•sie totuși încheiată deoarece 
devii antrenorului M. Naca mai 
au de făcut față „tresăririlor de 
•rganu*  ale unor echipe care, 
măcar prin tradiție, ar trebta să 
dea o replică consistentă. Prima 
dintre acestea este Dinamo, tn 
meciul programat duminică, de 
la ora 9, pe stadionul Olimpia 
ta codrul etapei a X-s a turneu
lui final. Antrenorul Ion Tuțu- 
lanu are un singur semn de în
trebare în ceea ce-1 privește pe 
Zaflescu n, in rest formația 
obișnuită : L Petre (FI. lonescu) 
— Aldea, NI ea, I. Constantin, 
Chlricenco — Marghescu, Paras- 
cblv — Roman. Borș, Marin (Za- 
fiescu H) — Gheorghe, Iordan — 
Țurlea, Rovența, Baciu. La Farul 
vor juca probabil : Gh. Dinu —

IN „CUPA PROGRESUL- LA TENIS
Plnă tn faza sferturilor de fi

nală. toți capii de serii au rămas 
in cursa pentru victorie, in 
turneul republican de tenis dotat 
eu „Cupa Progresul*.  Rezultate 
înregistrate in 16-iml : A. Siitâ 
(Cuprom Bala Mare) — C. Du
mitrescu (Jiul Petroșani) 4—6,
4—1, 4—6 ; R. Giurgiu (Dinamo 
Brașov) — L. Soare (Steaua) 
4—7, 9—2, 9—3 ; FI. Nită (Poli
tehnica) — S. Orășanu (Cimen
tul Deva) 4—4, S—3 ; A. Dărăban 
(Sănătatea Oradea) — Gh. Giur
giu (Politehnica Cluj-Napoca) 
(—3, (—1. In „optimi*  : Tr. Marcu 
(Dlnamo Brașov) — A. Leonte 
(Steaua) 5—7. 7—5, 4—2 ; D. Ne
meș (Jiul Petroșani) — Gh. Co- 

anu (Electrica Timișoara) 
4—4 ; M. Tăbăraș (Progre

sai) — M. Coduban (U.T.A.) 
9—1, 4—2 ; A. Dărăban — V. To-

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA A LA VOLEI
IAȘI, 14 (prin telefon). Echipele 

participante la turneul de baraj 
pentru Divizia A de volei șl-au 
început disputele tn sala spor
turilor din localitate în prezența 
anul numeros public.

Debutul l-au făcut echipele fe
minina ta primul joc >-au tn- 
tnmt cele două bueureștene. Me
dicina șl I.T.B. Fără a impre
siona, studentele au obținut to
tuși o detașată victorie cu 5—4 
O, M. 9.

Cel de al doilea meci feminin. 
(LS.M. sibiu — „U“ Cluj-Napoca, 
■ fost ta toate privințele de un 
nivel superior. Aceste două for
mații, care sint mai convingătoa
re ta aspirațiile lor spre primul 
eșalon, s-au diferențiat, totuși In 
joc prin experiență șl tinerețe. De 
o parte, C.S.M. cu cele două foste 
componente ale loturilor națio
nale (Marcela Pripiș-Dușleag si 

ti, Mihai Mandache, care au în
registrat rezultate meritorii pen
tru actualul lor stadiu de pre
gătire. In probele de astăzi și 
miine va concura și multipla 
noastră campioană Irinei Pă- 
aulescu. care poate aduce o im
portantă contribuție In clasarea 
echipei feminine pe locul I.

