
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
CINSTIND DOUĂ EVENIMENTE | 

ÎNSCRISE CU LITERE DE AUR

ÎN ISTORIA

REVOLUȚIA DE
NAȚIONALIZAREA

MIJLOACE DE

5

Șl

DE
PATRIEI, 

LA 1848 
PRINCIPALELOR 

PRODUCȚIE

I
g

MIOLETM1 DIN TOATE TARILE, UNIȚ1-VA I

MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ 
a exprimat voința întregului popor de a-și strînge și mai puternic 
rîndurile în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului sau
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii mărețului Program de edificarea socialismului 

și comunismului pe pămîntul României

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului au 
participat, simbătă dimineața, la 
marea adunare populară orga
nizată in Capitală cu prilejul 
aniversării a 130 de ani de la 
revoluția burghezo-democrati- 
că din 1848 și a trei decenii de 
la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție.

încununare a manifestărilor 
evocatoare desfășurate, de-a 
lungul mai multor săptămini, pe 
tot cuprinsul patriei, această 
grandioasă adunare a constituit 
cel mai înalt omagiu adus 
de națiunea noastră socialistă 
celor două evenimente memo
rabile : revoluția de la 1848, care 
a deschis era dezvoltării mo
derne a României, și actul 

' revoluționar de la 11 Iunie 1948, 
care a marcat trecerea țării 
noastre într-o nouă epocă is
torică — a construcției societă
ții socialiste. In același timp, 
adunarea a reprezentat un su
prem omagiu adus înaintașilor, 
tuturor revoluționarilor, mase
lor populare, întregului nostru 
popor pentru spiritul de ab
negație și jertfă de care au 
dat dovadă în lupta pentru fă
urirea României moderne, pen
tru formarea statului național 
unitar și afirmarea ființei na
ționale, pentru independența, 
suveranitatea și 
triei.

Aniversând cu 
tificată mîndrie 
satisfacția strălucitelor 
socialiste de astăzi 
evenimente, 
de aur In istoria patriei, 
porul nostru iși îndreaptă gîn-

propășirea pa-

emoție și jus- 
patriotică, cu 

izbînzi 
cele două 

înscrise cu litere
po-

durile pline de dragoste și re
cunoștință spre gloriosul Partid 
Comunist Român, prin lupta și 
sub conducerea căruia și-an 
găsit o deplină împlinire idea
lurile scumpe de libertate șl in
dependență, de progres social 
ale înaintașilor, călăuzitorul 
încercat al națiunii noastre pe 
calea luminoasă a socialismu
lui și comunismului.

.. .Impresionanta adunare 
populară are loc ta Piața Re
publicii. Aici vibrează puternic, 
în această frumoasă dimineață 
de iunie, inima Întregii țări. 
Fiindcă la adunare participă 
practic — prin intermediul 
transmisiei directe a posturi
lor noastre de radio și tele
viziune — toți fiii patriei, ei 
trăind cu intensitate evocarea 
celor două evenimente istori
ce, mereu vii, in memoria tim
pului, în conștiința șl sufletul 
națiunii.

Vasta piață are o Înfățișare 
sărbătorească.

Flamuri roșii ți tricolore sînt 
arborate pe edificiile Comite
tului Central al partidului ți 
Palatului Republicii. Ele Înca
drează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inflăcăratul 
patriot ți revoluționar comu
nist, conducătorul iubit al par
tidului ți statului nostru.

Pe mari eșarfe ți panouri sînt 
înscrise datele jubiliare „1848— 
1978“ ți „1948—1978“, precum ți 
urările pe care le adresează, 
din inimă, tn aceste clipe de
osebite, Întregul popor : „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân, tn frunte cu secretarul gău 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască ți să 
înflorească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia

Este ora 10. Mulțimea aflată 
In piață Intîmpină cu multă 
căldură și Însuflețire pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, la ieșirea 
în balconul sediului Comitetu
lui Central al P.C.R.

împreună cu secretarulîmpreună cu secretarul ge
neral al partidului, iau parte la 
această entuziastă adunare, la 
această mare sărbătoare, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba- 
nu. Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Ion Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Vasile Marin, 
Vasale Mușat, precum și mem
bri de partid cu stagiu din ile
galitate, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
de masă și obștești.

La adunare participă peste 
120 000 de oameni ai muncii din 
Întreprinderile și instituțiile 
Capitalei. Sînt muncitori care 
au dobindit, in acel istoric 11 
Iunie 1948, dubla calitate 
producători și proprietari 
mijloacelor de producție, 
Intelectuali, militari, studenți 
și elevi. Printre ei se află re
prezentanți ai primului deta
șament de conducători comu
niști ai economiei — cei dinții

de 
ai 

sînt

Divizia A de făt bai, etapa a 33-a
i ■---------------------

STEAUA LA UN PAS
DE TITLUL DE CAMPIOANA
• In lupta pentru evitarea retrogradării, rundă nefavorabilă echipei 

din Ploiești 9 Olimpia Satu Mare, singura victorie la deplasare 

o Politehnica lași a scos un punct la Tlrgoviște • In ultima etapă,
F.C. Constanta dă un examen decisiv la Craiova

REZULTATE TEHNICE
U. T. Arad
C. S. Tirgoviștc 
F. G Constanța 
Jiul
F. O Bihor 
Dinamo 
F.C.M. Reșița
S. G Bacău
F.C. Corvirsul

— F.C. Petrolul
— Politehnica lași
— Steaua
— Uni». Craiova
— F. C. Argeș
— Politehnica Tim.
— F. C. Olimpia
— Sportul studențesc
— A.SA. Tg. Mureș

2-0 
0-0
3- 1
2-2
2-1
4- 2
1- 3
2- 0
1-0

(0-0)

(1—0) 
(2-1) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(2-0)
(1-0)

ULTIMA ETAPĂ Goi 15 iunie)
F. G Olimpia — F.G Corvinul (1-0)
Uni». Craiova — F.C. Constanța (1-0)
A.SA Tg. Mureș — Dinamo (1-1)F. C Argeș — U. T. Arad (0-1)
Politehnica Tim. - Jiul (0-2)
Politehnica lași — F.G Bihor (0-1)
F. G Petrolul — S.C Bacău (0-1)
Steaua — F.C.M. Reșița (4-0)
Sportul studențesc — C.S. Tîrgoviște (0-1)

Turneul de la Roland Garros

VIRGINIA RUZICI OBȚINE 
O DUBLĂ VICTORIE!

Cel aal bnpertaat succes de piuă acorn al tenisului feminin românesc
PARIS, ÎL — Pe Hsia taurea- 

țnor ta campionatele interna
ționale de tenis ale Franței, 
încheiate duminică seara pe 
cunoscuta arena parizianâ Ro
land Garros, au tost Înscrise 
noi nume. Printre acestea fi
gurează și acela al tinerei Ju
cătoare românce Virginia Ra
ziei, care obține cei mai im
portant succes In palma
resul ei sportiv, el fiind 
totodată fi cel mai im
portant succee de pină acum al 
tenisului nostru feminin. După 
Ce simbătă Virginia Ruzîci 
împărțea victoria în finala 
probei de dublu cu partenera 
sa, campioana iugoslavă Mima 
Jausovec (5—7, 6—4, 8—6 cu 
perechea franco—australiană 
Gail Lovera — Leslie Bowrey), 
ea a reușit să se impună în 
fața aceleași Mima Jausovec 
in întîlnirea decisivă pentru 
titlul de simplu feminin. Intr-o 
finală de mare miză, dar dis-

VIRGINIA RUZICI(Continuare în pag. a 7-a)

Finalele campionatelor individuale de lupte greco-romane

ÎNVINGĂTORII AU TRECUT PRIN MARI EMOȚII
CRAIOVA, 11 (prin telefon).

Sipibătă și duminică, in noua și 
frumoasa Sală a sparturilor din 
localitate, au continuat întrece
rile campionatelor individuale 
de lupte greco-romane, care 
s-au desfășurat sub egida „Da- 
ciadei“. In aceste ultime două 
zile ale concursului care au de
semnat campionii naționali șl 
pe cei ai „Daciadei", partidele 
au fost extrem de disputate, 
numărul concurenților aspiranți 
la primele locuri ale celor zece(Continuare in pag. a 2-a)

Printr-o spectaculoasă sări
tură, Dudu Georgescu înscrie 
cu capul cel de al treilea gol 
al echipei sale in meciul de 
ieri. Foto : Dragoș NEAGU

CLASAMENTUL
1. STEAUA 33 16 7 10 71-49 39
2. F. G Argeș 33 17 5 11 55-49 39
3i Politehnica Tim. 33 16 5 12 47-37 37
4. Sportul studentele 33 17 2 14 47-42 36
5.. Dinamo 33 15 5 13 49-39 35
6. U. T. Arad 33 13 8 12 49—50 34
7. C. S. Tlrgoviște 33 13 8 12 28-31 34'
8. Uni». Craiova 33 13 7 13 38-33 33
9. Jiul 33 14 5 14 52-48 33

10. F.C. Carviniri 33 11 11 11 43-42 33
11. S. G Bacău 33 13 7 13 46-54 33
12. F. G Bihor 33 15 3 15 37-52 33
13. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 6 14 47-39 32
14. F. C. Constanța 33 14 4 15 41-44 32
15. F. G Olimpia 33 14 4 15 40—46 32
16. Politehnica lași 33 11 8 14 39-37 30
17. F.C. Petrolul 33 11 7 15 40-45 29
18. F.GM. Reșița 33 8 4 21 29-61 20

Citiți tn paginile 4—5 cronicile partidelor etapei

GOLGETERil
23 golur* — Dudu Georgescu (Di

namo) — 3 din 11 m
18 goluri — lordânescu (Steaua) —

2 din 11 m
15 goluri — Buduru (F.C. Constan

ța), Râducanu (Steaua)
14 goluri — Radu II (r.C. Argeș) - 

* din 11 n
13 goluri - Broșovschi (U.TJL.) —

3 din 11 m
12 goluri — Hajnal (A.S.A. Tg. 

Mureș), lorgulescu (Sportul studen
țesc), Zahiu (Steaua) — 1 dîn 11 m.

11 goluri — Bălăci 
Craiova) — 1 din 11 
(F.C. Bihor), lovânesca 
Dumitrache (Jiul) — 1 
Simadu (Petrolul).

(Unî-.erxitatea 
m, Ohergheli 
(F.C. Ardeți, 
din 11 m fi

categorii fiind neașteptat de 
mare. In afara sportivilor con- 
sacrați, medaliați ai unor mari 
competiții internaționale, în 
lupta pentru cucerirea meda
liilor s-au angajat, cu destui 
sorți de izbîndă, și o serie de 
tineri luptători, care au jucat 
un rol important în desfășura
rea întrecerilor, contribuind, In 
mod substanțial, la creșterea 
nivelului valoric al primei edi
ții a ,,Daciadei”. Sportivi tineri, 
mulți dintre ei la prima parti
cipare în competiția seniorilor, 
ca L Scuturici ' “
na — 48 kg), 
(Rapid), Mihai 
68 kg), Ștefan _ 
Constanța — 62 kg), Lazăr Tipa 
(CS.M. Suceava — 74 kg), Con
stantin Gavrilă (Nicotină Iași — 
82 kg), Ion Râduțescu (C.S.Ș. 
Slatina) și Savin Chircan (Stea
gul roșu Brașov — 90 kg) n-au 
fost simpli participant la fina
lele campionatelor naționale. In 
cite va cazuri a lipsit extrem de 
puțin ca ei să' producă surpri
za de a se clasa pe primul loc 
al categoriilor respective. Dacă 
asemenea fapte nu s-au produs 
totuși, aceasta se explică, pe de 
o parte prin lipsa de experiență 
a acestor tineri, iar pe de altă 
parte, prin pregătirea majori
tății luptătorilor consacra ți, care 
au înțeles că, în etapa actuală, 
cîștigarea titlurilor de campioni 
ai țării nu mal este pentru ei o 
simplă formalitate.

Dintre vechii campioni, o 
mențiune specială merită Nico
lae Martinescu, care la 
de 38 de ani 
zinte într-o 
obținând cel 
de campion 
din nou în posesia titlurilor cu 
relativă ușurință sportivii : 
Constantin Alexandru (48 kg). 
Nicu Gir.gă (52 kg), Mihai Boți
tă (57 kg), Ștefan Rusu (68 kg) 
și Roman Codreanu (+100 kg). 
In schimb, Nicolae Martineecu 
(a trecut prin mari emoții in 
partida cu timișoreanul Zoltan 
Szilak), Petre Dicu (a obținut o 
victorie extrem de dificilă în 
fața slătineanului Ion Răâuțes- 
cu), Ion Enache, Gheorghe Cio- 
botaru și Ion Păun (meciul său 
cu constănțeanul Ștefan Negri
șan s-a Încheiat cu o decizie de

Mihai TRANCA

(Alumina Slati- 
Gheorghe Mânea
Luță (Steaua —. 
Negrișan (Farul

vîrsta
â reușit să se pre- 
farmă remarcabilă, 
de-al 18-lea titlu 
al țării. Au intrat

(Continuare in pag. a 2-a)



MAREA ADUNARE
POPULARA DIN CAPITALA

(Urmare din pag. 1)
dlrectori-muncitorî care au asi
gurat, imediat după naționali
zare, buna funcționare a între
prinderilor, au contribuit la în
făptuirea politicii de industria
lizare socialistă a țării.

Mulți dintre cei prezenți poar
tă portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, steaguri ro
șii și tricolore, buchete de flori, 
pancarte pe care stat înscrise: 
-Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască și să în
florească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Ro
mânia !“, „Trăiască poporul ro
mân, constructor eroic și vic
torios al socialismului 1", „Tră
iască unitatea de nezdruncinat a 
Întregului nostru popor ta ju
rul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască unitatea și frăția din
tre oamenii muncii români și 
cei aparțintad naționalităților 
conlocuitoare In lupta pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate ți îna
intarea spre comunism I" „în
făptuim neabătut hotăririle 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român 1*. „în
făptuim neabătut prevederile 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice !“.

în aplauzele puternice ale 
mulțimii, un grup de șoimi ai 
patriei, pionieri și tineri se a- 
propie de tovarășul 
Ceaușescu, de tovarășa 
Ceaușescu, oferindu-le 
de garoafe roșii, ta semn 
caldă mulțumire pentru 
dițiile minunate ta care 
iese și învață.

Deasupra pieței răsună 
lemn acordurile Imnului 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea este deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

In aclamațiile celor de față, 
ta entuziasmul ți însuflețirea 
generală, ia cuvîntu! tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Ampla cuvîntare a secreta
rului general al partidului, ur
mărită eu deosebită atenție, ea 
larg Interes, cu deplină satis
facție și aprobare, este subli
niată, ta repetate rfnduri, eu

Nicolae 
Elena 

buchete 
de 

con- 
tră-
so- 
de

.VERDICTUL TITLULUI" AMÎNAT PENTRU DUMINICĂ!W
Capetele de afiș ale etapei 

numărul 12 din faza finală a 
campionatului de rugby, R. C. 
Grivița Roșie — Farul și Di
namo — Steaua, au avut loc in 
Capitală, pe o căldură de-a 
dreptul sufocantă, din păcate 
nu în cuplaj, ceea ce a împăr
țit și... împuținat spectatorii. Și 
Farul, și Steaua au terminat în
vingătoare, dar „apele" nu s-au 
limpezit încă, constănțenii ur- 
mînd să joace duminică im 
med greu (și decisiv) la Bîriad.

PARTIDA MODESTA, VIC
TORIE CHINUITA. Nu se în
călzise bine atmosfera (la fi
gurat vorbind desigur...), dnd 
constănțeanu 1 Dobre bloca balo
nul la o neinșpirată repunere a 
bucureștenilor, pătrundea decis 
ți marca la colț. încercare 
transformată, cu măiestria-i cu
noscută, de către Bucos. 6—0 în 
minutul 2 putea însemna sem
nalul unui „recital" al Farului. 
Numai că echipa Litoralului a- 
vea să se arate în continuare 
Intr-o zi proastă (din Întreaga 
înaintare, doar Podaru a 
luptat... 80 de minute). „Tine
rii furioși" ai R. C. Grivița Ro
șie au sesizat repede... amănun
tul, trecînd la conducerea jocu
lui și dominînd aproape fără 
drept de apel întreaga primă 
repriză. Dar din 4 lovituri de 
pedeapsă și două tentative de 
„drop" ei nu au punctat decît 
lntr-un rînd : Codoi, min. 39, 
din l.p. Le-a lipsit grivițenilor 
luciditatea, le-a lipsit ..mintea 
limpede" de pe grSmadă (unde 
ești tu, Sandu Pop ?...). Și după 
pauză ei au presat continuu, au 
avut cele mai multe b-i'oane in 
tușă și In grămadă (Farul nu 
l-a prezentat pe talonerul Gri- 
gore, accidentat), reușind e~cta
rea în min. 65 prin cel r ai bun 
— ieri — om al lor. Fă șanu, 
din „drop". Surori za nu a avut 
Insă viață lungă : două minute 
mai tirziu, un placaj intirziat al 

vii și îndelungi aplauze, eu u- 
rale și ovații.

La sfîrșitul euvtatăril, cel 
prezenți aclamă din nou, cu în
flăcărare, minute în șir, pentru 
partid și secretarul său gene
ral, pentru eroica noastră cla
să muncitoare, pentru minuna
tul nostru popor, constructor al 
socialismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă ți În
floritoare — Republica Socia
listă România. Se scandează, 
neîntrerupt, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul", „Stima noastră și mta- 
dria — Ceaușescu — Româ
nia !“.

Stat momente dominate de 
un simțămînt fierbinte, de ne
țărmurită dragoste și Încrede
re în partid — forța politică 
conducătoare a societății noas
tre — în secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ți-a tachinat, 
cu devotament și nețărmurită 
dăruire comunistă, toată pu
terea de muncă, întreaga viață 
propășirii patriei ți fericirii 
poporului român, triumfului 
cauzei socialismului ți păcii 
în lume.

în Încheierea adunării, ze
cile de mii de- participanți la 
Impresionanta adunare intonea
ză „E scris pe tricolor unire*.

Urmează clipe emoționante, 
care întregesc atmosfera aces
tei zile sărbătorești. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
ți statului sint invitați să se 
prindă în horă — Hora Unirii, 
cu profundă rezonanță in cu
getul națiunii, care este astăzi 
mai bogată ta sensuri, ea sim- 
bolizind unitatea strfosă a po
porului ta jurul partidului, al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In această zi de glorioasă »- 
niversare, oamenii muncii' ro
mâni, maghiari, germani ți de 
alte naționalități — care au 
luptat împreună pentru elibera
re socială ți națională și care, 
tot împreună. Intr-o indes
tructibilă unitate. Înaltă edifi
ciul noii orinduiri — ți-au 
reînnoit legămintul de a da. 
prin faptele Joc de muncă, 
noi străluciri momentelor ne
pieritoare din istoria țării, ți-au 
reafirmat voința fermă de a în
făptui politica internă ți ex
ternă a partidului. hotăririle 
Congresului al XI-lea ți Con
ferinței Naționale ale P.C.R., 
mărețul Program de edificare 
a socialismului ți comunismu
lui pe pământul patriei co
mune — România.

In campionatul de rugby

de 
Mde- 
per- 
asta 
mă-

lui Stroe asupra lui Motrescu 
este sancționat cu lovitură de 
pedeapsă de arbitrul Aurel Gă- 
geatu (nu la fel de ferm și egal 
ta decizii în alte situații), Bucos 
aductad din nou Farul fo avan
taj, 9—6. Și tot acesta din ur
mă a stabilit scorul final 
(12—6), prin același procedeu, 
ta min. 75.

Formații : R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE : Simion — Marin, Codoi, 
Podărăscu. Negoescu — Fălcu- 
șanu, Bărgăunaș — Vlad, Tisu, 
Pena — Stroe, Tufeanu — Dinu, 
Pasache, Scarlat. FARUL: Cris- 
tea — Ianusevici, Vasile, Hclban, 
Motrescu — Bucos, N. Dinu — 
Barșaru, FL Constantin, Podaru 
— Urdea (min. 56 Malancu), 
Mușat — Băcioiu, Dobre. loniță.

Geo RAEȚCHI
• UN DERBY DE TRADIȚIE 
ONORAT. XV-Je Stelei, 
multe etape în urmărirea 
rului (Farul), nu-ți putea 
mite nici un pas greșit și 
spre a fi In continuare ta 
sijră a profita de o eventuală 
defecțiune a... prezumtivei cam
pioane — formația Litoralului. 
Și iată, a venit meciul cu Di
namo, cea mal ta formă echipă 
a momentului, ta stare oridnd 
să-și ducă suporterii de la ex
taz la... Jocului plin de fante
zie, imprimat de Nica, Paras- 
chiv, Marghescu și ceilalți din 
linia de treisferturi. Steaua ur
ma să-i opună evoluția ei mal 
liniară, dar mai precisă, mai si
gură. începutul partidei a fost 
dominat de echipa din șos. Ște
fan cel Mare, care juca dezin
volt și lăsa impresia că poate 
cîștiga, cu atît mai mult cu cît 
formația roș-albastră era afec
tată de victoria (e drept „sub
țirică" !) obținută de rivala sa, 
Farul, în celălalt colț al Capita
lei. Moralmente era o grea lo
vitură pentru rugbyștîi steliști, 
care s-au trezii greu, manifes-.