Rezultate tehnice : 100 tn liber 
(m) : L A. Agheev (Moscova) 
53,9*  ; 2. L Makarov (M) 56,49 ;
3. M. Dvorak (Praga) 56,70 ; 4. 
C. Brechner (București) 56.70 ; 5. 
Șt, Mitu (Buc.) S7.lt ; 100 m li
ber (f) : 1. Helena Hladka (Pr.) 
54,49 ; t. Diana Schmidt (M) 61,90;
1. Carmen Bunaciu (Buc.) (2.70 ; 
_.(. Maria Măgiașu (Bue.) 43.37 ; 
MS m bras (m) : L o. Padeev (M) 
932,30 ; 2. J. Dzvonyar (Bud.) 
1:15,00 ; 2. A. Janas (Varș.) 239,50;
4. O. Coeenescu (Buc.) 2:40,(3 ;
3M m bras (f) : 1. Daniela Cin- 
kova (Pr.) 2:45,14 ; 1. Tania Bo- 
gomnova (Sol.) 1:41,20 ; 1. Jana 
Erousova (Pr.) 1:49,72 ; 4. Ele- 

mișoara (49—114 șl 74—141) șl
PoUtebnlca Iași — Farul (97— 
se d 17—1021

Burghelea (Ianusevicl), C. Vasile, 
Holban, Motrescu — Bucos. Ol
tean u (N. Dinu) — Borsaru. FI. 
Constantin, Podaru — Malancu 
(Urdea), Mușat — Ioniță, Grigore, 
Băcloiu (Dobre). Meciul va 11 
condus de arbitrul AL Lemneanu.

tn prima grupă valorică se 
mal dispută meciurile : Steaua — 
Rapid (simbătă. teren Steaua, ora 
14,10), Rulmentul Birlad — R.C. 
Grlvița Roșie, știința Petroșani 
— Universitatea Timișoara, iar 
tn grupa a doua : Olimpia — 
C.S.M. Suceava (duminică, teren 
Olimpia, ora 10,30), C.SAI. si

biu — T.C. Ind. Constanta, Mi
nerul G. Humorului — K.C. Spor
tul studențesc și Politehnica 
Ctaj-Napoca — Politehnica Iași.

In «ftrșlt, să mai menționăm 
partida dintre Dunărea Giurgiu 
și C-FJk. Brașov (simbătă. teren 
Steaua, ora 16), decisivă pentru 
desemnarea celei de-a doua pro
movate In .primul eșalon.

mescu (Steaua) 6—4. 9—3 ; 
A, satO — L Galambos (Cimen
tul Deva) 6—3, 6—1 ; FL Nită — 
R. Giurgiu 2—6, 6—2, 6—2 ; L. 
Țiței (Steaua) — S. Niculescu 
(Progresul) 6—2 ; 6—3 ; O. Vîl- 
eiolu (Dlnamo Brașov) — M. Ciun
tea (Jiul Petroșani) 7—5, 6—2. La 
feminin : Cosmlna Popescu (Tot 
înainte) — Elena Popescu (Poli

tehnica) 6—3, 7—5 : Elena Cotuna 
(Constructorul Brăila) — Marile- 
na Totoran (Dinamo) 6—3. 6—0 ; 
Valeria Balaj (Steaua) — Gabri
ela SzSkd (Dlnamo) 4—0. 4—0 ; 
In „sferturi*  : Elena Trifu — Da
niela Nemeș (ambele Progresul) 
4—0, 6—1 ț Cosmlna Popescu — 
Elena Cotuna 6—2. 6—2 : Valeria 
Balaj — Lunela Orășanu (Ci
mentul Deva) 6—4, 6—1 ; sîmona 
Nunwelller — Georgeta Onel 
(ambele Progresul) 6—2, 6—4.

Marilena Țurlea) In vervă. de 
partea cealaltă, „U“ Cluj-Napoca 
eu sportive tinere, unele de reală 
perspectivă (Valerlca Maler, Dana 
Nlcolaescu, Iulla Varhegyi, Dora 
Pop) dar lipsite de experiență șl 
eu un moral fragil. Scor : 3—2 
a*.  —«, 9, —13, 9) pentru C.S.M. 

ta prima partidă a turneului 
masculin, puțin a lipsit să asis
tăm la o surpriză. Jucind variat, 
eu calm șl exactitate, voleibaliș
tii de la Progresul București, ca
re au dominat lupta la Început 
Si numai neșansa din finalul se
tului I l-a privat de o victorie cu 
3—0, au trebuit să se recunoas
că. în cele din urmă, Învinși în 
meciul cu C.S.U. Galati. Scor : 
3—2 (15, -10, —7, 7, 9) pentru
studenți Excelent arbitrajul cu
plului Al. Dragomir — V. Dumi
tru.

Aurelian BRE3EANU 

na Sokolovskaia (M) 2:49,75 ; 5. 
Mihaela Costea (Buc.) 2:50,32 ; 6. 
Ligia Auastasescu (Buc.) 2:51,89;
200 m spate (m) : 1. S. Korotaev 
(M) 2:11,70 ; 2. L. Szakadati (Buc.) 
2:12,37 ; 3. M. Mandache (Buc.) 
2:12.75 ; 200 m spate (f) : 1. Car
men Bunaciu (Buc.) 2:22,16 ; 2. 
Svetlana Jigunova (M) 2:28,04 ;
3. Mariana Paraschiv (Buc.) 
2:29,70 ; 1 500 m liber : S. Selio
nov (M) 16:25,28 ; 2. M. Cermak 
(Pr.) 16:28,74 ; 3. A. Gheroșenko 
(M) 16:59,70 ; ...6. FI. Vișan (Buc.) 
17:24,94 ; 800 m liber (f) : 1. Li
liana Detkova (M) 9:23,40 ; 2. Re
nata Petrosova (Pr.) 9:33,17 ; 3. 
Mihaela Costea (Buc.) 9:39,22 ; 
...6. Carmen Mihăilă (Buc.) 9:51,54; 
4X100 m mixt (m) : 1. Moscova 
4:13.02 ; 2. Varșovia 4:13,68 ; 3.
Budapesta 4:15,20 ; 4. București
4:18,10. Clasamente după prima 
d ; masculin : 1. Moscova 51 p ;
2. București 24 p ; 3. Varșovia 22 
p ; 4. Budapesta 19 p ; 5. Praga 
14 p ; sofia 2 p ; feminin : L 

"Moscova 25 p ; 2. București 24 p;
3. Praga 23 p ; 4. Budapesta 8 p ;
5. Sofia 5 p ; 6. Varșovia 3 p. 
întrecerile continuă astăzi, la ba
zinul Dinamo de la ora 17.

Adrian VASIUU

SIMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 16 : Con
cursul republican de primă
vară el juniorilor I.

BASCHET. Sala Ciulești, de 
la era 16: I.C.E.D. — C.S.U. 
Brașov, Rapid — Dinamo O- 
radea, I.E.F.s.-Liceul 2 — U- 
nlversitatea Cluj-Napoca (me
ciuri ta cadrul Diviziei A. 
masculin).

BOX. Parcul sportiv din 
Calea Plevnei, de la ora 
17,30 : Reuniune organizată de 
clubul Steaua.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 
ta ora 17 : Concurs Interna
țional „Cupa Capitalelor*.

JUDO. Sala Dinamo, orele
5—12 șl 16,30—20,30 : Campio
natele republicane individu
ale de seniori.

RUGBY. Stadionul Steaua, 
de Ia ora 14,30 : Steaua — 
Rapid (Dlv. A), Dunărea 
Giurgiu — C.F.R. Brașov (ba
raj pentru Div. A).

SCRIMA. Complexul sportiv 
Floreasca, de la ora 5 : 
Turneul țărilor socialiste 
(proba individuală de flore
tă).

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora • : Campionatele ță
rilor latine și Greciei.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Re

publicii, de la ora 9 : Con
cursul republican de primă
vară al Juniorilor I.

BASCHET. Sala Giulești, de 
te ora 9 : i.C.e.d. — C.S.U.

Brașov. Rapid — Dinamo O- 
radea, I.E.F.S.-Liceul 2 — U- 
nlversitatea Cluj-Napoca
(meciuri In cadrul Diviziei 
A, masculin).

CAIAC-CANOE. Lacul He
răstrău, de la ora 8,30 : „Cu
pa Olimpia”, concurs rezervat 
cluburilor bueureștene.