După 10 ani

v STEAUA DIN NOU CAMPIOANĂ 
NAȚIONALĂ LA BASCHET MASCULIN

Echipa Steaua, campioana României la baschet De la stingă 
dreapta, rindul de sus : Alexandru Fodor (antrenor secund), Gheorghe 
CUnpeanu, Boman Opșitaru, Gheorghe Oczdak (căpitanul echipei), 
Viorel loan, Tims Tarău, Mihai Ned ei (antrenor principal) ; rindul de 
Jos : Virgil Căpușan, Vasile Zdrenghea, Anton Netolitzchi, Cătălin 
Scarlat, Nicolae Pîrșu, Costcl Cernat ——- •

Ediția a 29-a a campionatu
lui național de baschet mascu
lin s-a încheiat. Ieri în sala 
Floreasca, prin victoria echipei 
Steaua — 90 p, care revine în 
fruntea celor mai bune for
mații din țara noastră după o 
absență de 10 ani. Noii cam
pioni ai țării preiau suprema
ția sub „bagheta* antrenorilor 
Mihai Nedef și Alexandru Fo
dor, care cu un deceniu in 
tznnă erau titulari ai echipei 
Steaua. Pe locul secwaJ, Dina
mo București — 89 p (antre
nor Dan Niculescu), care ce
dează la mare luptă dispute 
cu Steaua, după ce 10 ani in 
șir s-a aflat pe locul L Ca 
de obicei in ultimii ani, locul 
3 este deținut de Universitatea 
CJuj-Napoca — 73 p (antrenor 
Vasile Geleriu), iar poziția a 
patra aparține I.CJID.-ului — 
69 p (antrenor Mircea Cimpea
nu). Urmează ta clasament : 
5. Farul 66 p, A C.S.U. Brașov 
64 p. 7. Universitatea Timișoa
ra 63 p, A Rapid 59 p, 9. 
I-E.F-S.-Lic. 2 58 p, 10. CLS.U. Sibiu 58 - — - -
57 p, 12. 
Ultimele 
gradat.

p. 11. Dinamo Oradea 
Politehnica Iași 
două echipe au

55 p. 
retro-

★
de încheiere a cam

pionatului, disputat (duminică), 
in cadrul turneului final, foire 
Steaua și Dinamo, na promi
tea mare lucru. Pe de o parte, 
steliști erau virtuali campioni, 
pe de alta ta lotul dtaamoviș-

Mecul

tind abia în a doua parte a me
ciului o adevărată trezire _de 
orgoliu*, determinantă In obți
nerea unui succes final meritat:
19— 7, pe fondul unei treptate 
cedări dinamoviste la toate ni
velurile.

Constantin a deschis scorul 
relativ repede, dintr-o lovitură 
de pedeapsă, dar Steaua a con
trat scurt și Alexandra a izbutit 
un „drop" ta minutul 14. readu- 
ctad cele două echipe la egali
tate. Jocul mai avtatet al dtaa- 
moviștiloc le va aduce acestora, 
drept răsplată meritată, un _es- 
sai" clasic in minutul 34 (autor 
Aldea). care-i detașează din 
nou : 7—3. La reluare Alexan
dru reușește al doilea drop 
(min. 50) : 7—6 și tot el o lovi
tură de pedeapsă 11 minute mai 
tirziu și Steaua ia pentru pri
ma dată conducerea : 7—9. Este 
rindul lui Radu Ionescu să 
puncteze prin .încercare*: 7—13. 
Finalul partidei aparține Ste
lei care mai marchează două 
„drop“-uri prin R. Ionescu 
(min. 71) și Durbac tarta. 75). 
A arbitrat Th. Witting.

Dimitrie CALLIMACH]
REZULTATE TEHNICE : tur

neul pentru locurile 1—8 : R. C. 
Grivița Roșie — Farul «—13 (3— 
S), Dinâmo — Steaua 7—19 (7—3), 
Rulmentul Bîriad — „U* Timi
șoara 7—3 (3—3), Știința Petro
șani — Rapid 24—9 (6—6): »-1«: 
C.S.M. Sibiu — Politehnica Iași
20— « (3—6), Olimpia — T.C. Ind.
Constanța 14—9 (6—6) 1, Minerul
Gura Humorului — Politehnica 
Cluj-Napoca 13—0 (10—0), C.S.M.
Suceava — R.C. Sportul studen
țesc 6—6 (3—6). Conduce tn cla
sament Farul cu 33 p, urmată 
de Steaua cu 32 p.
• Dispuntnd tn finală eu 

43—0 (17—0) ! de Lie Ind. marină 
Galați, echipa Locomotiva Bucu
rești și-a păstrat titlul J,_ 
ploană la juniori.

(Corespondenți : E. 
E. Neagoe, I. lîoțocan, 
ban, i. aiindrescu).

de cam-

Solomon, 
D. Bolo-

_  , Cătălin 
Foio : Dragoș NEAGU

tEor se iviseră cîteva indispo
nibilități importante : Novac, 
Popa, L’glai ți Flutura® (acci
dentați). Dar, așteptările (pe
simiste) ale puținilor spectato
ri au fost net dezmințite de 
desfășurarea întrecerii. Sim
țind răspunderea unui med în 
care victoria, fără efect în cla
sament, era de prestigiu, ti
nerii de la Dinamo (cărora 11 
»-au adăugat, din garnitura

Campionatul feminin de baschet

CRIȘUL ORADEA A ClȘTIGAT UN MECI 
LA BUCUREȘTI IN FAȚA OLIMPIEI!
întrecerile campionatului fe

minin de baschet au fost re
luate simb&tă eu desfășurarea 
etapei a 19-a, In care au fost 
înregistrate, In general, rezul
tate scontate, mal puțin cel din 
partida Olimpia București ți 
Crișul Oradea, în care orăden- 
eele an reușit să dșlige ta sala 
Floreasca.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 1—1 : 72—68 
(38—38) șl «3-67 (30—31). Des
chiderea „maratonului* baschet- 
balistie din sala Floreasca a 
fost făcut de două echipe am
bițioase, darnice de a realiza 
victorii In ambele meciuri. Sim- 
bătă. elevele antrenorului Gh. 
Lăzărescu au avut mai mult 
inițiativa, iar jucătoarea Birâ 
a fost o realizatoare remarcabilă 
128 puncte). Astfel, bucur esten- 
cele au terminat Învingătoare 
pe merit în meciul de dumi
nică. a fost rindul orădencelor 
să joace mai bine ți să obțină 
o victorie prețioasă. Cele mai 
multe puncte : Bîră 28+8, Ni- 
colau 22 +20 de Ia Olimpia, res
pectiv Varga 14+18, Szekely 
20+10. * 1 2 * * * * 7

dublă descalificare, 
dintre cei doi combatanți 
șlnd să realizeze puncte 
ce) au fost supuși unor 
încercări.

Iată Bsta primilor trei 
la cele zece categorii de greu
tate : « KG : L C. Alexandru 
(Steaua), L A. Ghiță (IPROFIL, 
Rădăuți), X Fl. Gherghe (C.F.R. 
Timișoara) ; 52 KG: L N. Gingă 
(Dinamo), 1. M. Totfan (Steaua). 
3. c. Turcu (S. C. Bacău) ; 57 
KG : L M. Boțllă (Dacia Pitești),
1. M. Dumitru (Dunărea Galați),
2. N. Horinceanu (Dinamo) ; 63
KG : L L Păun (Dlnamo), X L
DuHcă (Dacia Pitești), 3. G. Du- 
mitriu (Steaua) KG : L Șt.
Rusa (IPROFIL Rădăuți), X Gh.
Mines (Rapid), 3. D. Obrocea 
(Aluminiu Slatina) ; T4 KG : 1- 
Gh. Ciobotaru (Dinamo), X v.
Prențiu (Steaua), 3. L, Tipa

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
3—« : 81—78 (48—47) ți 81—77 
(42^-31). Două victorii prețioase 
realizate de bucureștence. Tlmi- 
țorencele au luptat curajos, dar 
s-au bazat prea mult pe Ro- 
dica Go ian, aflată, ce e drept 
In bună formă sportivă, astfel 
că așteptind totul de la o sin
gură jucătoare au părăsit tere
nul învinse. Progresul a evo
luat satisfăcător și — eu Leabu 
ți Ivănescu, bune realizatoare — 
a cîștigat pe merit ambele par
tide. Cele mal eficace, Ivănescu 
26+6, Leabu 12+20, de la Pro
gresul. respectiv Golan 32+36.

RAPID — C.S.U. GALAȚI 
2—0 : 82—17 (47—23) și 85—47 
(48—27). Eevele antrenorului

CAMPIONATELE DE
(Urmare din pag. 1) 

nldimul 
nereu- 
tetnrf- 

grele
clasați

veche, Georgescu ți Chivules- 
eu) au luptat eu ambiție, in
teligență și eficiență, au avui 
inițiativa majoritatea timpului 
și au izbutit să învingă cu 
84—78 (45—44). Niculescu s-a 
întrecut pe sine, iar Brabovea- 
nu ne-a făcut să regretăm ca 
pasiunea lui pentru baschet 
nu îi este egală talentului in
contestabil. Steliștii, văzîndu-se 
cu „sădi în căruță“, au fost 
departe de ceea ce au arătat 
în întîlnirile decisive susținu
te, nu mai departe decît cu 
10 zile în urmă, în fata dina- 
moviștilor (cu formația com
pletă). Au fost momente în 
care au insistat, dar insufi
cient pentru a egala un adver
sar mai tenace. Din păcate, a 
trebuit să vedem și un fault 
brutal comis de Pîrșu asupra 
lui Mihuță, sancționat de arbi
trii jocului, precum și de an
trenorii Stelei (care l-au înlo
cuit imediat pe Pîrșu).

Au înscris : Niculescu 32, U- 
glai 13, Caraion 12, Brabovea- 
nu 9, David 7, Georgescu 1, 
Chivulcscu 2, Mihuță 2, res
pectiv Cernat 22, Pîrșu 14, Oc- 
zelak 13, Zdrenghea 10, Tarău 
7, Căpușan 6, Cimpeanu 4, 
Netolitzchi 2. Au condus bine 
arbitrii internaționali Fr. Took 
ți D. Crăciun.

Sîmbătă, Steaua — Universi
tatea Cluj-Napoca 79—62 (32— 
34).

Dumiîru STĂNCULESCU J

Sigismund Fercncz „galopează* 
spre titlul de campioană. Ele au 
avut ta studentele gălățene ad
versare comode, care tiu le-air 
ridicat nici un fel de probleme. 
Dealtfel, oaspetele au avut tre
cute pe foaia de arbitraj doar 
7 jucătoare, ceea ce este neper- 
mis pentru o echipă din prima 
divizie a țării. De la învin
gătoare s-au remarcat An- 
dreescu (se pare că a ajuns la 
maturitatea sportivă necesară 
unei mare baschetbaliste), Cer- , 
nat și Vintilă. Cele mai multe 
puncte : Andrecscu 20 + 22, Cer
nat 15+20, respectiv Sancu 16+' 
12 și Moraru 14+10.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— LE.F.S.-LIC. 2 BUCUREȘTI 
2—6 : 89—70 (40—42) și 70—57 
(30—32). în ambele confruntări, 
fostele campioane, baschetbalis
tele din Dealul Spirii, au con
dus o bună parte din timp, dar 
avtad trecute pe foaia de ar
bitraj doar 7 sportive (!) nu au 
putut rezista ritmului impus de 
elevele lui Grigore Costescu. 
Politehnica a demarat mai greu, 
dar și-a revenit de fiecare dată 
și — avînd ta Filip, Fotescu, 
Taflan și Tita marcatoare re
marcabile — a obținut victorii 
clare. Cele mai eficace : Filip 
22+12, Taflan 14+13, I.E.F.S.- 
Lic. 2 a contat doar pe Maria 
Roșianu care a înscris 54 de 
puncte ta ambele meciuri !

Paul IOVAN
VOINȚA BRAȘOV — UNI

VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
6—2 : 75—98 (38—35) și 65—S3 
(36—14). Brașovencele, cu Efti- 

Și Petric care au jucat ac
cidentate. nu au putut realiza 
taai mult (Carol GRUIA, co- 
resp.). '

MOBILA SATU MARE — 
C.S.Ș. PLOIEȘTI 2—0: 116-66 
(58—32) și 98—65 (47—35).

LUPTE GRECO ROMANE
(C.S.M. Suceava) ; 82 KG : i. L 
Enache (Dlnamo), 2. A. Popa 
(Dinamo), 3. V. Gabor (Aluminiu 
Slatina); 90 KG : 1. P. Dicu (Di
namo), 2. Gh. Enache (Aluminiu 
Slatina), 3. I. Răduțescu 
(O.S.ȘC. Slatina) ; 100 KG : L N. 
Martinescu (Dinamo), 2. V. An
drei (Progresul Buc.), 3. Z. Szi- 
lak (C.F.R. Timișoara) ; +100 
KG ; 1. R. Codreanu (C.S. Arad), 
2. V. Dollpschi (Dinamo), 3. N. 
Mandea (Aluminiu Slatina).

Clasamentul pe județe se pre
zintă astfel: 1. Municlpiuț Bucu
rești 95,5 P-, 2. Olt 25 p„ 3. Ar
geș 10 p., 4. Suceava 17 p., 5. 
Timiș 11 p„ 6. Constanța 8 p.

Nu putem încheia înainte de 
• remarca modul competent in 
care au „judecat" partidele arbi
trii : Gh. Marton (Cluj-Napoca), 
Mircea Strutovici (Galați), Con
stantin Bușoi (Craiova), Valeria 
Bularca (Brașov). Constantin Po
pescu. Stamciu Ștefănică, M-hal 
Burlan, Vasile Coman (Bucu
rești).
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Lansați In Întrecerile „DACIADEI4*

SUDORUL ION SPRINCEANA, AMORUl

Zestrea arhitectonică a orașului Vaslui s-a îmbogățit eu un edificiu nou : Sala sporturilor, 
o construcție modernă, bine utilată, cu tribune in care pot lua loc aproape 2 000 de 
spectatori. ) Foto: Vasile BOTOȘANII — Vaslui

A TREIA OARA CONSECUTIV
’ „Festivalul ansamblurilor școla
re de gimnastică ritmică moder
nă- desfășurat la Arad, ne-a ofe
rit un binevenit prilej de re
flecții vizavi de pozițiile unor 
echipe, de cine le instruiește și 
ir.ai ales de condițiile de pregă
tire. Un caz ieșit cu totul din 
comun — comentat pe larg, aco
lo. atund ca și acum — cel al 
prof. Radu Constantin, antrenorul 
echipei Liceului „Vasile Alecsan
dri" din lași, situată. PENTRU A

IN PAUZĂ Și DUPĂ MECI,
COPill PUN STÂPÎNÎRE PE

LA GOANĂ. DIMPOTRIVĂ.

TREIA OARA CONSECUTIV, pe 
locul I 1

Cine este antrenorul 7 Precizăm, 
Ia Arad au mai venit aid 5 profe- 
sori-antrenort la un sport care se 
potrivește, parcă, mai bine femei
lor. In plus, prof. Radu Constantin 
este specializat In... handbal. A 
poposit in Iași, venind de Ia 
Vaslui, cu glndul să dea la Ivea
lă un Gruia sau un Gațu. N-a 
găsit terenul propice. La Liceul 
de chimie, unde a funcționat ini
țial. a făcut ceva lupte (greco- 
romane). Antrenorul se afla la 
ora căutărilor. A trecut la „Va- 
sile Alecsandri". N-a găsit nid 
aid condiții, nid chiar pentru 
gimnastică, deși avea eleve foar
te talentate. Simțea acest lucru, 
pedagogul intuia că trebuie făcut 
totul pentru a ieși din anonimat. 
N-a cerut condiții speciale. „Am 
lucrat si lucrez 
mele intr-o fosil 
ua fost cabinet 
M-a ajutat, cit a

cu sportivele 
clasă. de fapt 
de literatură, 
putut, directoa-

PE LOCUL I!
rea. Ml-a Întins o mini, convină* 
șl ea c* fetele sint și foarte bine 
dotate pentru gimnastica, dar și 
foarte ambițioase ! Pin* la 
garea fazei pe Județ, n-am 
acces intr-o sal* de sport, 
ca spectator..."

Chiar șl in aceste condiții. 
Radu Constantin a ieșit la 
man : dup* un loc S In 1974. 
prima prezent* la Festival, gim
nastele sale se situeazâ pe locul 
1 In ediția următoare, pentru ea 
din 1976 s* nu mai coboare de 
pe prima treaptă a podiumului. 
Deși strîns flancat de formații 
conduse de colege specializate în 
gimnastică (Lia Bărbulescu — 
București. Letitia Mușc* 
rad, Anica Roșu — Constanța. 
Irina Gallster — Cluj-Napoca 
etc.), unele dintre ele cu o înde
lungat* experiență metodic* și 
eompetitională. antrenorul de 
handbal din iași repet* reușitele 
din 1976 șl 1977. real iztnd o per
formant* f*r* precedent 1 (T. St-)

dștl- 
avut 
dedt

prof, 
il
ia

K-

$

5

Urmăream, la Alexandria, 
în pădurea de pe malul Ve
de!, întrecerile de popice din 
cadrul Festivalului sportiv 
muncitoresc dotat cu „Cupa 
Teleormanului”. Da un moment 
dat, un bărbat între două 
vîrste, de statură potrivită, cu 
vorbă caldă, moldovenească, 
îti alinle echipa In fața me
sei oficialilor.

— Iacă, ăștia sîntem 
Ia Turnu-Măgurele, 
gata să iacepero^.

Trei bărbați $1 trei 
cîți prevedea 
Șl omtd care 
Ion Sprinceană. în
tră primul pe pistă. 
Calmul său. felul 
cum măsura dtn 
priviri linia lma< 
urma al m .tnnță1 
durea popicelor _______
curiozitate. Prima bUl iovi tu 
plin. A doua la fel-.. Mo
desta echipă a marelui com
binat chimie din Turnu-MA- 
gurele debuta spectaculos.

Exemplul lui Ion Sprinceană 
a fost urmat, cu rezultate 
apropiate, de NLeolae Bocaun- 
cea si Sena Gbeorghlas, Ște
fan Traycâ, Gabrile Micu ti 
Adriana Grecu, Șase tineri 
muncitori ti muncitoare de 
la „Chimia” au urcat pe cea 
mai Înaltă treaptă a podiu
mului. Zîmbeau, un zlmbet 
care spunea, parcă : „Cît in 
muncit noi pentru asta..."

— Cum ați reunit acest suc
ces 7 — întrebăm.„ 
Cînd perechi de ochi 
torc spre omul 
vîrste, cu vorbă 
venească.
- Pil-, nea 

ne-a pregătit-.
Așadar. Ion Sprinceană. An

trenor 7 Specialist în dome
niul sportului 7 Nu. Specialist 
în producție, sudor de înaltă

cei de 
Sintem

fete, 
regulam entuL 
se prezentă.

Intre 
caldă.

Ion.

calificare în secția Uree 1. 
De fel din părțile Moldovei 
de Sus, a plecat, cu ani în 
urmă, la Hunedoara, să în
vețe meserie. După calificare 
a fost trimis Ia Făgăraș, a- 
poi... ^Apoi a fost nevoie de 
sudori la Combinatul __ 
Turnu, și am fost trimis ;
lo. Acum vreo 10 ani".

— Și popicele 7
— Jucam cînd lucram 

Hunedoara. Mi-au plăcut, 
pol am uitat de ele. Mi-am
adus din nou aminte la che
marea 
privind

f*ur»ctul pe i i

de Ia 
aco-

la 
A-

Hotirîrii partidului 
dezvoltarea activității 

sportive de 
Le-am zis < 
lor din 
«Haideți, 
popice ! E i _

Și avem nevoie de 
Unii au zimbit :

Dar

! masă, 
oameni- 
secție : 
fraților, 
sport, e

grupul, 
se tn- 

două 
moldo-

D!n«ri

a* jucăm 
sănătate, yănătof 
„Lasă, măi, tineretul !' 
cum să-i las 7 Cine să-l În
vețe 7 Că la Turnu nu se 
jucau popice. Ce mai ! 7"

Da, așa a fost. Au construit 
o popicărie prin muncă pa
triotică si iubitori al noii dis
ciplina s-au găsit destul. A- 
eum se joacă pe secții, in- 
ter-secțil șl de aici plnâ la 
o echipă reprezentativă n-a 
fost declt o problemă de... se
lecție. Șl iată că „antrenorul" 
Ion Sprinceană și 
au cîștigat, sub 
„Daciadei", primul 
valoare. Acum au 
punerea organizării 
pionat județean._

— Dacă nu era 
nu ajungeam aici, 
neata „Daciada1- 
îmi spunea, dăunăzi. Virgil.