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 17 : Steaua — Universita
tea CraioVa (Div. A) ; ora 
15,15 : steaua — Universitatea 
Craiova (juniori) ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul- 
Vulcan — Metalul Plopeni 
(Div. B) ; stadionul Metalul, 
ora 11: Metalul — Celuloza 
Călărași (Div. B) ; teren 
Ghencea, ora 11 : Șoimii
TAROM — Avîntui Ur- 
ziceni (Div. C) ; teren 
Laromet, ora 11 : Tehnometal
— ICSIM (Div. C) : stadionul 
Voința, ora 11 : Voința — A- 
utomatica (Dlv. C) ; teren 
TMB, ora 11 : TMB — IOR 
(Div. C) ; teren Abatorul, 
ora 11 : Abatorul — Unirea 
Tricolor ; teren Mecanică Fi
nă, ora 11 : Mecanică Fină — 
Flacăra roșie (Div. C) ; teren 
Automatica, ora 11 : sirena
— Electronica (Dlv. C).

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 : Concurs Interna
țional „Cupa Capitalelor*.

JUDO. Sala Dinamo, orele 
9—14 : Campionatele republi
cane Individuale de seniori.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
de la ora 9 : Dinamo — Fa
rul, Olimpia — C.S.M. Sucea
va (Div. A).

SCRIMA. Complexul sportiv 
Floreasca, de la ora 9 : 
Turneul țărilor socialiste (pro
ba Individuală de sabie).

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : Campionatele ță
rilor latine și Greciei.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ȚĂRI SOCIALISTE DIN ASIA
(Urmare din pag. 1)

și Sufanuvong, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, președin
tele Republicii Democrate Popu
lare Laos.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se îmbrățișează prietenește cu 
tovarășii kaysone Phomvihane 
și Sufanuvong, cu ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat a Republicii Demo
crate Populare Laos veniți în 
intimpinare.

A urmat ceremonia sosirii.
O mare mulțime de locuitori 

ai orașului Vientiane salută cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, dau glas bucuriei de 
a-i avea ca oaspeți dragi.

Marile artere ale capitalei 
laoțiene, frumos împodobite, pe 
care le străbate coloana oficială 
de mașini, oferă o imagine 
semnificativă a prieteniei și so
lidarității dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. Mii 
de oameni ai muncii salută pe 
inalții oaspeți, făcindu-le o căl
duroasă manifestare de sim
patie.

In această atmosferă însufle
țită, de sărbătoare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kaysone 
Phomvihane sosesc la reședin
ța rezervată distinșilor oaspeți 
din România.

★
I La sosirea la reședința rezer
vată inalților oaspeți români, 
tovarășul Nicolae Ceaușesen, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușesen. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
au avut o intilnire eu tovarășii 
Kaysone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru al 
guvernului Republicii Democra
te Populare Laos, și Sufanu
vong. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 

Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, președintele Republicii 
Democrate Populare Laos.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
ir-o atmosferă de caldă cordia
litate și prietenie.

★
Vineri după-amiază, la Pala

tul Consiliului de Miniștri din 
Vientiane au început convorbi
rile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Kaysone Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru al 
guvernului Republicii Democra
te Populare Laos.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă cordială, de prie
tenie tovărășească, de înțelege
re și respeet reciproc.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
depus, vineri după-amiază, o 
coroană de flori la Monumen
tul soldatului necunoscut din 
Vientiane, ridicat în memoria 
celor care și-au jertfit viața 
pentrn eliberare națională și 
socială, pentru independența și 
suveranitatea patriei, libertatea 
poporului laoțian, pentru drep
tul de a fi stăpin pe soarta sa.

tn încheierea ceremoniei, la 
plecare, garda militară a pre
zentat onorul.

★
In onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele P.epublieii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vineri, 2» mai, 
a fost oferit un dineu de către 
tovarășul Kaysone Phomvihane. 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, și to
varășul Sufanuvong, președin
tele Republicii Democrate Popu
lare Laos.

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

România s-a clasat pe primul 
loc cu 7 medalii (2 de aur, 3 
de argint și 2 de bronz).