— Clne-1 Virgil T
— Băiatul meu. Are 15 ani. 

Joacă $1 el. Iml place cum 
trage. Are viitor.„

elevii săi 
genericul 

trofeu d? 
făcut pro- 
unul cam-

..Daciada", 
„Pe duru

te-a lansat",

Viorel TONCEANU 5.

/ /

intre
din 

Bor- 
Lin- 
grup 
7—9 

neli-

a

Meci de handbal 
două echipe formate 
muncitori de Ia C.S.M. 
zești și Textila Buhuși. 
gă noi. în tribună, un 
de copii in virstă de 
ani, intr-o permanentă 
niște pină ce arbitrul fluieră 
sfirșitul primei reprize. „E 
gata 1“ strigă unul dintre ei 
Xi. ca la o comandă, toți o 
sDughesc pe terenul de bitum 
unde prind a alerga o 
minge...

Am surprins această sec
vență pe cocheta bază ..Ca
rom" din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, în care ne-am 
aflat nu demult. Dar ea nu 
este unică. Aici, la toate 
competițiile, în pauze sau in 
final, terenurile de handbal, 
tenis sau fotbal sînt inva
date de zeci de copii atrași 
de frumusețea sportului. „Am 
putea să nu-i lăsăm, pe mo
tiv că... strică gazonul sau 
că nu-i frumos ca, la o 
..competiție serioasă", în pau
ză. pe terenul de joc să a- 
pară puzderie de copii — ne 

&

spunea Gh. Grunzu, prim- 
vicepreședinte al C.M.E.F.S. 
Ii lăsăm însă pentru că ne 
crește inima cînd îi vedem. 
Dragostea copiilor de azi 
pentru sport este neînchipuit 
de mare".

Intr-adevăr, copiii din o- 
rașul in care a crescut mi
nunata Nadie sînt mari iu
bitori ai sportului. In joaca 
fetitelor predomină elemente 
de gimnastică, cu predilecție 
„roata". Am văzut-o cu ochii 
noștri. într-o zi pe înserat, 
cînd. din nouă fetițe ce se 
jucau intr-un mic părculeț, 
cinci făceau de zor ..roata", 
parcă fără să mai sfir.șeas- 
câ. Și multe din ele în cos
tume de gimnastică, ceea ce 
explică faptul că numai in
tr-un an aici s-au vîndut 
6 000 de asemenea costume. 
Băieții n-au o preferință a- 
nume. Ei iubesc toate spor
turile, fără deosebire. O do
vadă este și faptul că în 
municipiu se vînd multe, 
foarte multe mingi (pentru 
toate disciplinele), rachete, 
pantofi de tenis, patine ș.a.

Mai adăugăm un fapt : 
intre blocuri există un mic 
„stadion" de... șah. cu 32 de 
mese din ciment, pe care se 
dispută zilnic partide îndîr- 
jite între șahiști de toate 
virstele. în vechiul Onești 
au apărut deci muguri ai 
mult așteptatei flori numită 
„obișnuința de a face sport*.

Modesto FERRARIN1
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ACUM PUTEM VORBI DE FORMAREA UNEI OBIȘNUINȚE A MIȘCĂRII,

Vîicea este unul din județele țării care se a- 
firmă tot mai pregnant in activitatea sportivă de 
masă, mareînd acum, odată cu întrecerile marii 
competiții naționale „Daciada", noi pași către 
apropierea oamenilor muncii, a tineretului cu pre
cădere, de exercițiul fizic, de activități sportive

— Așa cum era și de aș
teptat, peste tot în țară, în
trecerile „Daciadei" au tre
zit un interes major, au fost 
primite cu o mare însuflețire 
de către iubitorii sportului. 
Prin această mare competi
ție națională sportul și-a 
cîștigat noi aderenți. Ce a 
însemnat „Daciada" pentru 
județul Dumneavoastră ?

— întrecerile „Daciadei" — 
adevărată olimpiadă a sportului 
românesc, inițiată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, — au 
constituit un adevărat cata
lizator al întregii activități spor
tive de masă și chiar de perfor
manță din județul nostru, 
sprijinul acestei afirmații, 
dori să semnalez faptul că 
toate unitățile economice de 
orașe și sate, în școli a sporit 
considerabil numărul participan- 
ților la diferite concursuri și 
competiții, organizate, de regu
lă, pe profesii, pe sexe și pe 
vîrste. Global se poate spune că 
activitatea sportivă de masă a 
crescut — sub impulsul „Da
ciadei" — cu aproape 20 la 
sută față de etapa precedentă.

în
in 
la

— V-am propune să vă re
feriți Ia ritmul in care se 
realizează cerința ca tinere
tul, oamenii muncii să do- 
bindească deprinderea prac
ticării sistematice a exerd- 
țiilor fizice, * unei discipli
ne sportive.

— Voi menționa, mai intîi, 
exemplul oamenilor muncii de 
la Combinatul chimic din. Rim- 
nicu Vilcea. Pentru ei — sute 
și chiar mii de tineri, Îndeo
sebi — „Daciada" a însemnat o 
participare entuziastă la cam
pionatul asociației sportive, la 
întrecerile din cadrul „Cupei 
chimistului", tradițională și mai 
ales eficientă, pe planul cuprin
derii masei de practicanți al 
sportului. La competiția de fot
bal participă 34 de echipe, la 
cea de handbal 25, la volei și 
popice cite 14 etc. Este vorba, 
bineînțeles, de selecționate de 
ateliere, secții și sectoare. E- 
xemple de muncă rodnică pe 
planul atragerii oamenilor mun
cii la practicarea sportului ofe
ră și oamenii muncii de la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului din același oraș, de 
la întreprinderea de talpă și la

in aer liber. Despre activitatea sportivă desfășura
tă sub genericul „Daciadei" ne-a vorbit, in ca
drul anchetei noastre, tovarășul ION PA- 
TRAȘCOIU, șeful secției organizatorice a Comi
tetului județean 
C.J.E.F.S. Vilcea.

călțăminte de cauciuc din Dră- 
gășani și de la întreprinderea 
forestieră din Băbeni. în ce 
privește mediul rural, peste ceea 
ce se știe — exemplul celor din 
comuna Crețeni. fruntași in 
activitatea sportivă de masă și 
in anii precedenți —, aș aminti 
larga participare în sport a ti
nerilor din Dănicei și, alături 
de ei, a altora din comune apar- 
tlnînd unor județe vecine. In 
școli, la fel, competițiile pe cla
se și ani de studii au căpătat 
sub impulsul „Daciadei". o mult 
mai mare suprafață. Exemplele 
bune vizează aproape toate ora
șele și chiar unele comune 
(Bălcești, Crețeni, Bunești ș.a.l. 
Un element nou în sportul de 
masă, care se impune, este cel 
al asigurării unei anumite con- 

W f T»
acțiune prioritare in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive
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«

ttnuități, capitol la care, in anii 
din urmă, au existat carențe 
serioase. Acum se poate vorbi 
de formarea unei obișnuințe a 
mișcării, de practicarea sistema
tică a exerdțiilor fizice, sub for
ma unor concursuri și competi
ții, dîndu-se viață unor inițiati
ve izvorîte din mijlocul celor 
chemați să le susțină. Știm însă 
că nu am realizat totul, că mai 
avem multe de făcut.

— în aproape toate cazu
rile aportul cadrelor didacti
ce, al antrenorilor și tehni
cienilor apare decisiv în asi
gurarea unor succese pe pla
nul activităților sportive. Ce 
a relevat pînă acum, în ca
drul județului Vîicea, acest 
aport ?

— Dispunem în prezent de a- 
proape 200 de profesori de spe
cialitate și de 40 de antrenori 
calificați, oameni in măsură să 
facă tot mai mult pentru reu
șita „Daciadei", pentru dezvol- 

«

Vîicea al P.C.R., președintele 

tarea sportului de masă și de 
performantă din județ. Și sint 
rnulți asemenea 
răspund acestui 
ziderat : Petre 
ni a Dinescu.
Anatolie Bulat 
Valeria Florea 
stantin Tită (Vaideeni), 
Cîrstea (Călimănești), 
Rogojinoiu (Govora), 
de ispravă nu numai 
țile de invățămînt in 
angajați, ci întotdeauna săritori, 
gata să ajute organele și orga
nizațiile sportive la reușita u- 
nor acțiuni care angajează În
tregul județ- Ar fi desigur 
de dorit ca asemenea exemple 
să se afle tot mai mult jn aten
ția celorlalte cadre didactice și 
antrenori, in special a celor mal 

oameni care 
important de- 
Darie, Virgi- 

Silviu Grecu, 
(Rm. Vilcea), 

(Bunești), Con- 
Aurel 

Dumitru 
Oameni 

in unită- 
care sint

t inert, la început de drum, pen
tru orientarea lor in muncă și 
implicit ca factori de nădejde 
in consolidarea sportului pe 
meleagurile județului nostru.

— Ați amintit, că, cu toa
te realizările remarcabile, nu 
s-a făcut încă totul pentru 
reușita „Daciadei", că mai 
există neajunsuri, slăbiciuni 
care determină o anumită 
răminere în urmă.

— Da, s-a făcut încă prea pu
țin pentru depistarea acelor ele
mente capabile să se angajeze, 
prin calități fizice și prin vo
cație, in aria Derformantei. Mai 
exact : profesorii de specialitate 
nu urmăresc pe verticală pro
cesul de selecție, nu manifestă 
suficientă exigență fată- de co

in secțiile de 
procesul 
conținut 
actuale, 

atletism. 
Clubului

piii care intră 
performanță, chiar și 
de instruire nu are un 
pe măsura cerințelor 
Este cazul secțiilor de 
baschet și handbal ale

FIZICE
sportlv școlar din Rm. Vilcea. 
Copii și tineri descoperiți cu 
ocazia unor competiții de masă 
nu ajung pe treptele perform an--, 
tei, se pierd. Sau, dimpotrivă, 
unii n-au calități pentru a face 
parte din asemenea unități spor
tive. Este carența cea mai se
rioasă reflectată și acum, cu o- 
cazia Întrecerilor „Daciadei".

— Lingă C.J.E.FJS. trebuie 
să se afle, așa cum prevăd 
documentele de partid, facto
rii cu atribuții in domeniul 
sportului de masă și de per
formanță. Cum se realizează 
această cerință în județul 
dumneavoastră ?

— Fără Îndoială, organele 
sportive se bucură de Înțelege
rea factorilor cu atribuții, există 
o bună conlucrare, principială, 
și de multe ori rodnică. Dorim, 
firește, să adincim acest proces 
de colaborare. De pildă, cu sin
dicatele. Ne-ar bucura dacă or
ganele sindicale ar sprijini mai 
direct acele asociații sportive 
care nu dispun de o bază ma
terială (Vîlceana, Întreprinderea 
minieră, Uzina de sodă). La fel, 
ne-am bucura dacă Inspectora
tul școlar ar dovedi și mai mul
tă exigență atunci cînd înca
drează profesori la unitățile c» 
profil de sport. Am fi foarte 
mulțumiți dacă exemplul de ex
celentă colaborare pe care îl o- 
feră organizația pionierilor, cea 
de tineret și U.J.C.A.P. ar fi 
urmat, mai concret, de celelalte 
organizații și organe cu atribu
ții. Sportul, în accepțiunea de 
astăzi și la dimensiunile impuse 
de „Daciadă", trebuie să se 
bucure de colaborarea tuturor, 
să apară de peste tot inițiativa 
în sprijinii reușitei depline șl 
nu e bine cînd se lasă totul în 
seama organelor sportive. Con
sider că mișcarea sportivă vîl- 
ceană, îndrumată permanent de 
Comitetul județean de partid, 
dispune de forța necesară pen
tru a se înscrie și mai convin
gător în sfera activității sporti
ve de masă și de performanță, 
astfel incit în anii următori să 
dea la iveală elemente care să 
promoveze in loturile republica
ne și olimpice. Stă in puterea 
noastră, a tuturor iubitorilor de 
sport dintr-un județ cu fru
moase tradiții și cu oameni en
tuziaști, să înfăptuim un ase
menea important deziderat.

Tiberiu STAMA



Divizia A, etapa a 33-a

17,32 : penalty ți la Constanța. Transformă Ștefânescu, 3-1. Din acel 
Steaua mai avea o stngurâ speranță : sâ-țt păstreze orâdenll avan
ei și l-au pâstrat, cu „complicitatea șansei" deoarece la...
17,36 : o fază a înmărmurit stadionul orâdean, a scăpat In atac 
dar șutul său a trecut (ca șl cel al Iul Doru Nkole, la primo re-

ATMOSFERĂ DE „EL MUNDIAL" Șl ĂTÎT.;

DRUMUL COTIT AL TITLULUI
IERI, ÎNTRE ORELE 16 Șl 17,45

Ieri, între orele 16 și 17,45 «-a Jucat „runda" decisivă pentru titlu șl pentru 
doua echipă retrogradată (Petrolul). Cea mal periculoasă tensiune pentru 

inimile suporterilor s-a realizat In dialogul la distanță Constanța — Oradea, 
dialog care o adus în scenă două echipe — F.C. Constanța șl F.C. Bihor — 
la un pas de Divizia B șl două echipe la un pas de titlu. Steaua și F.C. 
Argeș.

„Cardiograma* acestui dialog arată astfel :
... ora 16,08 : Peniu înscrie pentru F.C. Constanța. In acel minut, virtuală 

campioană era F.C. Argeș, calitate pe care echipa plteșteană putea să șl-o 
consolideze la ora 16,14, cînd Doru Nicolae (autorul golului victoriei echipei 
sale la Constanța) șutează pe lingă portarul Vldac, dar și pe lingă poartă—

— ora 16,37 : corner la Oradea, rezolvat do Cristian (portarul de la Zagreb) ; 
... ora 16.45 : la Constanța e 1—0, ia Oradea e 0-0. Deci, la acea oră.

virtuală campioana, F.G Argeș ;
— ora 17.04 : Zamfir urcă la 2-0 scorul la Constanța. F.G Argeș este h 

continuare mai aproape de titlu ;
... ora 17,07 : Naom înscrie pentru F.G Bihor, 1—0. Grație golaverajului, ie 

acel moment, virtuală campioană era Steaua ;
— ora 17,10 : Ia Constanța 2—1, marchează Trot. Va egala, oare. Steaua t
— ora 17,17 : juniorul piteștean Turcu aduce egalaroa (1—1) pe stadionul 

din Oradea. In acel minut, virtuală campioană F.G Argeș fi Implicit virtuală... 
retrogradată F.C. Bihor :

... ora 17,29 : minut în care s-a hotărît — teoretic — titlul I Penalty la Ora
dea | Transformă Popovici, 2—1. Virtuală campioană Steaua :

„. ora — '■ . . — - — ” - - •— - 1
moment, 
tajul. Și

... ora
Radu II,
priză) pe lingă poartă și pe lingă titlu...

... ora 17,45 : disputat la Constanța și Oradea, titlul va ajunge — după 
toate probabilitățile — joi după-amiază la București, pe stadionul Gher.cec. 
unde Steaua are nevoie de un simplu 1-0 cu F.GM. Reșița, echipă retrogro- 
dată de cîteva luni—. O fi fotbalul nostru fotbalul marilor surprize, dor să 
învingă echipa reșițeană pe Steaua la București in ultima etapă este o ipo
teză de domeniul literaturii ștllnțifico-fantastlce...

Răspunsul la ultima întrebare a campionatului — cine va H a treia echipă 
retrogradată ț — tot joi, pe ^Centralul*' eraiovean, stadion care se va afla in 
conexiune directă cu zeci de mii de Inimi care la acea eră vor bate, ma! 
accelerat decît de obicei, la Constanța șl la lași-
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DUDU GEORGESCU Șl COTEC, IN
Meciul de la București a oferit, 

in cea de a doua lui parte, un 
spectacol fotbalistic plăcut, cu nu
meroase acțiuni de atac construite 
de ambele echipe și soldate cu 
cinci goluri.

Pînă la pauză, insă, in mare mă
sură din cauza căldurii excesive, 
jocul fusese mai puțin spectaculos, 
mai lent și mai... ineficace. In 
această primă parte, evoluînd des
tul de lejer, Dinamo menținuse 
inițiativa, își crease — datorită și 
aportului ofensiv al lui Dinu, care 
și-a făcut reintrarea în partida de 
ieri — situații favorabile de gol, 
dar reușise să fructifice numai una 
dintre ele. Deschiderea de scor s-a 
produs in min. 19, cînd, la -centra
rea lui Vrînceanu, DINU a găsit 
culoarul de șut printre mal mulțl 
apărători timișoreni, surprinzîndu-1 
pe portarul Bathori. care fusese 
mascat. în min. 38, Țălnar se afla
se foarte aproape de 2—0, dar min
gea reluată de el, la centrarea lui 
Dinu, a întilnit bara transversală. 
De partea cealaltă, timișorenii ata-

DINAMO — POU. TIMIȘOARA 4-2 (1—0)
Stadion Dinamo ; teren bun ; timp călduros ; spectatori 

motiv 8 000. Au marcat : DINU (min. 19). DUDU GEORGESCU (mta. 61. 
68 și 75), respectiv COTEC (min. 63 ți 83). Șuturi Ia poată : 15—11 (pe 

*-----* i: 6-1.
L Marin 6,

poartă : 8—6). Cernere : 
DINAMO : Ștefan 6 — 

tov 6 - — ~ ‘

oproxi-

Dobrău 7, Sătrooreami S 6 Cus- 
Dina 7, Augustin 7, Drognec 6 (min. 70 Lucuțo 6) — ȚâL-ra.- 6 

(min. 80 Marin Nicolae), Dudu Georgescu 8, Vrincecmi 7.
POLITEHNICA : Bathori 5 — Vișcn 6. PâRmișon 5. Mehecfr.țu 5, Hoc- 

reț 6 — Șerbânota 6, Dembrovschi 7 (min. 62 Lcțo 6). Cotec 8 - krge 5 
(min. 54 Giuchici 6). Nucă 6, Petrescu 6.

A arbitrat : M. Moraru 8 ; la linie : A. Arramescu si A. BădtAeccu ftof 
din Ploiești).

Trofeul Petschorschi : 10. La juniori : 1-1 (0-0).

caseră sporaific și. la puținele lor 
acțiuni mai periculoase, dovediseră 
imprecizie ta șut (Iuga ta min 8, 
Cotec min. 33. Nucă min. 35).

După pauză, deși dinam rrrfșți' 
s-au aflat in continuare la arma 
jocului, partida a părut mai echi
librată. Bucureștenii au mai În
scris trei goluri, toate prin DUDU 
GEORGESCU, care. desprinzin-

golgeterul dtaamo-
— după părerea 

poziție de ofsaid, 
replicat gi el decis 
ta această repriză.

leria tlrgovișteană își „forțează" 
din nou echipa, dar ecoul nu vine 
din— teren. Marinescu va reuși 
o singură vază bună (min. 77). dar 
se va opune din nou Naște, pentru 
ca ta final formația tlrgovișteană 
să aibă mari emoții, după ce Pitaru 
și Ștefânescu «-au aflat la cîțiva 
pași de— autogol, iar Alexandru 
l-a placat, ca la rugby, la 90 m, 
pe Cernescu, scăpat singur spre o 
victorie ta care ieșenii n-au avut 
curajul să creadă.

Mircea M. IONESCU

CÎȚiVA JUCĂTORI PĂREAU ÎN VACANȚĂ!...
C. S. TiRGOVIȘTE — POLITEHNICA IAȘI 0—0

Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp ploios in repriza secun
dă ; spectatori - aproximativ 13 000. Șuturi ki poartă : 12-8 (pe poartă : 
5—3). Cornere : 12-4.

C. S. TiRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 4 (min. 65 Ștefânescu 5), 
Alexandru 6, Ene 7, Pitaru 6 — Tătara 5, Furnică 5, Kallo 6 — FL Grigore 
4 (min. 56 Greaca 4), Sava 4, Marinescu 5.

POLITEHNICA IAȘI : Naște 8 — Micloș 7, Anton 7, Gocîrfan &, Mure
șan 8 — Banu 7, Romilă 6 (min. 60 Cernescu 7), Simionaș 7, Florean 7 
— Dănilă 6, Costea 6 (min. 67 D. lonescu 6).

A arbitrat : O. Anderco 8 ; la Bnie : L Taar (ambii din Satu Mare) 
ți I. Arcălean (Bistrița).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU, TATARU, NAȘTE 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-3 (3-0).

e—
TiRGOVIȘTE, 11 (prin telefon)
Scăpățî de grijile retrogradării, 

fotbaliștii tîrgovișteni n-au reușit 
să se despartă de propriul public 
cu fruntea sus. Și aceasta pentru 
că formația antrenată de Nicolae 
Prora a jucat fără ambiția de altă 
dată, lent, dezordonat, cîțiva dintre 
jucătorii săi evoluînd de parcă ar 
fi fost în vacanță, pe plajă ! Am 
înțeles acest lucru chiar din min. 
3, cînd FI. Grigore mai mult a luf- 
tat un balon în careul mic, după 
care Sava, la doi pași de gol, a 
trimis slab mingea spre poartă 
dind -posibilitate apărării ie
șene să salveze în . extremis. 
Publicul _ simte momentul critic si 
gazdele încearcă să forțeze victo
ria, dar la șutul lui Tătaru (min. 
29) și centrarea lui Kallo (min. 
35), Naște iese curajos și inspirat, 
dind încredere apărării sale, lu
cidă și decisă. Cu gîndul la de
fensivă, pentru punctul de aur, 
ieșenii încearcă ta finalul reprizei 
și o lovitură de grație, dar „capul* 
lui Banu din min. 44 este apărat 
de Coman.

După pauză, pe ploaie, gazdele 
nu schimbă ritmul. Mai mult, au 
emoții la șutul lui Romilă. parat 
de Coman (min. 50), neliniști am
plificate și de schimbarea efectua
tă de antrenorul Leonid Antohi, 
care scoate un mijlocaș și intro
duce un atacant (Cernescu). foarte 
periculos în minutele 65 și 71. Ga-

DOAR REPRIZA A DOUA
ARAD, 11 (prin telefon)

Unul din importantele meciuri 
ale etapei s-a jucat timp de 45 
minute aproape— la pas ! O ta
tonare prelungită, vreme de o re
priză, în care cu toate că, la o 
pasă a lui Domide (min. 13) Cura 
a trimis balonul ta bară și că 
Petrolul a avut două poziții bune 
de șut (min. 28) prin Pisau și N. 
Florian, publicul (d-a arătat ne
mulțumirea pentru jocul echipei 
sale, pentru combinațiile prelungite 
ta careul Petrolului, pentru lipsa 
de viteză.

Admonestate, probabil, la cabi
ne, echipele dau altă culoare jo
cului în următoarele 45 de minute, 
cînd amîndouă arată ceea ce pot

F. C CONSTANȚA — STEAUA 3—1 (1—0)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos : spectatori — aproximativ 

20 000. Au marcat: PENIU (min. 7), D. ZAMFIR (min. 55), TROI (min. 61), 
DAN ȘTEFÂNESCU (min. 83, dta penalty). Șuturi la poartă î 14-11 (pe 
poartă : 7-4). Cornete : 2-2.

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu 7 — Mustafa 7, Antonescu 8, Bâfosu 
7, Gătej (min. 10 Livciuc 6) - Hoffmeister 8, Buduru 7, Nistor 6 - D. Zam
fir 8, Peniu 8, Turcu 8.

STEAUA : Moraru 5 — Aoghefini 5, Agiu 6, Someș 5, Vigu 6 — Stoica 
6, Dumitru 7, lordănescu 7 — Trai 8, Râducanu 7 (mih. 82 Ion Ion), Zahiu 
6 (min. 57 C. Zamfir 7).

A arbitrat : L Igna (Arad) 8 ; la Gnie : L Vascan (Aiuri) și T. Crucea- 
nu (Tecuci).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—1 (0—0).

torii de la Steaua care au și pri
mit, dealtfel, repede primul gol. La 
un atac constănțean, Buduru s-a 
aflat în ofsaid, tușierul a semna
lat, arbitrul Igna nu a confirmat, 
apărătorii bucureșteni s-au oprit, 
Buduru s-a retras, dar PENIU a 
țișnij din spate și a deschis sco
rul în min. 8. Liderii devin ner
voși, atacă în adîncime, mingea 
este insă deseori interceptată. Ei se 
apără slab și în min. 20 Moraru 
este salvat de bara laterală după 
o combinație D. Zamfir — Peniu. A- 
tacurile și contraatacurile se 
cheie in apropierea careurilor 
16 metri.

După pauză, Steaua primește

În
de

un

CONSTANȚA, 11 (prin telefon)
A fost un meci așteptat ca și 

finala de la „El Mundial *18*. Un 
județ, un oraș, cu centrul ți eu 
falezele lungi, pline de oameni, 
tremurau pentru F. C. Constan
ța. Două puncte trebuiau neapărat 
cucerite de la Steaua, liderul cla
samentului, ca o chestiune de o- 
noare și supraviețuire pe lista ora
șelor divizionare A. Cu o o- 
ră înainte de joc. stadionul ar
hiplin fremăta de spectatori, u- 
nii cocoțați ingenios pe orice colț 
de tribună, alții pe copacii din jur. 
Echipele au intrat ta teren și ura
tele au acoperit briza mării. Parcă 
se juca Argentina — Italia pe Ri
ver Plate— Insă atmosfera de „El 
Mundial* n-a ținut mult pentru că 
repede s-a trecut la ceea ce este 
comun campionatului nostru. Stea
ua nu semăna cu o lideră și nici 
F. C. Constanța cu o candidată la 
retrogradare, pentru că ta aseme
nea ocazii rolurile se cam inver
sează. Mai timorați păreau jucă-

nou gol, de această dată <fin visJ 
sa exclusiv : în min. 55 Liveiul 
centrează pe sus, Moraru rateari 
intercepția, mingea cade la pirtoal 
rele lui D. ZAMFIR eare de la II 
metri reia in gol : 2—0. Ca gtadal 
la rezultatul rivalei sale, F. C. Ar-] 
geș, Steaua contraatacă fi gotul 
este adus de o gafă a an»iri.-J 
constănțene : ta min. 6L Dfetm _4 
trimite o minge lungă, portărel —al 
Ștefânescu iese ta tatimp-xarv u 
marginea careului, dar TROI 
mai rapid și saltă mingea eu baftaM 
poartă : 2—I. Deși Înscrie. Steufti 
nu revine la forța obișnentâ de W 
și tot gazdele au două mar. orari 
de gol : o lovitură ind-r ri 
careu, de la 12 m, nefr_
(min. 72)șiD. Zamfir (min. T4).eare
— scăpat de Sameș — ratează A] 
celași Sameș, depășit tacă o dariJ 
comite un fault in careu (min. C 
și portarul constănțean DAN ȘTE] 
FĂNESCU, în dorința de a-și re
para greșeala precedentă, exeem-i 
penaltyul și ridică scorul la 3—1 
Ekihipa Steaua, parcă obosită de 
ultimele asalturi Împotriva pozi
ției de lideră, primește eu satis
facție rezultatul de la Oradea, ta 
timp ce F. C. Constanța, ta po
fida victoriei — clară și meritată
— obținute pe terenul propriu, mai 
axe tacă emoțiile ultimului joc din 
campionat

Aurel NEAG'J

VERVA DE GOL

V/CTOR/f, DAR CD EMOȚII!
F.C- CORViNUL — AS.A. TG. MUREȘ 1—0(1—0)~

Stadion Corvinul ; teren alunecos ; timp noros ; spectatori - aproxi
mativ 10 000. A marcat: LUCESCU (min. 14). Șuturi la poartă : 14—3 (pe 
poartă : 10-1). Corners : 3—2.

CORVINUL : Bologan 8 - Bucur 7, Gălan 7, Merlă 6, Miculescu 7 — 
Angelescu 8, Petcu 6, Econom u 7 - Lucescu 7, Nunweiller VI 7 (min. 87 
Șurenghin), Vâetuș 7 (min. 80 Nicșa).

AS A : Sol/cm 7 — Kortesi 6, Unchiaș 6, Ispir 6, Onuțan 5 — Varodl 
5, Hajnal 5 (min. 46 Boloni 6), GaU 6 — Fazekaș 6 (min. 85 Marton), Fâ
șiei 5, Both II 5.

A orbitrat : M. Buzea 7 ; la linie : G. Manta și G. Dumitru (toți din 
București).

Cartonașe got bene : MERLĂ. 
Trofeul Petschorschi : 9. La juniori : 1-0 (1-0).• - i

HUNEDOARA, 11 (prin telefon)
Succes meritat al hunedorenilor, 

care ș-au adaptat maj bine tere
nului alunecos și au acționat cu 
mai multă claritate de-a hingul in
tegri partide. Mureșenii, eu gin- 
dri la • remiză, au practicat, mai 
ales ta primele <5 de minute, un 
joc leot

In primele 10 minute, jocul a fost 
prudent de tatonare. de ambele 
părți, chiar eu mingi trimise „aca
să* de fundațL Apoi, hunedorenii 
au preluat inițiativa ji ta min. 14 
LUCESCU. de la 35 m, a pornit 
tn> slalom printre adversari, a pă
truns In eareu, de unde a șutai 
puternic pe jos și... 1—6 pentru 
F. C. CorvtauL Mureșenii au re- 
plicat maf puternic o «cartă pe
rioadă, între minutele 20 și 24, 
efed au șutat de două ori la poar
tă și au obținut o lovitură de 
coiț. Pînă la pauză, dominarea gaz
delor ș-e concretizat doar prin

două bare — ta min. 26 (Petcui 
lovitură de cap) și in min. 40 (E- 
conomu, șut de la 18 m).

După pauză aspectul jocului «-a 
schimbat. Mureșenii au renunțat 
la tactica defensivă și astfel tatîl- 
nirea s-a echilibrat, a devenit mai 
vioaie, cu faze fierbinți la ambe
le porți. Oaspeții au dat tonul ta 
crearea situațiilor favorabile, m 
min. 48, cînd Bologan a plon^lii 
la picioarele lui Both II, portarul 
hunedorean rezolvînd și atacu
rile adverse din min. 59 și 64. La 
cealaltă poartă, Economu (min. 53), 
Miculescu (min. 60 și 70), Nunwei
ller VI (min. 62, 68 și 81), au 
greșit de puțin ținta sau portarul 
mureșan a intervenit cu siguranță. 
Merită să mai amintim că ta min. 
60 Văetuș, la capătul unei acțiuni 
personale, a fost cosit ta careu de 
Unchiaș, dar arbitrul a acordat... 
lovitură de colț !

Pampiliu VlNmA'

OASPEȚII, CA PE
F.C.M. REȘIȚA — OLIMPIA SATU MARE 1—3 (0-1)

. Stadion Valea Domolului : teren moale ; timp noros ; spectatori - 
aproximativ 1 000. Au marcat : BOTH I (min. 8), HAȚEGANU (min. 63 și ■ 
82), respectiv OANCEA (min. 64). Șuturi la poartă : 11—24 (pe poartă : 
7—18). Cornere : 9—1.

F. C. M. REȘIȚA : Windt 7 — Chivu 4 (min. 85 Uțiu). Hergane 5, Po-
rațchi 5, Boțooeo 4 — Portic 5, Gabel 4, kwoc 4 (min. 85 Preda) — Atodi-
resei 5, Oancea 6, Florea 4.

F. C. OLIMPIA : Fe'-er 7 — Pinter 7, Smonandache 7, Matei 6, Popa 7
- Sabou 6. Koizer 7, Marcu 7 (min. 72 Bathori H 6) - Mureșan 7 (min.
47 Helvei 7), Hațeganu 7, Both I 7.

A arbitrat : T. Anckei (Sibiu) 9 ; la linie : L Braun și Cr. Teodorescu 
(ambii din Buzău).

Cartonașe gcîbene : BOȚONEA.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 5-1 (2-1).

17.

REȘiȚA, 11 (prin telefon)
Pe stadionul din Valea Doma- 

nului, sub un cer plumburiu, ta 
fața unor tribune goale (unde stat 
frumoasele zile ale echipei lui Ato- 
diresei, Florea și compania !), ta- 
tr-un ultim meci susținut acasă 
de reșițeni, înainte de a părăsi

Divizia A, localnicii, ea și in 
etapele trecute, dnd au pierdut 
puncte după puncte, au manifestat 
din start mari carențe, au gafat in 
apărare, s-au prezentat ca o echipă 
dezarticulată, au dovedit lipsă de 
forță, în timp ce sătmărenii, ve- 
niți aici după o evoluție foarte

TEREN PROPRIU
bună la Pitești, au abordat jocul 
cu multă ambiție, au pasat bine, 
s-au mișcat dezinvolt, ca pe teren 
propriu. Ei au finalizat cu preci
zie acțiunile ofensive declanșate- la 
poarta lui Windt, înscriind de. *■ 
ori dar Olimpia ar mai fi 
marca încă.

Iată cum s-au înscris golurile 
în acest meci, terminat cu o me
ritată și extrem de prețioasă vic
torie a oaspeților : în min. 8, Ma- 
reșan, angajat pe contraatac, cen
trează exact și BOTH I reia sec 
din careu : 1—0; în min. 63 Sma- 
randache urcă în atac Și trimite 
o pasă excelentă „la întilnire" lui 
HAȚEGANU, care majorează sco
rul la 2—0. La mai puțin de un 
minut, gazdele reduc din handicap, 
prin OANCEA, la una din rarele 
acțiuni clare ale reșițenilor: 1—2. 
Ultimul gol va fi semnat tot de 
HAȚEGANU, in min. 82, Ia capă
tul unei spectaculoase combinații 
eu Helvei.

Stelion TRANDAF1RESCU

3

Textiliștii marchează imediat, ta 
min. 48, cînd LEAC fructifică o cen
trare de pe dreapta, a lui Gașpar, și 
Înscrie cu capul pe lingă Sotir. Jo
cul e mai fierbinte, ploieștenii răs
pund și ei cu acțiuni bine lucrate 
de Simaciu și Fl. Dumitrescu, dar ‘ 
tot arădenii înscriu în min. 60, prin 
DOMIDE, care a fructificat un șut 
centrare al aceluiași Gașpar. Două 
minute mai tîrziu, Domide trece pe 
lingă 3—0, tot la o acțiune a lui 
Gașpar. în min. 66, la un banal 
fault de joc. Leac este eliminat, 
fără temei, după părerea noastră. 
Arbitrul C. Ghiță dă cîteva decizii 
in compensație și în min. 78 arată 
cartonaș roșu și lui Gh. Dumitres
cu, care-1 lovise pe Coraș, dar nu

Cora

U.T.A. — F. C. PETROLUL 2—0 (0—0)
Stadion U.TA ; teren umed ; timp rece, noros ; spectatori - aerat 

motiv 4 000. Au marcat: LEAC (min. 48), DOMIDE (min. 60). a
poartă : 15-18 (pe poartă : 7—11). Cernere : 7—7.

U.T.A. ; lorguiescu 6 (min. 46 Jivan 8) — Gașpar 7, Gali 7, Kukfc 
Giurgiu 6 — Leac, Schepp 6, Broșovschi 4 — Cura 5, Domide 7, ~

PETROLUL : Mîrzea 6 — Gh. Dumitrescu, Sotir 6, Negoiță 6, Butuf* • 
— N. Florian 6 (min. 81 Preda), Angelescu 6, Dobrescu 6 — Pisoe 5. S- 
mactu 5 (min. 60 Toporan 5), FL Dumitrescu 7. -A.

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) 6 ; ta linie : E Munteanu ți E CâC- 
nescu (ambii din Reșițaj.

Cartonase galbene : ANGELESCU. .
Cartonașe roșii : LEAC, GH. DUMITRESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (1-0).

văzut eu cîteva zecimi de se-l-a
rundă Înainte pe Coraș lovindu-1 
pe ploieștean. Finalul jocului apar
ține textiliștilor, insă Petrolul are 
două acțiuni periculoase ; la pri-

ma (min. 82) Jivan apără excelent 
jutul lui Fl. Dumitrescu, iar ta 
min. 88, Toporan trimite ta bară.

Mircea TU DORAN



JA FI SAU A NU FI“
IăDEA, 11 (prin telefon) I

meci in care premisa 
pentru ambele formații, „a fi 
k nu fi* a fost abordat de 
k argeșeană cu aplomb, am 

chiar cu un aer senorial, 
■ accentuat mai mult starea 
p- a jucătorilor orădeni. 
t a" 'T nea fundal, in care e- 
a- .Tenorului Halagian pasau 

[si decontractat, atacurile au 
Ijfr- la ambele porți, fără a 
Spectatorilor impresia că s-a 
R pe accelerator. Jocul are 
ktate. dar nu are, surprinză- 
pmgl mizei care plutea dea- 

jJ^onului. în min. 13, Do- 
1. a- scapă de Popovici (și 
kntul acestuia...), face o 
I hmgă, dar șutează pe lingă 
k deși era nestingherit. Două 
ke mai tîrziu, în replică, o 
L: similară a lui Naom, singu- 
terență fiind că acesta a șu- 
k Cristian. în min. 25, Gher- 
dr-.blează și portarul, dar in 

p magnetul să-l constituie 
E goală, un coechipier pri- 
I pasa laterală. .. Naom, care 
L cel mai insistent jucător lo- 
. iși încearcă din nou șutul 
Ln. 40, dar Cristian reține ba

F. C. BIHOR — F. C, ARGEȘ 2—1 (0—C)
Stadion „F. C. Bihor" ; teren bun ; timp excelent ; spectatori - apro- 

ximotiv 8 000. Au marcat: NAOM (min. 51), POPOVICI (min. 72 —din 11 m). 
respectiv TURCU (min. 62). Șuturi ta poartă : 17-9 (pe poartă : 9-4). Cor- 
nsre : 10—3.

F.C. BIHOR : Vidac 7 — Naghi 7, Bigan 8, Lucaci 6, Popovici 7 - 
Naom 9, M. Marian 7, Kun H 7 — Lupău 4, Ghergheli 6, Kiss 7 (min. 70 
Florescu 6).

F. C. ARGEȘ : Cristian 6 — Moisescu 7 (min. 60 Turcu 8), Olteonu 6, 
Cîrstea 7, Ivan 7 — Zamfir 9, Chivescu 5, Iovă ne seu 5 — D. Nicolae 7, 
Radu II 6, Dobrin 5.

A arbitrat : R. Stînean 8 ; la fim'e : S. Marin și G. Fodor (toți din 
București).

Cartonașe galbene : POPOVICI.
Trofeul l’etschovschi : 9. La juniori : 1—2 (0-1).

tă eu repriza secundă, me- 
zpătă o altă turnură, mai 

și NAOM șutează chiar la
11 acesteia, jos, lingă bară, 
ndu-1 pe Cristian să acorde 

tot el, primind o pasă 
surprindere, de la aproxima-

tiv 25 m, surprinzindu-1 pe Cris
tian, care pleacă tîrziu pe traiec
torie și mingea intră in colțul de 
sus, deși portarul argeșean este a- 
proape înalt cit poarta ! 1—0 pen
tru F. C. Bihor.

Argeșenii mizează acum pe atac 
și antrenorul Halagian II introduce 
în teren, In locul fundașului Moi
sescu, pe virful de atac TURCU 
(junior de 16 ani, din pepiniera 
proprie, debutant) care, la nu
mai două minute de la intrarea sa 
in teren, lansat de Radu II prin
tre fundașii centrali ad verși, în
scrie cu dezinvoltură pe lingă Vi
dac. 1—1 in min. 62 și F. C. Ar
geș se află la un pas de titlu.

Dar iată că bucuria și speranțe

le piteștenilor s-au năruit in min.
72, eind Kun II este împins in ca
reul mic de Olteana și arbitrul a- 
eordă lovitură de la 11 m, in po
fida repetatelor diligente ale în
tregii echipe piteșiene, căreia I s-a 
alăturat și antrenorul Halagia~. 

Penaltyul este executai de PO
POVICI și acesta, deși a șutat 
chiar in mijlocul porții, a reușit să 
înscrie golul supraviețuirii bihoreue 
in prima divizie. Iar in mm. 81, 
Radu II a pierdut, după părerea 
noastră, campionatul pentru echi
pa sa, trimițînd mingea pe Engă 
poartă deși se afla singur la 6 m. 
față in față doar cu Vidac.

Paul SLĂVESCU

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI, cifti^ăioarea edifiei 1977— 
197S a CsmpionaSului republican al juniorilor ți școlarilor 

Foto : Dragoș NEAGU

la finala campionatului republican de juniori

PROGRESUL VULCAN - F. C. BAIA MARE 1-0 (1-0)

ILUZIA A DURAT DOAR 0
JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—2 (2—1)

totSon fiul ; teren umed, alunecos ; timp închis, rece ; spectatori - 
E—«tiv 6 000. Au marcat : MULȚESCU (min. 19 și 37), respectiv CĂ
LĂU (min. 23) și MARCU (min. 73). Șuturi la poartă : 21-7 (pe poar- 
■—4). Comere : 10—5.
fUL : Ccvai 7 - P. Nicolae 6, Bădin 4, Ciupitu 4, P. Grigore 6 — To- 
, MJtescu 7, Stoica 6 - Bucurescu 6, Topor 5 (min. 62 Covocf 5), 
i-tc 6.
i-'CVHRSlTATEA : Boldici 6 — Ungureanu 6, Tilihoi 6, Ștefânescu 6, 
c 6 — Donose 5, Țicleanu 6 (min. 85 Irimescu), Balad 6 (min. 62

6) — Grțu 5, Cămătaru 6, Marcu 6.
, c.— -.-at : Gh. ispas 8 ; la linie : E Blaciotti ți Gh. Dumitrațcu (top 
ior.star.ța).
rofeut Petschovschi : 10. La juniori : 0-6 (0-3).