In turneul final, individual, 
așteptat cu deosebit interes de 
un numeros public, au evoluat 
9 reprezentanți ai țării noastre 
(5 băieți și 4 fete). Iosif Tis
mănar s-a comportat excepțio
nal, cucerind titlul de campion 
mondial, învingîndu-1 pe ma
ghiarul Bela Csanyi un adver
sar redutabil. După 100 de lovi
turi, Tismănar era condus cu 
16 puncte, dar în ultimele două 
manșe el a tras extraordinar 
(în manșa a treia a realizat 
250 p.d. față de 222 ale lui 
Csanyi) și a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere cu 2847 p.d. — la e- 
chipe 946, la perechi 955, la in
dividual 946.

Sportivele noastre au avut și 
ele o comportare excelentă in 
această ultimă zi. Elena Andre
escu, prima clasată după între
cerile pe echipe și la perechi, 
a tras pentru medalia de aur 
în compania Suzanei Kristyan 
(Ungaria) — campioană mondi
ală la Viena în 1976 — fiind 
întrecută de mai experimenta
ta sa adversară și obținînd ast
fel medalia de argint. O evo
luție remarcabilă în această zi 
a avut și Margareta Cătineanu, 
care cu 461 p.d. a stabilit un 
nou record mondial și a reușit 
să se claseze pe locul 3 în ie
rarhia mondială.

REZULTATE TEHNICE — 
proba individuală, bărbați: 1. 
Iosif Tismănar (România) — 
2847 p.d. (in turneul individual 
946 p.d.) — campion mondial,

MARGARETA CĂTINEANU

2. B. Csanyi (Ungaria) 2782 
(901). 3. W. Endres (R.F.G.) 
2777 (938), 4. M. Rako (Iugosla
via) 2726(910). 5. D. 'Zeiher
(R.F.G.) 2720(910), 6. M. Makay 
(Ungaria) 2718(936) ... 8. Ilie 
Băiaș (România) 2702(900), 10. 
Iuliu Bice (România) 2687(889), 
12. Grigore Marin (România) 
2666(853), 19. Alexandru Tudor 
(România) 2649(862); femei: 1. 
Suzane Kristyan (Ungaria) 
1347(455) — campioană mondi
ală, 2. Elena Andreescu (Româ
nia) 1317(418), 3. Margareta Că
tineanu (România) 1311(461), 4. 
Edith Neidhardt (R.F.G.) 1304
(450), 5 Adelheide Wengler
(R.F.G.) 1293(436), 6. Floriana
Sobol și Liuba Tkalcici (ambe
le Iugoslavia) 1285(424 și 436) 
...8. Elena Pană (România) 
1285(440), 18. Elisabeta Badea 
(România) 1227(389).

CLASAMENT PE MEDALII: 
1. ROMANIA 7 medalii (2 aur. 
3 argint, 2 bronz), 2. R.F. Ger
mania 5 medalii (2 aur, 3 ar
gint), 3. Ungaria 3 medalii (1 
aur, 2 argint), 4. Iugoslavia 3

Campionatele balcanice de volei

REPREZENTATIVA MASCULINĂ A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PARTIDA CU GRECIA

PERNIK, 26 (prin telefon). 
Programul zilei a treia a Cam
pionatelor Balcanice de volei, 
care se desfășoară în Sala 
sporturilor din localitate, a fost 
deschis de partida dintre for
mațiile feminine ale Bulgariei 
și Turciei. Net superioare, gaz
dele s-au impus în numai 40 
de minute de joc, cîștigînd cu 
3—0 (8, 0, 7).

A urmat intilnirea dintre e- 
chipele masculine ale Turciei 
și Iugoslaviei. A fost o partidă 
dramatică, cu multe răstur
nări de scor. După ce au con
dus cu 2—0 la seturi, voleiba
liștii turci au fost surprinși de 
puternica revenire a adversa
rilor, care au echilibrat situa
ția. în setul decisiv, sextetul 
turc a condus, la un moment 
dat cu 14—0, dar, din nou a 
urmat o zvîcnire a iugoslavilor 
și scorul a capătat un oarecare 
echilibru : 14—10. Dar, echipa 
Turciei a realizat punctul de
cisiv și a cîștigat cu 3—2 (11,

■ ELENA ANDREESCU 
medalii (1 aur, 1 argint, 1 
bronz).