REPRIZI..

rîDSAbfi, 11 (prin telefon)
I r_m începuse jocul, se pă- 
I va oferi o întrecere dis- 
■r dese hi să și interesantă pînă 
cat Prima repriză a creat 
|-uzia unul meci decisiv, deși 
I: echipe erau la adăpost de 
I finalului de campionat. în 
te 45 de minute, gazdele, e- 
i: La adevărata lor valoare,

au desfășurat un fotbal de cali
tate. cu multe faze de poartă, bine 
construite de MULȚESCU, care s-a 
dovedit in același timp un bun 
realizator, el fiind dealtfel și au
torul ambelor goluri ale echipei 
sale : in min, 19 cind a șutat sec 
Ia colțul lung, invingindu-1 pe Bol- 
dici și în min. 37 cind a reluat 
in plasă o minge respinsă de por
tarul craiovean. în această primă

repriză. Universitatea, juctod ta 
general bine, a Înscris și ea «n 
gol prin CAMÂTARU (min. 23), 
care a trimis ia poartă bxloeul pe 
care Cavaj nu l-a reținut ta arma 
executării unei lovituri libere *e 
către Mareo.

După pauză, gazdele, deși eoc- 
Snuă să păstreze inițiativa, .opresc 
motoarele*, atacanpi nu insistă la 
finalizare, iar apărătorii fifrir* 
în aceste eonfiții. egalarea este o 
problemă doar dc timp și ea se 
va petrece in mut 73, prin șatal 
tai MARCU. La 2—X cele două e- 
chipe n-au mai riscat "im te țn- 
dnd mai mult la mijlocul tere
nului. Deși mai rămăsese tocă na 
sfert de oră de jucat, pubbeul — 
care a Indurat cu ssult 
ploaia torențială dinaintea partidei 
— a părăsit nemulțumit terenaL

MSai IONESCU

Progresul Vulcan a rfștigat 
finala campionatului republican 
de ju.-.icri. desfășurată In ca
drul .Daciadei*. Numai că acest 
•cor limită (1—0) nu reflectă 
tab nici un aspect raportul real 
de forțe de pe teren, pentru 
că echipa bucvreșteană. antre
nată de Gheorghe Cristoloveanu. 
• fost net superioară partenerei 
de întrecere, a dominat ta ma
joritatea timpului de joc, a pa
sat mai bine, a șutat mai mult 
08—5), atacanțiî ei creindu-și 
ra mare număr de ocazii clare 
de gol pe care ie-au ratat tasă 
eu ușurință. Iar campionii ra- 
tănlor nori echipe campioa
ne «u fost Runceanu și Gu
rin. Virful de atac al for- 
■aației bocureștene și-a început 
•eria ratărilor ta min g. 1- 
min. g Rcnceanu a șutat ta 
Koblcs. pentru ca ta mi-, 34, 
&zpă ce l-a driblat și pe por
tarul bă—ărecuior. tâ trimită 
Balonul ta tiară - în situații 
ideale de goi ș-a aflat și ex
trema dreaptă a echipei tavta- 
gătaare în nun. 56. 70 și go.

— scăpat singur spre 
tauurue echipei antrenate de 

Bartha — a șutat de fie
care data eu— orbii închiși ta 
pcrtar-_l Kobkiș. Și ocaziile a-

eestea erau gata să se răzbune. 
Moldcvan ratind egalarea în 
min. 62. el reluind cu capul de 
la numai 6—7 m peste bară. 
Golul victoriei juniorilor bucu- 
reșteni a fost marcat în minu
tul 12 : Gurin l-a depășit în 
viteză pe fundașul Lazin, a 
centrat la semiinălțime, porta
rul Keblos n-a putut reține și 
Runceanu a reluat balonul ta 
plasă. Progresul Vulcan a mai 
marcat un gol. ta min. 47, prin 
Strimbeanu. care a executat im
pecabil o lovitură liberă de la 
aproximativ 20 m, mingea fiind 
respinsă ta teren de bara de 
fier a porții echipei băimă- 
rene ! I Toată lumea a văzut 
gol. numai arbitrul Nicolae Di- 
^escu (Rm. Viicea) nu, el con
ferind foarte slab această fi
nală. Au jucat următoarele for
mați: : PROGRESUL VULCAN: 
,favnl — Bognian. Pirvu, Rămu- 

a- Nuțu _ Strimbeanu, Săn-
Stoica — Gurin, Runceanu 

tain. 77 Iacob), Matei. F. C. 
BAIA M.KRE : Koblos — Cion- 
to? tata. 77 Tătăran), Budea, 
Totoh Coteț (min. 52 Cristea), 
Aăpradean — Sabău, Beretean, Moldovan.

Lourențiu DUMITRESCU

ETAPA A 32-a A DIVIZIEI B
SERIA I SERIA A ll-a SERIA A lll-a

Df TENSIUNE A INEIUENJAI SPECTACOEUl 
i. C. BACĂU — SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (2—0) 
‘.odjori „23 August" ; teren foarte bun ; timp noros ; spectatori - 
i->ctiv 15 000. Au marcat: ȘOȘU (min. 18) ți BOTEZ (min. 29). Șu- 
i poartă : 19—9 (pe poartă : 10-5). Comere : 10—2.
• C. BACĂU : Ursache 7 — AncTrieț 8, Catargiu 8, Lunca 7, Eftsei 8 
o_«'. 6 (min. 59 Cărpuci 6), Vamanu 7,—Șoșu 8 - Chitara 6, Botez 
w 7.
PORTUL STUDENȚESC : Lazăr 6 — Tânăsescu 6, Cazon 6, Grigore 6 
S-i Ciugarin), Cățoi 6 — Munteanu 6, O. lonescu 6, Rădulescu 6 — 

'orgulescu 6, Chihaia 5 (min. 64 Ciomoavă 5).
trot : O. Strong 9 ; la linie : V. locob și FL Pitiș (toți din Ora- 

rofsul Petschovschi : 9. La juniori : 5-1 (2-1).

CAU, 11 (prin telefon)
tnația locală, care avea neapă- 
levoie de o victorie, a început 
a destul de inhibată și jo- 
u a avut nerv. Oaspeții l-au 

pe O. lonescu în fața fun- 
r centrali ca măsură supli- 
tră de fortificare a defensi
vi primul sfert de oră, nimic 
t i de semnalat. A venii însă 
ul 18 și in urma unei subti- 
nbinații între Chitaru și SOȘU 
al a pătruns în careu și a 

balonul plasat, pe jos, in, 
a Iui Lazăr, deschizind sco- 
îtudenții ies la atac, apăra- 
ăcăuană se bilbîie și în min. 
'Țys sint pe punctul de ae- 
prțL'orgulescu, care a trimis 
-- R bară, cu poarta goală în 
în min. 22, ratează Muntea- 

eatru ca In min. 24 Stroe, de 
-mai 4 m. să reia cu capul 
transversală. Spectatorii ră- 
usurați ia min. 29, atunci

IfiTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AXATA O VABIANTA CU 13 
LTATS EXACTE LA CON
UL pronosport, etapa 

DIN II IUNIE
XnuM — Politeh. Timiș. 1
fjC. Constanța — Steaua 1
SjC. Bacău — Sportul stud. 1
C.T. Arad — Petrolul 1
riC. B-bor — F.C. Argeș 1
rxa — „U- Craiova X
CS. T!.-goviște — Poli. Iași X
Zorvinul — AA.A. Tg. M. 1
PjCJ*. Reșița — Olimpia 3

’.R Cj.-Np. — F.C. B. M. 1 

cind formația locală reușește să 
majoreze scorul : Chitaru execută 
un corner de pe partea dreaptă 
și BOTEZ reia fulgerător, din va
leu, în plasă. în ultimul minut 
al reprizei, la un șut prin surprin
dere al lui Vamanu, Lazăr res
pinge în bară de unde balonul li 
revine in brațe.

în partea a doua a tntîlniril, 
oaspeții se află mai mult în jumă
tatea de teren adversă, Cățoi (min.
65) , O. lonescu (min. 77) și Stroe 
(min. 89) fiind foarte aproape de 
gol. La cealaltă poartă, Cazan (min.
66) salvează de pe linia porții, la 
șutul lui Vamanu, • iar în min. 79 
Botez îl driblează pe Lazăr, trimi
te spre poarta goală, dar Grigore 
se opune golului. O victorie preți
oasă, muncită, dar jucătorii băcă
uani nu au dat deplină satisfacție.

Gheorghe NERTEA

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 11 IUNIE :

XI. Muscelul C-lung — Prog. Vul. 1
XII. F.C.M. Giurgiu — Chim. Rm. V. 2
XIII. Vdct. Tecuci — F.C. Brăila 1 

FOND TOTAL DE ClȘTIGUIRI :
684.437 LEI.

Extragerea I : 30 12 45 62. Extra -
gerea a n-a : 40 9 71 35. Extra-
gerea a m-a : 3 68 2 48. FOND
TOTAL DE CIȘTIGURI : 521.333 le . 
dtai care 47.731 lei report La cate
goria 1.

GLORIA BUZĂU - OLTUL SF.
OHL 1-0 p-0). A auTrcot (w.

F.GM. GALATI - DB.TA TULOEA 
S-O (1-9). Go.'uriU U-cu ,■■■■«* 
Bol aba n (min. JC) yi Otl—«■« (mml. 
« și 7U).

VICTORIA TtCUO - FX. BBJULA 
>-• (2-0). Ma cctc' : Tmc (m- 5.
Vochm (min- 22) fi Sto-co C^a. X).

GF.K. PAȘCANI - VUTOBUL VASLUI 
S-O (4-0). As ratKrts : S Sate.
1. 31 fi 3?) Mihcksa I ftrtv 9 *
L Gheorghe («in. 51).

STEAGUL tOSU BRASOV - KXnA. 
CONSTANȚA 1-2 (1-1). Golorfle
gâttxiîor !e-au înscris Coreedec (sua. 
34) fi Biliboacâ (aunu 01), iar cal «i 
Sardelor Ghergbe (da. M).

TRACTORUL BRAȘOV - RE.ONLA SA- 
ViNEȘTI *-1 (3-1). As sMsixat O»
cea (min. 15), Dwairtnj (mm. Z7). Om>- 
rear.j (min. 33), S:coa (sul. 72). 
respectiv, Dobresan (reia. 25). la 
50 Pitică (ReîonuQ a fost eTimmat 
tru proteste repetate.

OS. BOTOȘANI - LCXM. BRASOV 
1—1 (1-1). Pentru brașoveni
Ghileans (min. 33) fi Fwnfo 
55), iar pentru gazde Lxipj 
O) — autogol.

CS.M. SUCEAVA - NITRAMON1A FA- 
GARAȘ 5-1 (2-0). Au înscris Petrescu
(min. 8), Grosaru (min. 34 și 87). Necc- 
șu (min. 52), Boghiu (min. O, respec
tiv, Vârzaru (min. 62) — din 11 m.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - GS-U. GA
LAȚI 2-1 (0-0). Golurile au fost eo"- 
zate de Vasiliu (mi*v 88), Dițâ (min. 
90), respectiv, Sima (min. 85).

RELATĂRI DE LA : D. Soare, T. Sirfo- 
poi, G Filitâ, G Enea, G Gnro. V. 
Secârenau, Th. Ungurean a, L Mindres-

și G Rusu.
1. GLORIA Buzău 32 21 7 4 0*15 «
2. F.C.M. Galați 32 21 3 • 24 45
3. I.C.i.M. Brașov 32 15 8 9 34-27 34
A C.S.M. Suceava 32 17 3 12 »-35 37
5. St. roșu Brașov 22 16 3 13 54-17 35
A F.G Brăila 22 14 5 13 44-33 33
7. Delta Tulcea S2 14 4 14 4C 41 32
A Nitramonia Făgăraș 32 13 5 14 a: -’3 •i
9. Viitorul Vaslui 32 13 5 14 ' <7 31

10. Victoria Tecuci 32 14 2 16 3a
11. Ceahlăul P. N. 12 13 4 15 2-6 - j
12. Oltul Sf. Gheorghe 32 13 4 15 27-33 30
13. Tractorul Brașov 32 11 8 13 ‘ 0 30
14. Portul Constanța 32 12 6 14 •* 2 0
IA C.F.R. Pașcani 32 14 1 17 4 -55 2-J
16. C.S.U. Galați 32 9 6 17 -n -n
17/ Relonul Sâvinești 32 10 2 20 - -
IA GS. Botoșani 32 9 2 21 m-'x. 20

(duminici îs 
Buzău — T\ .Jr

S. Boto.janj —
Dat a Tu'. ..ei — 

(0—j), 1.^
Va-^uc r 
Cea'~'x ■’

T

ETAPA vutoare 
funie): Gloria 
Brașov (0—0), C.
C.S.U. Galați (1—3), 
Nitramonia Făgăraș 
Brașov 
F.C.M. 
Neamț" 
CS.M. 
vinești 
F C. P-1 La 
ovul Sf. Gheorghe 
Brașov (0—4).

— Vii tocul 
Galați — 
H—-0), Vic’ora. 
Suceava (0—n. r
— Portul Co- 

c F.rr p
s

32).

F.GM GTUtGfU - CHIMIA RM. VU- 
CEA 1-3 (1-1). Go'urite oaspeților fo-ou 
âmem Coca (et.‘a_ 5), Stanca (min. 72) 
fi terdon 77), iar col oi gazdelor
G SoRda (ota. 35).

ELECTROCUTE*! OUUOVA - ȘOIMII 
SB'U 1-4 Q—C). A Marea! Orbuleț 
(• «u «2).

REIAT ARI DE LA : M. Bizon. P. Mo 
Mom, N. Ștefon. D. Mihail, D. Votau, 
A. Crisfoa, V. Frincu, Tr. Barbâlatâ și 
V. PoporicL

un : Șotmii Sibiu — Metalul Flo- 
ev •—!). Pandurii Tg. Jiu -- Unl- 

i Alexandria (0—0), Chimia Rm. 
•a — Raoid București (0—2),

-a CV Arași — Dinamo Slatina 
Progresul Vulcan Bucu-

- ^ --hova Ploiești (3—1), Car- 
î - Giurgiu (1—2),
in Med’aș — Autobuzul 

—1) Ch mia Tr. Mâ- 
"e’u! Cîmpuiung (0—1), 

reșH — Electr oputere 
').

A CH1MTA Rm. V. 32 19 2 11 70-32 40
2. Dinamo Slatina 32 14 5 11 57-28 37
3. Metalul București 32 15 7 10 44-40 37
A Rapid București 32 13 10 9 49-29 36
A Progr. 'Vulcan Buc. 32 14 8 10 49-34 36
A Metalul Plopeni 32 14 1 10 38-37 36
7. Autobuzul Buc. 32 12 9 11 44-34 33
A F.GM. Giurgiu 32 14 5 13 31-50 33
4. Șoimii Sibiu 32 13 6 13 40-37 32

1). Chimia Tr. Măg. 32 14 4 14 29-34 32
11- Gaz rretan 32 13 6 13 33-41 32
12. MirreJul C-lung. 32 13 5 14 43-48 31
1L Ce’uloza Călărași 32 12 6 14 34-36 30
14. Uni ea Alexandria 32 11 0 13 28-37 30
*5. E’ecVcputere 32 11 8 13 32-42 30
’5. Carpati Sinaia 32 10 9 13 22-38 29
•t 5>andurii Tg. Jiu 32 4 8 15 37-48 26

” ahora Ploiești 32 5 6 21 21-56 16

E -PA VIITOARE (duminici 18

MINERUL MOLDOVA NOUA - C.FJL 
TIMIȘOARA 2—1 (2—1). Au înscris pentru 
gazde Nestororid I (min. 15 și 44), Iar 
raitru oaspeți lan cu (min. 26).

UJ4. Timișoara - aurul brad 2-c 
0-<J. Ce'e două goluri ou fost înscrise 
de Mușat (min. 31 și 52).

CHIMICA T1RNAVENI - MINERUL LU- 
FENI 2—0 (0—0). Au marcat Bezeșan 
(mhu 76) — di*» 11 m și Banei (min. 87).

VICTORIA CĂREI - VICTORIA CALAN 
1-4 (!-•)• Unicul punct ol partidei a 
fost realizat de Gherine (min. 6) — d*« 
peocity.

GLORIA BISTRIȚA - „U” CLUJ-NAPO
CA 3—2 (1-0)- Au înscris Berceanu (min. 
25), Georgescu (mrn. 46), Ciocan (min. 
82) pentru gazde, respectiv, Bertodei 
(mia. 55) și Vidican (min. 81).

MUREȘUL DEVA - METALURGISTUL 
CUGIR 5-1 (1—0). Realizatorii golurilor: 
Marincan (min. 10), Enescu (min. 54, M 
fi &5 - din 11 m), Krafft (min. 61), ro> 
pectiv, Dobrai (min. 87).

DACIA ORAȘTIE - Gl.L. SIGHET 1-4 
(1“0). A marcat Ureche (min. 45).

AV1NTUL REGHIN - ARMATURA ZA- 
LAU 2—1 (1-0). Au înscris Szabo (min. 
43), Kolumban (min. 90) — din 11 nu 
respectiv, Vcida (min. 79).

GF.R. CLUJ-NAPOCA - F.G BAIA 
MARE 5-2 (4-1). Au marcat : Țegean 
(min. 18 și 49), Coman (min. 28 și 38), 
L. Mihai (min. 41), respectiv, Sabău 
(min. 11) și Condruc (min. 54) — din 
11 m.

RELATĂRI DE LA : P. Simandan, G 
Crețu, I. Ducan, E. Herman, I. Toma, L 
Jura, B. Gețu, L Maior și I. Pocol.

1. F.C BAIA MARE 32 21 7 4 77-24 49
2. GF.R. Clui-Nap. 32 19 8 5 72-21 46
3. „UM Cluj-Napoca 32 20 5 7 62-23 49
4. Gloria Bistrița 32 18 4 10 61-28 40
5. Mureșul Deva 32 15 5 12 49-38 33
6. Victoria Câlan 32 14 5 13 46-36 33
7. U.M. Timișoara 32 13 6 13 46-45 32
A GF.R. Timișoara 32 13 5 14 34-31 31
9. Aurul Brad 32 13 4 15 44-43 36

10. Chimica Tîrnăveni 32 13 4 15 42-46 30
11. Metalurg. Cugir 32 12 6 14 40-46 30
12. Minerul M. N. 32 13 4 15 31-40 M
IA Gl.L. Sighet 32 11 7 14 36-47 »
1A Dacia Orăștie 32 12 4 16 32r46 20
15. Armătura Zalău 32 11 4 17 40-44 24
16. Minerul Lupeni 32 12 2 14 25-53 26
17. Victoria Cărei 32 10 5 17 23-58 21
IA Avîntul Reghin 32 3 5 24 15-104 11

ETAPA VIITOARE (duminică 11 
iunie): C.F.R. Timișoara — Victoria 
Călan (0—2), Minerul Moldova 
Nouă — Gloria Bistrița (0—1) Chi
mica Tîmăvenl — Mureșul Deva 
(2—4), Metalurgistul Cugir — U. M. 

Timișoara (1—0), „U“ Cluj—Napoca 
Avintul Reghin (8—0), Dacia Orăș- 
tie — Victoria Cărei (0—1), Minerul 
Iyupeni — F.C. Baia Mare (0—4), 
Aurul Brad — C.IX. Sighet (0—3), 
Armătura Zalău — CJ.R. Ciuj-N«- 
poca (0—1).



TOATĂ ATENȚIA PREGĂTIRII JUNIORILOR Șl COPIILOR!
LUPTELE UN EXEMPLU ÎN MUNCA

DE CREȘTERE Șl PROMOVARE A TINERETULUI
O simplă trecere în revistă a activității sportului luptelor din 

țara noastră ne evidențiază o preocupare intensă și permanentă pen- 
tru depistarea și creșterea tinerelor talente, a celor chemați să 
continue frumoasele performanțe realizate de reprezentanții noștri 
in marile competiții internaționale.

60 de echipe In divizia
de juniori și școlari!

Ca urmare a indicațiilor F.R. 
Lupte. TOATE SECȚIILE CARE 
AU ECHIPE ÎN PRIMELE DI
VIZII ALE TARII SINT OBLI
GATE SA AIBA GRUPE DE 
COPII ȘI JUNIORI. Incepind de 
anul trecut, se organizează divi
zia pentru juniori și școlari, com
petiție care reunește cite 60 de 
echipe la fiecare stil, formațiile 
fiind grupate pe zone geografi
ce. O clauză a primei divizii a 
tării prevede obligația echipe
lor participante de a avea in 
formație minimum dai sportivi 
juniori și unul din grupa de 
tineret-
Copiii sateJcr deprîte taiaele

luptelor li cuiiții edem

„SECȚII SATELIT* IN ME
DIUL RURAL. în comunele din 
jurul unor localități ca Rădăuți, 

Suceava, Galati. Pitești. Con
stanța, București etc. ființează 
zeci de săli corespunzător do
tate, cu antrenori calificați, un
de copiii satelor deprind taine
le luptelor.

Acestea sint r.umai citeva din 
explicațiile afluenței mari de 
tineri talentați și bine pregătiți 
care bat la porțile loturilor na
ționale de seniori. Și. datorită 
concepției sănătoase a tehnicie
nilor noștri, de cele mai multe 
ori acești tineri sint primiți cu 
brațele deschise de antrenorii- 
selecționeri. pregătirea lor este 
îndrumată și urmărită cu grijă 
și pricepere metodică de antre
norii Ion Comeanu. Ion Cernea, 
Nicolae Pavel. Sunion Popescu 
(la greco- romane) și Ion Cris- 
nic (antrenor federal). Ion Vas- 
cul Popov: ca, Ion Bătrân. Vasile 
Iorga, Petre Coman (la lupte 
libere).

optime, cu antrenori foarte ca
lificați. Cum altfel s-ar explica 
faptul că sportivi ca Nicu Gin- 
gă, Ion Draica, Ștefan Rusu 
(greco-romane). La jos Sandor 
(libere) au devenit campioni 
mondiali sau europeni, ori au 
cucerit medalii in marile com
petiții internaționale ale senio
rilor. in timp ce virsta le dădea 
dreptul să concureze încă ală
turi de juniori ? ! Și numele 
juniorilor care au făcut (sau fac) 
parte din loturile naționale de 
seniori ar putea continua.

Un astfel de mod de a privi 
munca de creștere și promovare 
a juniorilor explică tn bună 
măriră succesele luptelor roma
nești din ultimii ani și le asi
gură pe cele viitoare.

Mihai TRANCA

PENTRU CA NU
GIGANȚILOR" IN

în acest an s-a disputat cea 
de-a doua ediție a campionatu
lui național de copii pentru cele 
două grupe de virstâ (!•—12 
ani și 12—14 ani). competiția 
angrenind in întreceri citeva 
sute de copii, mult: dintre « 
deosebit de talentati. Nevoia 
depistării unor copii vinjosi și 
dotați pentru lupte i-a condus 
pe_antrenorii și conducătorii de 
cluburi Ia ideea înființării uar
^\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Psrțîii latiiai de seniori, deschise
persaeeot tinerelor talente

A devenit un fapt obișnuit 
pentru această disciplină spor
tivă ca in lotul național de se
niori să fie incluși (ia anumite 
perioade) și cei mai talentați 
dintre juniori, care beneficiază 
astfel de condiții de pregătire

SELECȚIA SE FACE

ALEGIND, NU CU LEGI ND!

I

In situația octude 0 
boxului rțxrânese. cate 
procesul schimbwfw de 
generații este *« pt.-ac 
desfășurare la n^veiwi 
primei re preze tafi—, 
atenția tehn oe%ior *. 
specialiștilor t-eb- e sâ 
se îndrepte îndeosebi 
sprfe „raari’e spe*ctee* 
din rndU •w-îe*-’*er.

SE POATE ALTFEL, PROMOVAREA
BASCHET VA DEVENI OBLIGATORIE!

Turneele finale ale campionatelor naționale școlare și 
de juniori la baschet au prilejuit o deosebit de utilă tre
cere ie revista a speranțelor acestui joc sportiv, a „schim
bului de miine" al baschetului de performanță. Sub multe 
aspecte, cele opt echipe finaliste la băieți șl tot atâtea 
la fete au oferit constatări îmbucurătoare.

Așa, de pilda, toate formațiile participante era dovedit 
o pregătire fizică bună, ceea ce le-a permis să joace In
tr-un ritra rapid (net superior celui din anii trecuțî) î a 
crescut numărul aruncărilor la coș, s-a îmbunătățit preci
zia lor, frecventa înscriere a 200 de puncte într-un med 
oglindind sporirea eficacității. Progresul s-a datorat, în 
mod cert, și faptului că F.R. Baschet a impus echipelor 
de juniori limitarea duratei atacului la 20 de secunde, 
precum și prestarea apărării agresive om la om în prima 
repriză a fiecărei partide. Dubla legitimare, instituită de 
federație in ultimii ani, s-a dovedit folositoare, evoluția 
junioarelor și juniorilor în Diviziile A și B creindu-le pă- 
sibilitatea de a face un salt calitativ, unii dintre ei apro- 
piindu-se de cerințele internaționale (dealtfel, ce astfel 
de sportivi s-a obținut în acest an calificarea pentru tur
neul final al GE. din ltal!a).

Baschetul din țara noastră tinde să se bazeze tot mal 
muh pe ritm de joc rapid și precizie în aruncările de la 
semidistanțâ și de la distanță, ceea ce — desigur — este 
un fapt îmbucurător, dar care nu rezolvă principala pro
blemă de astăzi a acestui joc sportiv : jucători înalți, am 
pedtfvi pe plan internațional. Este drept, la finale ae <► 
părut elemente cu perspective (Viorel loan — 2,01 m —

GS.Ș. Steaua, Olvedî Domokos — 2 m — C.S.Ș. Tg. Mureș.’ 
Mariana Oprescu — 1,86 m — GS.Ș. Constanța, Magdalena 
Pali — 1,81 m — C.S.Ș. Brașov, Francisca Funkenhauser — 
1,84 m — LIc. 2 Oradea), dar numărul, pregătirea fizică șt 
tehnico-tacticâ individuală sînt nesatisfăcătoare. Alți 20 da 
juniori șl alte 20 de junioare evoluează în echipele neca
lificate la turneele finale, dar tocmai nepromovarea dez
văluie valoarea lor scăzută, ei nefiind capabili să contri
buie decisiv la victoria formațiilor din care fac parte.

Apreciind, prin prisma Diviziei școlare și de juniori, că 
activitatea de depistare și pregătire a juniorilor cu talie 
înaltă nu se desfășoară în mod corespunzător (deși fede
rația a făcut deseori apel ca a itrenorii sâ-și intensifice 
munca îndeosebi în acest domeniu), F.R. Baschet va obliga 
finalistele campionatelor de juniori I, II și Iii să aibă 
lot (și să folosească) un număr de jucători (și jucătoare) 
ce gabaritul imperios necesar pe pian internațional, așa 
cum s-a procedat in Diviziile A (masculină și feminină). 
Valoarea actualei generații de juniori este incontestabilă 
șf afirm că baschetul nostru nu a avut de mulți ani ju
cători tineri atît de talentați ca acum, dar performanța 
în competițiile internaționale oficiale nu se poate obține 
fără „giganți" excelent pregătiți fizic, tehnic și tactic. Re
cent încheiatul campionat european de senioare a demon
strat cit se poate de convingător acest lucru, prin aportul 
adus de baschetbaliste de 1,85 m — 1,95 m, ajunse la • 
mare valoare deși au doar 16-19 ani.

GEORGE CH2RALEU, antrenor federal

CUM SI-A
FAIMA DE

CREAT JUDEȚUL DOLJ
dl

PEPINIERA DE JUNIORI

portscbîlă, este singure 
soluție pentru revitoi»- 
zarea echipei națieao 
ie, pentru î-zcă'C’e-c 
ei cu sportivi capobîîi 
sâ obț-*ă ie vîîtac re- 
z uitate b_-»e si foc*te 
bune ia marile con 
petiții internatâoaoie- 
Dar să vedem ce ne 
oferă octua’a genera
ție de juniori, ce ob
servații de ordin ge
neral pot fi făcute a- 
supra modului in care 
sînt pregătiți tinerii 
sportivi pentru luptele 
din ring. Observabile 
ne-au fost prilejuite de 
finalele campionatului 
național de juniori din 
acest an. Nu vom re
veni asupra evidenția- 
tilor, deoarece am fă
cut-o Ia timpul cuve
nit, ci vom sublinia 
citeva concluzii de or
din generat

De la început, tre
buie să spunem că 
printre cei 128 de par
ticipant! Ia turneul fi
nal, desfășurat ia Ga
lați, om văzut tineri 
sportivi talentați, cu 
reale aptitudini pentru

Boeeru

că

de

Ir ziua aceea a șâptăminii 
trecute, clnd i-am văzut pe cri 
11 copii din Drăgotești parrur- 
rtod strada Unirii din Craiova, 
ea uimirea in priviri, tnconju- 
rând-a-l pe dascălul si ghidul 
lor și descoperind frumusețile 
orașelor mari — in ziua aceea 
am înțeles ceva mai bine cum 
s-a născut faima recentă a ju- 
drțalai Dolj în descoperirea și 
ealtivarea tinerelor talente. S, 
Știe doar că nu o dată, in ulti
ma vreme, regiunea a fost lău
dată pentru nivelul excelent >1 
juniorilor săi, ba la box sau 
lupte, ba la atletism sau tenis 
de masă. In ziua pomenită, un 
profesor de limba română (nu 
de educație fizică !), pe numele 
său Constantin Cozma, a bătut 
drumul de peste 30 kilometri 
din comuna Drăgotești pînâ la 
reședința de județ, numai pen
tru a prezenta, celor in drept 
să-j recunoască mai bine, pe 
acești 11 copii pe care el însuși 
i-a considerat foarte dotați pen
tru sport, cerând să fie testați 
la probe atletice. Ei bine, pu
tem să vă și comunicăm vestea 
că, dintre ei, Constantin Patru, 
elev în clasa a 8-a, a și fost

9 be la Drăgotești la 
Craiova 0 Cadrele com
petente asigură baza de 
selecție # Peste 20 de 

centre sătești

infățiștndu-ne citeva elemente 
pe care le consideră hotărâtoare 
in obținerea bunelor rezultate 
în munca cu juniorii. In primul 
rând, decisiv i se pare faptul că 
tot activul Consiliului județean 
este format exclusiv din profe
sori de educație fizică, ceea ce 
asigură măsurilor și acțiunilor 
competență, experiență, bună 
capacitate organizatorică. De
altfel, toate unitățile de per
formanță, inclusiv cluburile 
sportive școlare sînt încadrate 
ferm sau coordonate de antre
nori calificați, fiind exclusă pla
ta cu ora ! In acest fel s-a

Vara — deși 
plină în calendarul 
reprezintă, datorită 
la re și studențești, _ _ _
tajos pentru valorificarea potențialului tânăr 
existent in țară. ' *
acest scop, s-au 
tire, menite să 
selecția exigentă ____ __________
deosebite pentru vreo ramură sportivă, iar 
pe de altă parte perfecționarea calităților 
fizice și tehnice (ba chiar Și tactice) ale 
celor care vădesc însușiri la nivelul cerin
țelor sportului de performanță.

Experiența anilor trecuți dovedește că 
succesul taberelor de pregătire este condi
ționat de concepția care a guvernat orga
nizarea ei, de temeinicia operațiilor de se
lecție pe parcurs și de valoarea tehnicienilor 
desemnați să conducă antrenamentele. Cu 
aceste condiții întrunite rezultatele unei 
tabere au toate șansele să fie satisfăcătoare.

Multe federații de specialitate au prevă
zut în programul lor pentru vara aceasta

perioadă compehtionalâ 
majorității sporturilor — 
concediilor, vacanței șco- 
răstimpul cel mai avan-

intenția declarată de a 
de a pregăti din vreme

Sportul

Cel mai bun mijloc, în 
dovedit taberele de pregă- 
faciliteze pe de o parte 
a elementelor cu calități

asemenea tabere, cu 
lucra in perspectivă, 
..schimbul de miine“, nu ca un simplu mo
ment firesc de trecere a ștafetei de la o 
generație la alta, ci ca un proces superior 
calitativ, dirijat, controlat, condus științific, 
in vederea pregătirii unor sportivi de va-

ca în tabere să fie admiși doar
cători (pînâ la 16 ani) către se 

fixate (corespunză- 
speranțe). Astfel, se 
o binevenită selec ție, 

surprinzătoare ulte-

tinerii ju- 
încadrează

EXPERIENȚA TABERELOR DE VARĂ
IMPUNE 0 CONCEPȚIE NOUA

loare ridicată cu reușita prevăzută cît mai 
aproape de certitudine. In acest program 
se întrevăd, de pe acum, citeva interesante 
inițiative, demne de studiat și de urmat.

Iată, de pildă. Federația de volei inovea
ză anul acesta in domeniul taberelor, încer- 
cînd să le transforme din „locuți de va
canță, de plăcută odihnă** in centre active, 
cu succesul asigurat „din pornire** și nu la 
întîmplare. In acest scop, s-a luat hotărirea

în haremurile dinainte 
toare unei autentice 
operează, indirect, șl 
care exclude eșecuri 
rioare.

Federația de box a 
din experiența negativă a 
cînd taberele erau lăsate aproape la voia 
întâmplării, fiind încadrate cu tehnicieni mai 
puțin versa ți, care nu puteau asigura o in
struire la nivelul cerințelor moderne. Toc
mai de aceea, cele 4 tabere prevăzute pen
tru vara aceasta vor fi încadrate cu antre
nori dintre cei mai competenți, capabili să 
obțină de la elevii lor o 
în tehnica individuală, în 
în gîndirea tactică.

în sfîrșit, Federația de ______ , —. .___
și ea, trecind la o specializare a taberelor. 
Astfel, pentru vara aceasta a fost anunțată 
o tabără deschisă tinerilor jucători cu talie 
înaltă. Ceea ce înseamnă că se valorifică 
posibilitățile unui asemenea centru pentru 
rezolvarea uned probleme de fond a unei 
ramuri de sport (în speță, crearea de bas- 
chetbaliști Înalți).

Astfel tratate, taberele de vară au toate 
căile deschise spre rezultate promițătoare.

tras și ea învățăminte 
' " - anilor treeuți,

creștere intensivă 
capacitatea fizică,

baschet inovează

creat baza amână de selecție 
în sporturile prioritare ale ju
dețului : atletism, box, lupte, 
scrimă, fotbal, volei, tenis de 
masă. Un ajutor calificat s-a 
acordat tuturor cabinetelor me
todice, colegiilor de antrenori 
și arbitri, dar mai ales comisi
ilor județene la diferite ramuri 
sportive, care se bizuie pe un 
larg activ obștesc. Numai astfel 
s-a reușit să se organizeze pen
tru juniori gale de box săptă- 
mînale, dese concursuri atletice 
în sălița acoperită de 35 de me
tri de la stadion, întreceri de 
handbal și altele, ba chiar șl 
„cupe** pentru preșcolari. Acti
vul doljean a plecat de la pre
misa — verificată în practici 
adesea — că întrecerea este cel 
mai bun... antrenament, că ea 
ține trează atenția tînărulul 
candidat la gloria sportivă.

Conducătorii sportivi ai ju
dețului au înțeles că un vast 
rezervor de elemente dotate 
se află în mediul rural. Iată da 
ce au fost constituite 23 de cen
tre sportive în comunele jude
țului, care sînt angrenate în
tr-un campionat sătesc regulat 
la atletism, fotbal și handbal 
(precum și la sporturi faculta
tive, după tradițiile locale), fie
care comună preluînd, cu rin- 
dul, organizarea cite unei etape.

Punînd accentul pe o selecție 
continuă, dar analizlnd și con- 
trolînd concomitent și procestX 
de instruire, Consiliul județean 
se sprijină cu temei pe factorii 
cu atribuții în domeniul sportu
lui. Sub conducerea organelor 
de partid, s-h adoptat metoda 
analizării periodice complete a 
cite unei singure ramuri sporti
ve. In repetate rânduri s-a con
statat buna conlucrare cu In
spectoratul școlar, colaborarea 
fructuoasă cu organizațiile 
U.T.C. și ale pionierilor, coope
rarea (nu totdeauna bine sin
cronizată) cu sindicatele.

Iată deci sinteza succintă a 
unei experiențe pozitive în do
meniul muncii cu juniorii in 
perimetrul unui singur județ.

Victor BANCIULESCU



„Cursa Victoriei" la ciclism internaționalele de tir, o competiție de nivel mondial

V. KOROBKOV, ÎNVINGĂTOR MERITUOS
• Io ultima etapă, Mircea Romașcanu a încercat imposibilul...

Sîmbătă după-amiază a sosit 
ta Capitală caravana ciclistă 
care, timp de cinci zile, a ani
mat șoselele montane din zona 
Făgărașilor și a Bucegilor, în 
cadrul disputelor ocazionate de 
tradiționala competiție de fond 
wCursa Victoriei". Felicitînd 
clubul sportiv Steaua și 
Loto Pronosport pentru 
lenta organizare pe care 
■igurat-o întrecerii, vom 
cîteva aspecte din desfășurarea 
ultimei secvențe a acestei reu
șite competiții sportive.

Ultima etapă, a șasea, a 
„Cursei Victoriei" a avut loc 
pe un traseu în premieră : 
Predeal — Sinaia — Petroși- 
gi — Pucioasa — Tîrgoviște — 

ujoreanca — București, 154 
km. Deși la plecarea din Pre
deal, sportivii, ca și toți teh
nicienii socoteau conturile în
cheiate. unii dintre cicliști au 
fost de altă părere. Ne referim 
ta Mircea Romașcanu care, în 
cîteva rânduri, a Încercat... im
posibilul.

Prima oară el a încercat să 
se desprindă la sprintul de 
cățărare de pe Păduchiosu, pe 
care, dealtfel, l-a și cîștigat, 
urmat fiind de V. Teodor dar 
ți de V. Korobkov, purtătorul 
tricoului galben. In asemenea 
condiții, Mircea nu a mai in
sistat A doua tentativă de a 
răsturna situația a fost Între
prinsă de Romașcanu in apro
pierea Petroșiței. Aici el eva
dează șl gonește din răsputeri

A. S. 
exce- 
au a- 

reda

de unul singur 8, 10, 12 km... 
pină ce plutonul, condus pu
ternic de alergătorii sovietici 
și cehoslovaci, îl încorporează. 
Șl totuși, Romașcanu nu re
nunță la luptă nici acum. îm
preună cu V. Teodor, C. Cîr- 
je, N. Savu, V. Ilie fuge din 
nou din pluton, în apropiere 
de Tîrgoviște, dar lor li se ală
tură Korobkov, Pliușkin, Kve- 
tan, Butaru și, astfel, din nou 
apele se liniștesc. In fața a- 
cestei situații, sportivii noștri 
se resemnează, iar bătălia pen
tru victoria în etapă se dă la 
sprintul final, pe care-1 ciști- 
gă Aleksandr Pliușkin (Select. 
Armatei Sovietice) cu timpul 
de 3h 40:38 urmat, la 2 s, de 
J. Janesik (Dukla — Ceho
slovacia). la 9 s de I. Petuhov 
(Select. Armatei Sovietice) și 
apoi de L Cojocaru (Steaua). 
etc.

în clasamentul general pri
mul loc a fost ocupat de Vla
dimir Korobkov cu timpul de 
18h 48:12, urmat la 2:44 de V. 
Teodor (Dinamo), la 2:53 de N. 
Savu (Dinamo), la 3:12 — Mir
cea Romașcanu (Dinamo), la 
3:19 — V. Kvetan (Dukla) — 
la 3:44 — L. Olejar (Dukla) la 
3:51 — AL Pliușkin (Select 
Armatei Sovietice), la 4:31 — 
Cojocaru 
Petuhov 
vtetice), 
(Dinamo)

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

I. 
(Steaua), la 4:50 — L 
(Select. Armatei So
ia 5:23 — C. CIrje
etc.

REZULTATE DE ÎNALTĂ VALOARE ÎN ULTIMELE PROBE

Aurel Robu, autorul unei performanțe remarcabile in probele de 
arc : 1211 p, la simplu FITA.

Campionatele internaționale 
de tir ale României s-au înche
iat ieri pe poligonul Tunari 
(probele glonț, talere și mis
treț) și in parcul Herăstrău 
(Întrecerile de arc). Multe din
tre rezultatele inregistrate (pis
tol viteză, mistreț alergător și 
are, eu deosebire) au conferit 
încă o dată „internaționalelor" 
noastre girul uneia dintre cele 
mai mari competiții mondiale 
de tir. Participarea selectă a 
făcut ca la startul fiecărei probe 
să se alinieze o adevărată ple
iadă de campioni mondiali, o-

DINAMO BUCUREȘTI - VIRTUALA CAMPIOANA
LA HANDBAL MASCULIN

După 11 ani de' așteptare, de 
fapt de muncă intensă, de per
spectivă, formația DINAMO 
BUCUREȘTI, pregătită de an
trenorul emerit Oprea Vlase, 
• intrat din nou In posesia ti
tlului de campioană a Româ
niei la handbal masculin, 
namoviștii reușesc acest 
eru eu o etapă înaintea înche
ierii întrecerii celei de a XX-a 
ediții a campionatului. Prin vic
toria obținută la Arad, echipa 
din șos. Ștefan cel Mare și-a

Di- 
lu-

VIRGINIA RUZICI, 
DUBLĂ VICTORIE!

(Urmare din pag. 1)

putată in nota de evidență su
perioritate a româncei, cununa 
de lauri a trecut de la dețină
toarea de anul trecut In pose
sia unei învingătoare merituoa
se : Virginia Ruzicî — Mima 
Jausovec 6—2, 6—2 !