Delegația sportivilor români 
sosește în Gara de Nord luni 
dimineața în jurul orei 8.

12, —0, —9, 10). Au condus 
foarte bine M. Albuț (Româ
nia) și D. Ghigov (Bulgaria).

In ultima partidă a zilei au 
evoluat formațiile masculine 
ale României și Greciei. După 
im prim set ceva mai echili
brat, dar controlat în perma
nență de voleibaliștii noștri, 
echipa României s-a impus cu 
ușurință. Scor : 3—0 (11, 0, 12). 
Antrenorii A. Drăgan și W. 
Schreiber au utilizat următorul 
sextet : D. Ionescu, Bădiță, 
Macavei, Manole, Pop, Terbea. 
Au condus : O. Aldinal (Tur
cia) și Gh. Tasev (Bulgaria).

Simbătâ (nr. azi) reprezenta
tivele României întîlnesc for
mațiile Iugoslaviei, iar dumi
nică vor juca în compania e- 
chipelor Bulgariei. De aseme
nea, în programul de dumini
că mai figurează partidele 
Grecia — Iugoslavia (masculin) 
și Iugoslavia — Turcia (fe
minin).

Marian GHIOLDUȘ
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6 VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN
CAMPIONAIUL IliROPEAA DE BASCHET (f)

In cea de a doua zi a Cam
pionatelor dc tir ale țârilor la
tine și Greciei, reprezentativele 
României au cîștigat 6 din cele 
8 probe disputate.

..Performanța zilei" aparține 
Iui Marian Oneică, al cărui 
talent a izbucnit de citeva ori 
in concursuri internaționale, el 
realizînd cifre excepționale ; 
acum el a reușit 598 p. la puș
că liberă 60 f.c. Ne amintim că 
în 1976 a cîștigat „Cupa Prie
teniei", cu 599 p, iar in 1977, 
s-a impus în fața multiplului 
campion american, Lones Wig- 
ger, cu 1163 p, la 3X40 f. Nu 
putem însă să nu-i reproșăm 
talentatului trăgător — lui dar 
mai ales antrenorilor săi — 
că aceste performanțe de răsu
net se repetă cam rar, ele al- 
ternînd, cel mai adesea. cu 
rezultate mediocre. Ilie Codrea- 
nu confirmă că. în ansamblu, 
este cel mai valoros pușcaș

ZIUA A DOUA!
REZULTATE TEHNICE : pușcă 

liberă, W f.c. seniori : 1. M. On
cică 598 p, 2. I. Codreanu 597 p, 
3. D. Goberville (Franța) 598 p. 
9. I. Trăscâveanu 590 p. 11. L o- 
lârescu 589 p ; echipe : 1. Româ
nia 1781 p. 2. Franța 1 778 p, 3. 
Belgia 1 763 p ; pușcă standard, 
80 f.c. senioare : 1. Dumitra
Matei 594 p, 2. Mariana Feodot 
590 p, 3. Margareta Vochln 589 p ; 
echipe : 1. România 1773 p, 2. 
Franța 17« p, 3. Belgia 1 732 p ; 
pistol, 10 m senioare : 1. Ana
Ciobanu 383 p, 2. Evelyne Man
chon (Franța) 378 p, 3. Anișoara 
Matei 375 p, 5. Olimpia Deme- 
triade 573 ; echipe ; 1. România 
1131 p (record național egalat).
2. Franța 1119 p ; pistol. 10 m
seniori : 1. J. Amedo (Spania)
384 p, 2. R. Thys (Belgia) 382 p,
3. D. Kotronis (Grecia) 382 p, 
5. L. stan 381 p, 8. L. Pop 380 p. 
14. Corneliu Ion 375 p ; echipe : 
1. Spania 1 140 p. î. Franța 1135 p. 
3. România 1135 p.

român la întrecerea din po
ziția culcat : cu 597 p s-a cla
sat pe locul 2 in clasamentul 
individual

Cîștigînd și întrecerea de 
pușcă standard 60 fc. Dumitra 
Matei se află la al doilea ti
tlu personal obținut în ediția 
1978 a competiției. După între
cerea de pușcă 10 metri, adju
decată joi. ieri. campioana 
noastră a dominat clar (594 p) 
proba înainte amintită, ce i-a 
revenit la 4 puncte diferență.