Dubla victorie a Virginlei 
Ruzici în prestigiosul turneu 
se înscrie pe linia frumoaselor 
afirmări ale noii generații de 
jucătoare românce în tenisul 
mondial feminin. La încheie
rea finalei, proaspăta campioa
nă declara ziariștilor la confe
rința de presă : „Sint deosebit 
de fericită că am reușit să cu
ceresc acest prețios trofeu, cîș- 
tigind totodată în fața celei 
eare-mi este constantă rivală 
ți parteneră în marile între
ceri. Am căutat s-o domin pe 
Mima Jausovec punîndu-mi în 
▼aloare forța forhandurilor, 
lovitura mea preferată. N-am 
fost insă sigură de victorie de- 
eît Ia 3—0 în setul doi, cînd 
făcusem un nou break. Am 
continuat cu aceeași vigoare, 
fără să-mi schimb tactica, pină 
la ultima minge !“. Performan
ța sportivei românce se com
pletează cu un prețios loc doi 
ta proba de dublu mixt. Ne
șansa a făcut ca partenerul 
Virginiei Ruzici, francezul Pa
trice Dominguez, să se acciden
teze în timpul jocului, trebuind 
Bă abandoneze după primul set. 
Iată rezultatul ultimei finale : 
Renata Tomanova, Pavel Slo- 
xil (ambii Cehoslovacia) — Vir
ginia Ruzici (România), Pa
trice Dominguez (Franța) 7—6, ah.

Nici 'in proba de simplu 
masculin, cîștigătorul de anul 
taecut nu și-a putut păstra tit
lul. Argentinianul Guillermo 
Vilas suportă diferența de va
loare care-1 separă de suedezul 
Bjorn Borg, acesta din urmă 
învingător net In trei seturi. 

®—Ț> 8—3. In semifi- 
se 
B.

6—0. 
D.

păstrat avansul de patru punc
te asupra formației lui Cornel 
Oțelea, astfel că derbyul din
tre Dinamo Bueurești și Stea
ua din ultima etapă rămine 
doar un meci aL ambițiilor.

APLAUZE PENTRU O ASPECT. 
Dinamo București, mai bună în 
ambele faze ale jocului, a dis
pus de Gloria Arad, chiar La 
ea acasă, la un scor conclu
dent : 19—13. Dar spectatorii 
n-au fost nemulțumiți. Recu
noscând în partenerii de joc ai 
echipei lor o formație valo
roasă, capabilă să contribuie la 
ascensiunea handbalului româ
nesc pe vechile poziții, ei 
l-au aplaudat cu căldură pe 
oaspeți pentru prestația lor, ca 
și pe antrenorul Oprea Vla
se, cel care a pregătit succe
sul. Un gest frumos, care-i 
Înalță pe spectatorii din Arad 
pe podiumul de onoare. Au 
marcat : Burger 4, Vojtilă 3, 
Kollcth 2, Butuc 2, Enea 1 și 
Ionescu 1 — pentru Gloria, 
Cosma 4, Durău 4, Bedivan 
3, Lieu 2, Ștef 2, Matei 2, Gra- 
bovschi 1 ți Tase 1 — pentru 
Dinamo București. Au arbitrat 
foarte bine VL Cojocaru și L 
Mihăilescu (Craiova).

VICTORIE DIFICILA, PE 
„LINIA DE SOSIRE". Aprecie
rea că întîlnirea dintre actua
la deținătoare a titlului de 
campioană, Steaua, și proas
păta deținătoare a Cupei, H. C.

Mare, poate fi

2 IAȘI (feminin)

REZULTATE TEHNICE
• Steaua — H.C. Minaur Baia 

Mare 18—W (7—16) • Gloria* 
Arad — Dinamo București 13—19 
(7—12) • Universitatea Cluj-
Napoca — Știința Bacău 13—6 
(8—4) • Politehnica Timișoara — 
CS.M. Borzești 16—13 (9—8) a
Dinamo Brașov — Reicnul Săvi- 
neștl 94—17 (11—10).

Etapa a xvm-a, ultima. a 
campionatului masculin de hand
bal, Divizia A, se va desfășura 
duminică.

considerată derbyul acestei pe
nultime etape, a fost pe de
plin justificată. Marele număr 
de iubitori ai handbalului pre- 
zenți in tribune au asistat la 
un joc aspru, tăios, uneori cu 
accente de duritate și, mai 
ales, cu spectaculoase răstur
nări de scor. Meciul a Început 
In nota de dominare a bucu- 
reștenilor. Prin jocul lor de
gajat ei lăsau impresia că vor 
eîștiga ușor. Numaj că a ur
mat o viguroasă replică a băi- 
mărenilor care s-au dovedit 
foarte dîrzț în apărare și ex
trem de inventivi și combinativi 
In atac. Au Înscris Stin
gi 5, Voina 4, Kicsid, Croitoru, 
Birtalan și Cheli — cite 2 și --------- _. _ .. g

M.
Mi- 

fi

Foto : L MI1IAICA 
limpici și continentali. în a- 
ceastă idee, putem privi, de 
pildă, întrecerea de la mistreț 
alergător, In care campionul o- 
limpic din 1976, sovieticul A- 
leksandr Gazov, și compatrio
tul său. Aleksandr Kediarov, 
medaliat cu argint tot la Mont
real, au făcut o demonstrație de 
virtuozitate impunîndu-se la o 
diferență categorică, 
cupat primele două 
același puntaj (573 
torie este clasarea lui 
pe locul 5 cu 561 p.

Tot in rindul performanțelor 
de înaltă valoare poate fi tre
cut rezultatul de 1211 p, reu
șit în proba de arc simplu 
FITA, de către românul Aurel 
Robu. Această cifră se numără 
printre cele mai bune din lu
me, iar faptul demonstrează că 
și in această probă olimpică 
sportivii noștri pot realiza re
zultate merituoase. Noi recor-

Ei au o- 
locuri, cu 
p). Meri- 
Mibai Iod,

Minaur Baia

LICEUL NR.
CAMP IOANE DE
U (prin telefon), 
s-au încheiat în-

NOILE
SUCEAVA, 

în localitate 
trecerile turneului final al cam
pionatului republican al junio
rilor la handbal.

Cele două titluri au re
venit echipelor Liceului nr. 2 
Iași (antrenor prof. 
Haraga) la feminin și 
sportiv școlar Sibiu 
prof. Wilhelm Klein)

Nicolae 
Clubului 

(antrenor 
la mas-

calele disputate sîmbătă 
înregistraseră rezultatele : 
Borg — C. Barazzutti 
8—1, 6—0 ; G. Vilas — 
Stockton 6—3, 6—3, 6—2.

Tudosie — Steaua, Falko 
Panțiru 5, N. Voinea 4, 
Voinea și Oros — H. C. 
naur. Arbitrii C. Căpățină 
R. lamandi, ambii din Buzău, 
au avut un meci greu, (ca.)

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
L Ioana, C. Gruia, P. Arcan 
și N. Demian.

ȘI C.SSIBIL
JUNIORI LA

Formațiileculin.

(masculin)
HANDBAL

învingătoare 
au obținut următoarele 
tate : Liceul nr. 2 Iași 
(8—6) cu C.S Ș. Sibiu, 
(7—3) cu Liceul nr. 4 
șoara și 8—8 (5—6) cu 
nr. 2 București, iar C.S.Ș. Si
biu cu C.S.Ș. Ploiești 
(9—8), cu C.S.Ș. Viitorul 
Napoca 11—9 (5—7) și cu 
Galați 19—20 (11—13).
MÎNDRESCU, coresp.).

rezul- 
18—11

14—7 
Timi- 
C.S.Ș.

20—19 
Cluj- 

C.S.Ș.
(Ion

duri naționale au înscris în pro
bele de arc și Aurora Chin (30 
m) cu 335 p, Terezia Preda (50 
m) cu 283 p și Aurel Robu (50 
m) cu 315 p. La simplu FITA 
senioare, victoria a revenit u- 
nei oaspete, Sun Shu-Sien 
(R. P. Chineză) cu 1276 p. Pe 
echipe s-au impus formațiile 
R. P. Chineze.

A surprins insă faptul că nu 
românii au fost cei care să se 
impună, așa cum ne-au obiș
nuit de atîtea ori, în proba de 
pistol viteză. Laureatul a fost, 
de astă dată, suedezul Ove 
Gunnarson, binecunoscut ama
torilor de tir, el fiind campion 
european in 1977, dar la pistol 
liber. Cu 596 p, trăgătorul nor
dic 1-a devansat pe marele fa
vorit, Corneliu Ion (595 p), care 
a pierdut concursul în ultima 
serie de 4 secunde din prima 

n-a punctat de-manșă, cind 
cit 47 p.

Radu TIMOFTE
TEHNICE: pușcă 
f : 1. Nonka Șa-

REZULTATE
standard 3X20 _____ _
tarova (Bulgaria) 579 p, 2. Mar- 
gitta Kruger (R.D.G.) 573 p, 3. 
Dumitra Matei 572 p, 4. Vero
nica Tripșa 571 p, 5. Angela Lu- 
țescu 568 p ; pistol viteză : 1.
Ove Gunnarson (Suedia) 596, î. 
Corneliu Ion 595 p ; 3. Vladimir 
Hurt (Cehoslovacia) 593 p, 4. 
Ragnar Skanaker (Suedia) 591 p, 
5. Jaime Gonzales (Spania) 591 
P, 6. Alexandru Gered 591 p ; 
pistol calibru mare : 1. V. Pe
trov (UJi.S.S.) 593 p, 2. V. SilOV 
(U.R.S.S.) 586 p, 3. Ove Gunnar
son 584 p; skeet : L T. Emilio 
(Cuba) 197 t, 2. I. Aliredo (Cuba) 
194 t. 3. P. Nowakovski (Polonia) 
193 t.... 9. B. Marinescu 190 t, 10. 
I. Toman 190 t ; trap : 1. s. Ne- 
nov (Bulgaria) 191 t, 2. M. Ispa- 
șiu 189 t, 3. L. Koprowicz (Polo
nia) 189 t ; pușcă liberă; 3X40 f: 
1. Nonka Șatarova (Bulgaria) 
1155 p, 2. I. codreanu 1150 p, 3. 
Gh. Norkevicl (UJLS.S.) 1149 p, 
4. S. Martin (R.D.G.) 1149, 5. I. 
Olărescu 1147 p. ; mistreț alergă
tor : 1. A. Gazov (U.R.S.S.) 573 
p, 1. A. Kediarov (UJ1.S.S.) 573 
p. 3. Ch. Davis (S.VA.) 562 p.

Campionatul individual dc tenis de masa (juniori)

MARI SURPRIZE IA PROBA DE DUBIU MIJI

Dănuț Badea 
semifinale du- 

Ferenczi, Zsolt

că g decizie

ARAD, U (prin telefon). Cea 
mai animată probă a fost du
blu mixt — 64 de cupluri —, 
in care »-au produs destule 
surprize de proporții si s-au ri
dicat multe semne de între
bare. O veritabilă răsturnare a 
pronosticurilor a produs cuplul 
Ecaterina Ionescu, Sorin Patru 
de la C.S.Ș. Craiova. Ei au eli
minat in turul al 3-lea dublul 
Gabriela Kadar, 
cu 2—0, apoi In 
blul favorit Eva 
Bohm.

Este adevărat
de ultim moment a pus pe 
Bohm alături de Ferenczi fără 
ca ei să fi jucat măcar un set 
împreună. Aceasta ar fi însă 
o scuză subțire,' pentru că va
loarea lor (și pretențiile noas
tre), comparată eu cea a ad
versarilor exclude o astfel de 
justificare. în semifinale, Io
nescu, Pătru au întîlnit pe Cri- 
nela Sava și Simion Crișan. 
Suita surprizelor ' s-a terminat 
Insă, craiovenii parcă au uitat 
să joace și pierd in două seturi

(12, 10). Campioni : CRINELA 
SAVA (C. S. Arad, antrenor 
Emil Procopeț) și SIMION CRI
ȘAN (C.S.M. Cluj-Napoca, an
trenor Paneth Farkas). O altă 
surpriză a constituit-o înfrîn- 
gerea,' în turul secund, a du
blului Maria Păun, Radu Nea- 
goe în fața perechii Carmen 
Manole, Fernando Godini.

La simplu băieți — 101 concu- 
renți — rezultate normale. în 
semifinale s-au calificat Zsolt 
Bohm, Dorel Onețiu, Dănuț 
Badea și Simion Crișan. Finală 
„în familie" : Z. B6hm (2—0 cu 
Onețiu) — S. Crișan (2—1 cu 
Badea). Titlul a fost cîștigat de 
ZSOLT BOHM (C.S.M, Cluj- 
Napoca), învingător cu 2—0 
(13, 14).
La fete — 72 de concurente — 

semifinalele au pus față în față 
pe Eva Ferenczi — Gabriela 
Kadar 2—0 (14. 21) și Maria
Hatos — Ana Ciobăneau 1—2 

(—18. 13, 13). în finală, EVA 
FERENCZI (C. S. Arad) — 
Ana Ciobancan 2—0 (8, 16).

Mircea COSTEA,

IN
C.S.M. SIBIU, ÎNVINGĂTOARE 

CUPA ROMÂNIEI LA CĂLĂRIE✓✓

IAȘI, ti (prin telefon). Pe hi
podromul din localitate s-au 
desfășurat timp de trei zile în
trecerile din cadrul „Cupei Româ
niei** la călărie, la care au par
ticipat sportivi de la Steaua, Di
namo, A.S.A. Cluj-Napoca, 
C.S.M. Craiova, A. s. Bucovina 
Rădăuți. C.SM. Suceava, C.SM. 
Sibiu și C.S.M. Iași. „Cupa Româ-

niei" a revenit sportivilor de la 
C.S.M. Sibiu eu 240 p, urmați 
de Dinamo 176 p, Steaua 157 p, 
C.S.M. Craiova 152 p, C.S.M. Iași 
86 p, Bucovina Rădăuți 46 p.

Rezultate tehnice: categoria
semiușoară : 1. I. Popa (Steaua), 
cu Nehoiu, o p_ penalizare, 58,4;

R. Tj-
I cu

ATLET» ȘCOLARI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
CRAIOVA, 10 (prin telefon). 

Stadionul Central a găzduit slm- 
bătă și duminică cea de-a 29-a 
edlfle a campionatelor naționale 
școlare de atletism, desfășurată 
in acest an sub genericul „Da- 
ciadei**. La start s-au prezentat 
aproximativ TOO de elevi șl eleve, 
competiția constituind o trecere 
in revistă a potențialului de 
care dispune, la această oră, 
școala atletică romanească. Lup
ta pentru ‘ 
principal,

■ orașelor 
Craiova și 
să cîștige 
ventndu-Ie
Prestația școlarilor bucureșteni a 
fost ștearsă, trei victorii într-o 
competiție de asemeiiea anver
gură reprezentînd foarte puțin

întîietate s-a dat, in 
între reprezentanții 
CîmpuJung Muscel, 
Iași. Primii au reușit 

8 titluri, gazdelor re- 
6. tar moldovenilor 5.

pentru primul oraș al țării !
în Încheierea acestei succinte 

relatări (urmind să revenim asu
pra importantei competiții) iată-1 
pe noii campioni : FETE : 100 m; 
Ottlia Șomănescu (Buc.) 11,9 ; 
200 m : Cristina Popescu (Cra
iova) 25,3 ; 400 m : Nicoleta Lia 
(Craiova) 56,2; 800 m: Maria Radu 
(Craiova) 2:09,2; 1 500 m: Radu 
4:29,4; 100 mg : Maria Vlăscea- 
nu (CI. Muscel) 14,3; 400 mg 
Cristina Cojocaru (Craiova) 61,3— 
rec. Jun. II ; lungime : Maria 
Giurgea (Baia Mare) 5,36 m ; 
înălțime : ȚHena Marinescu (Buc.) 
1,76 m; greutate : Elena Anghel 
(CL Muscel) 14,61 m; disc: An
ghel 49,12 m; suliță: Doina Ma
xim (Reșița) 52,12 m; bateți : 
109 m: C. Ivan (Sibiu) 10,7; 200 
m; N. Ioniță (Ci. Muscel) 21,9;

400 m : V. Dumltrașcu (Cîmpina) 
49.3 ; 800 m: A. Miklos (Baia 
Mare) 1:54,0 ; 1500 m: p. Leviț- 
chi (lași) 9:55,8; 5 ooo m : I.
Nicolae (Cl. Muscel) 15:03,4; 110 
mg : st. Floroiu (C3. Muscel) 
14,8 ; 400 mg: D. Iacob (Brașov) 
53,4; 2 000 m oh : C. Constantin 
(lași) 5:44,8; 10 km marș: D.
Firică (Deva) 48X13,0; Înălțime: 
L. Mattei (Iași) 2,10 m; lungime: 
Gh. Cojocaru (Cl. Muscel) 7,41 m 
— rec. școlar; triplu: M. Ene 
(Cl. Muscel) 15,49 m; prăjină: I. 
Grumăzescu (Iași) 4 80 m; greu
tate: S. Tirichiță (Buc.) 16,73 m; 
disc: M. Bâră (Craiova) 48,46 m; 
suliță: E. Floroiu (Brăila) 70,10 
m; ciocan: Gh. Covaliuc (Iași) 
55,34 m.

A.

Valeria CHîOSE

2. O. Telescu (C.S.M. Iași)' 
Razbec 85,0 p, 59,0 ; 3. r 
miș (A SA. Cluj-Napoca) 
Techir. 0 p, 61,4 ; categoria ușoa
ră, după baraj : V. Demian (Di
namo) cu Stolnic, 0 p, 30.3; 2. I. 
Popa cu Licurici 0 p, 35,6; 3. 
G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu Năz
drăvan, 0 p, 37,9 ; categoria se
miușoară (inversată) : 1. Deac,
cu Seitan 0 p, 76,4 ; 2. I. Popa, 
cu Nehoiu, 0 p, 78,8 ; 3. M. Ba- 
liciuc (Bucovina), cu Fulger 0 P, 
81,0 ; categoria mijlocie: 1. P. < 
Fleicher (C.S.M. Sibiu), cu Vam
pir 28 p, 81,3 ; 2. O. Podaru 
(C.S.M. Craiova), cu Zodiac 26 p, 

84,0 ; 3. R. Pașcovschi (C.S.M.
Craiova), cu Azur, 25 p, 83,2 ; 
categoria ușoară — pe echipe : 1. 
C.S.M. Sibiu 8 p, 2. C.S.M. Cra
iova 11 p, 3. Dinamo 15,25 p.

Tr. TUDOSE — coresp.
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Demonstrațiile gimnaștilor romani la rranfa

APLAUZE LA „SCENĂ DESCHISĂ
PENTRU NADIA Șl COLEGELE SALE
Sosite ieri de la Paris, loturile țării noastre au plecat spre Pekin
Ieri după-amiază, animație 

deosebită pe Aeroportul inter
național Otopeni, la sosirea, in
tr-o scurtă escală pe ruta Paris 
— București — Karaci — Pe
kin, a loturilor noastre naționa
le de gimnastică. Din avionul 
TU-154 au coborit Nadia Comă- 
neci, Teodora Ungureanu, Dan 
Grecu și ceilalți gimnaști frun
tași care, recent, au efectuat 
demonstrații in Franța, la Ver
non, Strasbourg și'Dijon.

Cîteva impresii ni le-a măr
turisit antrenoarea federală Ma
na Simionescu ; „Publicul a 
fost deosebit de cald, iar de
monstrațiile au stirnit aplau
ze la „scenă deschisă** din 
partea celor 4—5 000 de spec
tatori prezenți, de regulă, in 
sălile de sport. La Strasbourg, 
gazda din toamnă a campiona
telor mondiale, am putut apre
cia eforturilor organizatorilor 
pentru care prestațiile sportivi
lor români au constituit o re
petiție în vederea marii com
petiții. întreaga aparatură este 
de eea mai bună calitate, ea fa-

cilitind in mare măsură reușita 
loturilor noastre**.

Cit privește succesul de care 
s-a bucurat elita gimnasticii din 
țara noastră, el este reliefat de 
presa de specialitate și de ru
bricile de sport ale ziarelor lo
cale. Ziarul „Le Democrate** din 
Vernon publică pe întreaga pa
gină tatii fotografia Nadiei Co
maneci, alături aflîndu-se titlul 
„Românii la Vernon*; gazeta 
„Les depeebes* din Dijon pu
blică un amplu articol Întitulat 
„Sub farmecul Nadiei* ; cunos
cutul cotidian de sport parizian 
„l'Roaipe* face cunoscut citito
rilor impresiilie Nadiei Co mâ
neci, in cadrul unui interviu 
semnat de redactorul de gim
nastică Michel Thierry.

îmbrățișați de familii și de 
prieteni, component)! echipelor 
noastre naționale de gimnastică 
au continuat. Intr-unui din sa
loanele aeroportului Otopeni, 
să-și împărtășească impresiile. 
Foarte succint. Insă, deoarece 
peste puțină vreme s-au șl Îm
barcat pe aeronava care i-a 
purtai către Pekin.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
CONTINUĂ NOPJILE

BUENOS AIRES, 11 (prin telex). După modul zgomo
tos în car» s-au manifestat suporterii de aici, tn orele 
care au succedat meciului Argentina — Italia, al fi zis 
că echipa lor obținuse și de astă dată victoria. Sîm- 
bâtă șl duminicâ a fost din nou o noapte albă tn 
marea metropola. MII și mii de mașini au claxonat în
delung pînâ în zori, posesorii lor refuzînd parcâ ideea 
înfrîngeril : Argentina calificată, păreau să spună focoșii 
susținători ai alb-albaștrilor ; in adevăr, Ardlles, Passa- 
rella, Kempes și ceilalți fotbaliști ai lui Menottl rămă
seseră (totuși) in cursa pentru titlu.