Să menționăm și o mică re
vanșă. Evelyne Manchon, în
vingătoare detașată în proba de 
pistol standard în defavoarea 
Anișoarei Matei, a trebuit să 
se recunoască învinsă, la pis
tol 10 metri, dar în fața Anei 
Ciobanu, prietena și partenera 
de club a Anișoarei, campioa
nă europeană in 1976.

Radu T1MOFTE

în orașul polonez Poznan au 
continuat întrecerile turneului 
final (locurile 1—1) al campio
natului european feminin de 
baschet. Iată rezultatele înre
gistrate : U.R.S.S. — Iugo
slavia 116—78 (67—34) ; Fran
ța — Bulgaria 77—63 (33—34) ; 
Cehoslovacia — Polonia 77—64 
(33—35). In clasament conduce, 
neînvinsă, selecționata U.R.S.S., 
cu 6 puncte.

★
Vineri, în campionatul european 

feminin de baschet (turneul pen- 

CONCURSUL ATLETIC DE LA LONDRA
în ultima zi a concursului de 

atletism de la Londra, record
manul mondial Henry Rono 
(Kenya) a terminat învingător pe 

3000 m plat în 7:43,84. Pe locurile 
următoare s-au clasat englezul 
Steve Ovett — 7:48,02 și america-

Pentru intilnirea de miercuri cu echipa României

tru locurile 8—13) de la Poz
nan, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : R. F. 
Germania — Italia 66—62 (27—32); 
Olanda — Spania 71—65 (45—33).
Echipa României a avut zi li
beră. Baschetbalistele românce 
vor întâlni duminică echipa Olan
dei, iar luni în ultima zi vor 
primi replica selecționatei Italiei.

In clasament conduce România, 
cu 6 puncte, urmată de Italia — 
5 puncte. R.F. Germania — 5
puncte, Olanda — 5 puncte, Spa
nia — 3 puncte și Suedia — 3
puncte.

nul Martin Liquori — 7:49,79. Alte 
rezultate : 1 milă — Waigwa 
(Kenya) 4:00,07 ; 400 m — Peo
ples (S.U.A.) 46,9 ; 3000 m obs.
— Coates (Anglia) 8:33,0 ; 1000 m
— Plachy (Cehoslovacia) 2:19.83.

La Foro Italico

VIRGINIA RUZICI ÎN FINALĂ!
ROMA, 26 (Agerpres). — Vi

neri la Roma, în semifinalele 
probei feminine de simplu din 
cadrul campionatelor internațio
nale do tenis ale Italiei, jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici, 
comportîndu-se remarcabil, a 
învins-o cu 6—7, 6—3, 6—-3 pe 
Michelle Tyler (Anglia). în ur
ma acestui succes, Virginia Ru
zici s-a calificat pentru finala 
turneului, urmînd să o întâl
nească pe cehoslovaca Regina 
Marsikova, care a eliminat-o cu 
6—4, 6—2 pe americanca Janet 
Newberry, câștigătoarea probei 
de anul trecut.

La dublu femei. Florența Mi
hai și Betsy Nagelsen au învins

cu 4—6. 6—0, 6—4 perechea
Jeanne Evert — Maria Nasuelli. 
Alte rezultate : Marzano, Smith 
— Simionescu, Hunt 6—2, 7—5 ; 
Teeguarden, Tomanova — 
Ebbinghaus, Bonicelli 1—6, 6—2. 
6—2

Rezultate din optimile de fi
nală ale probei de simplu băr
bați : Higueras — Gottfried 
6—3, 6—2 ; Solomon — Ashe 
6—4. 3—6, 6—0 : Dibbs — War
wick 7—5, 6—3 ; Lloyd — 
Crealy 6—4. 4—6, 7—6 ; Ale
xander — Freyes’ 6—7, 6—4,
6—4 ; Panatla — Pfister 5—7, 
6—3, 7—6 ; Borg — Tanner
6—2, 6—4.

MULTE NUME NOI
SOFIA, 26 (prin telefon). La 

31 mai, pe stadionul Vasil Levski, 
reprezentativa Bulgariei va sus
ține ultimul său meci din a- 
ceastă primăvară. Cu toate că 
partida cu naționala României 
are un caracter oficial, ea fă- 
cînd parte din seriile pentru Cupa 
Balcanică, de fapt ea va fi doar 
o intilnire de prestigiu, intrucît 
victoria formației române de la 
3 mai i-a adus acesteia califi
carea în finala competiției.

Antrenorul Tvetan Ilcev — în 
dorința, totuși, a unei victorii de 
palmares — a operat numeroase 
schimbări în lotul lărgit, selec- 
ționînd pe cei mai în fo*rmă  ju
cători bulgari la această oră. 
Astfel, în poartă va apare din 
nou Staikov ; ca rezervă, Manol- 
kov (T.S.K.A.) care, în ultimele 
meciuri de campionat, a dovedit 
multă siguranță. Fundași laterali 
vor fi N.kolov și G. Bonev, a- 
ceiași care au evoluat și la Bucu
rești. în privința fundașilor cen
trali, s-a apelat la cuplul de la 
Ț.S.K.A., B. Kolev — G. Dinii-

ÎN REPREZENTATIVA DE
trov, Drimul avînd o bogată ex
periență internațională și o mare 
eficacitate la executarea lovitu
rilor libere din apropierea care
ului de 16 metri. Mai figurează, 
de asemenea, în rîndurile funda
șilor și Tișanski. In linia medi
ană sînt selecționați jucători de 
tip ofensiv, care se intercalea
ză adeseori și în atac : Slavkov, 
Ivanov (ambii de la Trakia), 
Metodiev (Ț.S.K.A.) și Zdravkov 
(Lokomotiv Sofia). Atacul este 
compartimentul cel mai tînăr al 
echipei. Antrenorul Ilcev a ape
lat la serviciile lui Gocev (Cerno 
More Burgas), Mladenov
(Beroe Stara Zagora) și Spasov 
(Levski-Spartak) care au jucat 
în actualul sezon în reprezenta
tiva de tineret, remareîndu-se în 
toate partidele susținute. Din 
întîlnirea de la București mai 
sînt menținuți — ca rezerve pen
tru atac — Manolov (Akademik 
Sofia) și Milkov (Trakia).

Așadar, în lot nu figurează nici 
un jucător de la Slavia, echipa 
cu cea mai eficace linie de atac

FOTBAL BULGARĂ
în campionat (52 de goluri), a- 
vînd în componență pe golgete- 
rul campionatului Jeleaskov (lt 
goluri) și pe Mincev (16). Antre
norul Ilcev n-a stabilit pină 
acum formația pe care o va u- 
tiliza în meciul cu România, aș- 
teptînd și desfășurarea etapei 
de sîmbătă și duminică. El a 
declarat însă că echipa Bulga
riei de la 31 mai va fi si mai 
tînără decît cea folosită la Bucu
rești.

în privința echipei de tineret, 
care va juca la Tirgoviște, este 
de precizat că vîrsta ei medie 
este de 19—20 de ani. și în for
mație vor apărea multe nume 
noi. Iată dealtfel lotul : Velinov 
și Donev — portari ; Ilcev, iov- 
cev, Marînov, Ceavdarov. Deli- 
minkov — fundași : Svctkov, 
Naidenov, Simeonov, Velicikov — 
mijlocași ; Constantinov, Arghi- 
rov, Volkov, Markov, Pankov — 
atacanți.

TOMA HX1STOV