Cum știți insă bine, stimați cititori, strada ascundea 
milioanelor de locuitori adevărul din Incinta stadionului 
River Plate, exuberanța minunațllor suporter* nu făcea 
cu totul uitată o tristețe reală. O spun și titlurile zia
relor proaspăt apărute duminică dimineața. Ce toții re
cunosc superioritatea echipei italiene, determinînd chiar 
șl victoria, la numai un gol diferență, victorie meritată, 
„squadra ozzurra" ocupînd locul întîl în cea mal grea 
serie a „Mundialului". Ce anume a purtat din victo
rie in victorie echipa lui E.izo Bearzot î O tehnicitate 
remarcabilă, adaptată ia jocul actual, în viteză, o pu
tere exemplară de luptă, întrecînd pe aceea a partene
rului in disputa sportivă, susținut frenetic pe proprlid 
teren dar, mal presus de orice, o disciplină tactică ti- 
plc_~ Italiană, cu precădere rigoarea marcajului efectuat, 
metodic, precis. Marcajul fără concesie e 
fost in adevăr atuul major al Italiei, acuzat din plin 
de o echipă mai puțin obișnuită cu e asemenea ma
nieră de joc șl care, simbătă, na a avut răbdarea fl

ALBE LA TROPICE»
Inspirația să dejoace planul adversarului el. Referitor 
la echipa argentinlană mulțl cred că. In condițiile te 
care ar fl be ne fie’at de serviciile kd Luque, alta l-or ■ 
fost replica ofensivă. Oricum, chiar dacă vîrful de atac 
al argentinienilor na ar fl fost accidentat, ei tot nu ar 
fl apărut pe gazon, Intrucît nu ar fi putut depăși de- 
rerea cauzată de moartea fratelui său, Fe mar do Oscar 
Luque, survenită în urma unu) accident de automobil. 
Nu puțini sînt cel care îl reproșează antrenorului faptul 
de a fl început jocul ca Ortiz și nu cu Housseman. Tu- 
turor, Cesar Menotti le-a răspuns astfel s „Tot răul 
spre bine. Avîndu-I acum în grupă pe polonezi șl na pe 
vest-germanl, ne va fi mai accesibil drumul spre marea 
finala, cînd va fl posibil sâ jucăm din nou cu Italia. 
Șl atunci, știu ce să fac pentru a obține revanșa. Am 
pierdtM o bătălie, nu și războiul**, a mal spus Menottl.

Ce perspective anunță grupele semifinale I „Squadra 
azzurra" va întîlnl miercuri, la Buenos Aires, echipa 
R.F. Germania. O reeditare a memorabilei semifinale 
de pe Azteca, din 1970 î Greu de admis în condițiile 
în care echipa antrenată de H. Schon n-a putut trece 
de Tunisia, simbătă, la Cordoba. Actuala campioană ■ 
lumii, este drept, n-a primit încă gol la acest „Mun
dial- dar nici nu a înscris In două partide din trei, 
acel 6—0 în dauna Mexicului nefiind suficient de con
cludent te ceea ce privește forța ei ofensivă. Cel doi 
Muller din actuala echipă (Hans și Dieter) nu-l fac 
uitat pe al.„ treilea Muller, Gerd, tunarul lui Bayern 
Munchen.

Gheorghe N1COLAESCU

0 ETAPĂ CU SCORURI STRÎNSE
Grupa A Grupa B Grupa C

Au Început „europenele" de haltere

0 LUPTĂ DEOSEBIT DE STRiNSÂ 

LA CATEGORIA MUSCĂ
Doua noi recorduri mondiale la Juniori m prima a
HAVIROV, 11 (prin telefon), 

în frumoasa și moderna sală 
din acest orășel cehoslovac au 
Început întrecerile celei de a 
37-a ediții a Campionatelor eu
ropene de haltere la seniori. La 
confruntarea continentală slnt 
prezenți 132 de sportivi din 26 
de țări, printre care și șase 
sportivi români Reprezentanții 
noștri n-au concurat în prima 
zi, la categoria muscă, ei ur- 
mînd să intre în competiție In 
ziua a doua, la categoria cocoș 
(56 kg). Este vorba de Constan
tin Chim și Mircea Tuli, care 
vor avea o misiune dificilă In 
compania a 18 adversari, din
tre care unii de valoare mon
dială.

Duminică, la categoria cea 
mai ușoară, muscă, a avut loc 
o dispută deosebit de aprigă, 
trei concurenți cîștigînd toate 
cele 9 medalii cu aceleași rezul
tate (o singură excepție, la to
tal). De menționat excepționala 
evoluție a halterofilului bulgar 
A. Kadiabasev care la total și

C. E. de box pentru tineret

RADU DANIEL ÎNVINGĂTOR PRIN K.0.
ÎN REUNIUNEA INAUGURALĂ

DUBLIN, 11 (prin telefon). 
Simbătă seara, in capitala Ir
landei, au început întrecerile 
din cadrul celei de a V-a edi
ții a Campionatelor europene 
de box pentru tineret. La com
petiție participă 123 de pugi- 
liști din 22 de țări. Singurele 
reprezentative complete sint 
cele ale Angliei, Bulgariei, Po
loniei, R. D. Germane și U- 
niunii Sovietice, care au înscris 
sportivi la toate cele 11 cate
gorii de greutate. După cum se 
știe, țara noastră este repre
zentată de 6 boxeri. Doi din
tre ei, Radu Daniel (categoria 
muscă) și Titi Cercel (pană), au 
figurat în programul reuniunii 
inaugurale. ,

R-du Deniei l-a avut ca ad

ATLET aSM • Două victorii
românești în concursul de la 
Bratislava : Antoaneta Iacob 
4:15,29 la 1 500 m și Vasile Bi- 
chea 8:37.4 la 3 000 m obst. Alte 
rezultate : triplu — J. de Oli
veira (Brazilia) 17,44 m (!); 800 
m — Juantorena (Cuba) 1:44,97 ; 
disc — Schmidt (R.D.G.) 68,10 ;
prăjină : Kozakiewicz .(Polonia) 
5,62 m. • La Furth (R.F.G.), at
leta poloneză Grazyna Rabsztyn 
a stabilit un nou record mondial 
Ta 100 mg : 12,48 (v.r. 12,59 1 !).
• Record european la 20 km 

la aruncat a stabilit două noi 
recorduri mondiale de juniori 
cu 232,5 și, respectiv, 130 kg.

REZULTATE TEHNICE — 
eateg. muscă — la total: L K. 
Osmondgiev (U.R.SJS.) 2374 kg, 
1 G. KSszegi (Ungaria) 2374 kg 
(a fost mai greu eu 500 g. 
decît noul campion european), 
X B. Olâh (Ungaria) 235 kg. 
La smuls: L Osmondgiev 105 
kg, X Olăh 103 kg, X KSszegl 
105 kg. La aruncat : 1. Osmond
giev 132,5 kg. X KSszegl 1324 
kg. X Olâh 130 kg.

*
înaintea începerii campiona

telor ■ avut loe Congresul Fe
derației europene de haltere, 
care a hiat o serie de hotărtri, 
dintre care mai Importante slnt 
cele privind edițiile viitoare ale 
„europenelor*. Ediția din anul 
viitor va avea loc la Sofia (10— 
20 iunie). Iar cea din 1980 se 
va desfășura la Belgrad.

Ion OCHSENFELD

versar pe Frank Kegbein 
(R.D.G.), un pugilist agresiv 
care însă nu și-a putut va
lorifica seriile, fiind stopat de 
directele precise ale lui Daniel, 
în rundul doi, Kegbein în
cearcă să recupereze terenul 
pierdut și atacă cu hotărîre. 
Daniel răspunde curajos și reu
șește să-și conireze adversarul 
in plină bărbie, făcindu-1 k.o. 
Cel de al doilea sportiv ro
mân, Titi Cercel, a luptat de la 
egal la egal cu englezul Peter 
Hanlon pe care, in ultima re
priză, l-a depășit, reușind să-l 
expedieze și la podea. In ciuda 
acestui final mai bun, Cercel 
a fost declarat învins la puncte.

Duminică seara, tîrziu, au bo
xat Vasile Girgavu și Ște
fan Imbre.

TELEX
marș : 1.24:22,84 H. Gander (An
glia). • La Viena, H. Rono 
(Kenia) — nou record mondial 
la 10.009, CU 27:22,47 (v.r. 27:30,5 
— Samson Klmombwa).

BOX • Larry Holmes (28 ani) 
este noul campion mondial la 
categoria grea, versiunea WBC. El 
l-a Învins la puncte, după 15 repri
ze, pe Ken Norton, ta meciul 
disputat la Las Vegas.

CICLISM • Turul Angliei pen

ARGENTINA - ITALIA 0-1 (0-0)
BUENOS AIRES. Stadionul Ri

ver Plate, ca de obicei, arhi
plin la meciurile echipei Argen
tinei. Jocul lormațăei-gazdă cu 
„squadra azzurra- este conside
rat ca unul dintre cele mal bune 
din actualul campionat, remar- 
cîndu-se prin viteză, prin anga
jamentul jucătorilor. Formația 
lui Bearzot a reconfirmat solidi
tatea jocului său defensiv șl pe
riculozitatea atacurilor sale sur
prinzătoare. Deși dominată pu
ternic tn a doua parte a meciu
lui, selecționata italiană a reușit 
cîteva rapide acțiuni ofensive 
dintre care una s-a Încheiat cu 
marcarea singurului gol al tn- 
HLnirtL, în mln, 58, etnd Bettega 
• șutat plasat, pe jos, In colțul 
din dreapta al porții lui Flllol, 
tructificind pasa Iul Rossi. Cu 
toate că au făcut mari eforturi, 
argentinienii ira au izbutit ega- 
larea, lnregistrfnd prima înfrln- 
gere din acest campionat.

Arbitrul A. Klein (Israel) a 
condus formațiile: ARGENTINA: 
PiUot — Olguin, Galvan, Passa- 
rella. Tarantim — Ardiles, Ga
llego, Valencia — P. er toni, Kem
pes, Ortiz (mln. 74 — House
mans). WALIA: Zoff — GentOe, 
Beilugt (min. I — Cucoureddsft, 
Scirea, Cabrinl — TardelX, Bene- 
ttt, Antogniort (mln. 74 — Za- 
carelll) — Causlo, Rossi, Bettega.

FRANJA - UNGARIA 3-1 (3-1)
MAR Del PLATA. Ultima par

tidă a celor două formații, eli
minate încă Înaintea turului trei 
din serii, a Început eu peste o 
jumătate de oră de ta liftiere. 
Selecționerul Michei Hidalgo a 
introdus mulțl jucători noi ia 
echipă (Dropsy, Papi, Petit, 
Berdan. Bracd etc.), Lajos Ba- 
rotl prezentînd un „li* cu toți 
titularii, inclusiv NyllaM șl T8- 
rocsik.

In ansamblul partidei, echipa 
franceză a fost superioară șl ea 
a meritat victoria. Mal cu sea
mă în atac, jucătorii francezi 
șl-au creat numeroase situații. 
Platini trăgtad ta bară (min. 55). 
NyiMasl a trimis și ei balomd ta 
bară, cu capul (min. 40). Situa
ția marilor ocazii de marcare: 
9—3 în favoarea jucătorilor fran
cezi. Cele trei goluri au fost 
înscrise de Lopez (mln. 23), Ber- 
doll (min. 38) ți Rocheteau (min. 
43) pentru echipa Franței, Zom- 
bori (min. 42) pentru echipa Un
gariei.

Arbitrul A. Coelho (Brazilia) * 
condus următoarele formații : 
FRANȚA: Dropsy — Janvlon,
Tresor. Lopez. Bracei — Petit, 
Bathenay, Papi (min ti — Plati
ni) — Rocheteau (mm. 78 — Six). 
Berdoll. Rouyer. UNGARIA : 
Gtijdar — Martos, Balint, Kere- 
K. J. Toth — Nyilasl. Pinter, 
Zombori — Pusztai, TBrScsik, L. 
Nagy (min. 75 — Csapo).

CLASAMENTUL
1. ITALIA 3 3 • • 6-2 6
2. ARGENTINA 3 2 0 1 4-3 4
3. Franța 3 1 0 2 5-5 2
4. Ungaria 3 0 • 3 3-4 •

Echipele Italie! și Argentinei se ca
lifica pentru seriile semifinale.

tru amatori s-a încheiat la 
Blackpool cu victoria rutierului 
polonez Jan Brzezny. Pe echipe, 
a cîștigat formația UJLS.S.

TENIS o ta finalele turneului 
de la Beckenham (Anglia) : J. 
Connors — S. Smith 9—8. 6—3 ; 
Evonne Goolagong — Laura Du
pont 6—4, 6—2 :

VOLEI • Rezultate din ziua a 
4-a a turneului masculin de la 
Sofia : Cuba — Franța 3—1 ; Ita
lia — Polonia B 3—1 ; Bulgaria — 
Ungaria 3—0 ; R.S.F.S. Rusă — 
România B 3—0 (10, 14, 7).

R. F. GERMANIA - TUNISIA 0-0
CORDOBA. Echipa 

eonfirmînd excelenta 
lăsată pdnă acum, a 
jocurile dm sera cu un

Tunisiei, 
impresie 
terminat 
rezultat

de egalitate în țața deținătoarei 
titlului, furoâzînd astfel cea mal 
mare surpriză a campionatului. 
Fotbaliștii tunislenl, admtratjfl 
conduși de Dhiab, fotbalist care 
a justificat acordarea „Balonului 
de aur* african, au pus tn repe
tate rinduri In dificultate pe ex
perimente ții jucători ▼est-ger- 
mani, care au trecut prin destula 
emoții pînă a obține scorul alb 
care le-a asigurat calificarea la
seriile semifinale. La prima sa 
participare la un turneu final ai 
campionatului mondial, echipa 
Tunisiei a lăsat o impresie foar
te bună prin jocul său de o deo
sebită acuratețe tehnică, prim o- 
mogenitate șl sportivitate.

Arbitrul C. Orozco (Peru) a 
condus următoarele formații : 
R. r. GERMANIA: Maier —
Vogts, Kaltz, Rflssmann, Dieta — 
Bonhof, Flohe. H. MiiUer — Ru- 
mmennige, Fischer, D. MOller. 
TUNISIA : Nafll — DTnrfb, Jebali, 
M. LabkH, Kaabi — Gesml, Go- 
mmidh, Rehaitn — Lahzanxi, 
Dhiab. M. AJdd (min. 83 — B. 
Aziza).

POLONIA - MEXIC 3-1 (1-0)
ROSABIO. Selecționata Poloniei 

a obținaț o victorie mult mal 
difkdU decît e arată «corul, lo- 
tr-adevSr, Jucătorii mexicani au 
f&ct* cel mai bus meci al lor 
<ttn acest campionat, obllgtad 
apărarea formației poloneze ti 
■e întrebuințeze serios.

Cele patra gohrrl M foat ta- 
■eriae de Bouiek (min. 43 șl 
t3) șl Deyna (min. 54) pentru 
echipe Poloniei șl da Fierea 
tmin. 51) pentru eea a Mexi
cului.

CLASAMENTUL
1. POLONIA 3 1 1 • 4- 1 5
2. R-F. GERMANIA 3 1 2 • • 4
X Tunisia 3 1 1 1 3-2 3
<. Mexic 3««3 2-12 •

Echipei* Po Ion lei fi R.F. Germania 
M califică pentru seriile semifinale.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• Revista poloneză 

„Sportowiec“ explică ie 
ultimul său numdr de 
ce a fost de slabă cali
tate meciul Inaugural, 
Polonia *— ILF. Gerato- 
nia. Astfel, se a*ată că 
selecționerul |i antreno
rul naționalei poloneze, 
Jacek Gmoch, a urmat 
cu exactitate sfaturile or
dinatorului pe care l-a 
consultat înaintea meciu
lui. „Gmoch ■ oferit 
computerului toate infor
mațiile de eare dispunea 
despre echipa vest-ger- 
mană. Mașina i-a răs
puns că dacă polonezii 
nu donee să piardă a- 
cest meci vor trebui să 
recurgă la un joc de 
așteptare", scrie „Spor- 
towiec".

• Arbitrul elvețian 
Jean Dubach explică ar
bitrajul său din meciul 
Argentina — Franța : 
„Este adevărat că as
tăzi, dupâ ce am văzut 
de mai multe ori la te
leviziune acțiunea care 
m-a făcut sâ fluier Pe
nalty la Tresor, n-as moi 
fi dat aceeași decizie. 
Mai precis, na l-aș mai 
fi sancționat pe fundo- 
șul francez. Dar totul se 
petrece atît de iute pe

gazon... $< trebuie sâ 
iei o decizie la cîteva 
secunde 1" Ce s-a pe
trecut Insă marți seara 
pe River Plata î „Mai 
Intii mi s-a părut câ 
Tresor a făcut un fault 
asupra lui Luque. Eram 
foarte departe de fază 
și n-am văzut bine. L-am 
văzut Insă perfect pe 
Tresor boxînd balonul. 
Dar credeam că mingea 
ieșise din careu. Pentru 
asta m-am dus să mâ 
consult cu arbitrul de 
tușă. Cînd acesta ml-a 
spus câ balonul ne te
șise, n-am ezitat și am 
arâtat punctul do la 11 
m. Dar acum îmi dae 
seama — filmul probea
ză - câ Tresor n-a lovit 
balonul cu mina in mod 
intenționat așa cum am 
crezut în momentul o co
la". Cit despre penal
ty ul nefluierat la un 
fault asupra Iul Six în 
careul argentinian, Du
bach spune : „Eram de
parte de acțiune fi mi 
s-a părut câ francezul 
s-a lăsat să codă in mod 
voit și pentru oceosta 
nu am fluierat”.

• Rivefino a fost titu
larizat (conducător de 
joc) pentru meciul cu e- 
chlpa Austriei de condu-

SUEDIA - SPANIA 0-1 (0-0)
A fost un meci ta eare jucă

torii cpanlou au acționat muB 
mal variat șl mal activ ta atac, 
n șl-au creat mal multe altuațn 
de gol la poarta apărată șl da 
astă dată excelent de HellstrOm. 
Absolut meritată victoria elevilor 
antrenorului Kubala. Golul ■ 
fost marcat de Asensl (mln. 7S).

A arbitrat Fr. Blwersl (R. F. 
Germania). SUEDIA : HellstrCm 
— Borg, Andersson, Nordquist, 
Erfandsson, Nilsson (min. S3 
Llnderoth), Nordta, B. Larsson, I. 
Larsson, Sjdberg, EdstrOm (mln. 
50 wendt). SPANIA: M. Angel — 
Urla, Blosca (mln. 4« Pirri), 04- 
mo, Marcelino, Isidoro, Lead. 
Asensl, Cardenosa, Santillana, 
Juanlto.

BRAZILIA - AUSTRIA 1-0 (1-0)
Foștii campioni mondiali au 

realizat cei mal bun meci al lor 
de pini acum din turneul final, 
ta (ața unei selecționate a Aus
triei ln vizibilă scădere a poten
țialului fizic. Mal cu seamă tn 
repriza secundă, brazilienii au 
stăptatt mijlocul terenului, ini
țiind șl numeroase atacuri peri
culoase la poarta Iul Koncilla. 
A marcat Roberto (min. 42).

A arbitrat R. Wurtz (Franța).’ 
BRAZILL4 : Leao — Nelinho,
Oscar, Amarai, Cerezo, Dirceu 
(mln. S9 Chloao), Neto (miri. S3 
Zico), Batista, Gill, Mendonca, 
Roberto. AUSTRIA : KoncUia — 
Sara, Obcrmayer, Breltenberger, 
Pezzey, Hlckersberger (min. 91 
Weber), Prohaska (min. 83 
Happlch), Kriger. Kreuz, Kranld. 
Jara.

CLASAMENTUL

1. AUSTRIA 3 2 0 1 3-2 4
2. BRAZILIA 3 1 2 • 2-1 4
3. Spania 3 1 1 1 2-2 3
4. Suedia 3 • 1 2 1-3 1

S-au calificat pentru grupele semi-
Anale echipele Austriei |i Braziliei. 
(Aastria ocupă locul I, avlnd un 
număr mal mare de goluri marcate).

cerea Confederației brt> 
ziliene a sporturilor, 
oare i-a forțat mina a> 
trenorulul Coutinho. De
altfel, după cum anunță 
agențiile de presă, a- 
cesta are acum dreptul 
doar sâ conducă antre
namentele, echipa fiind 
alcătuită de o comisie 
tehnică formată din șase 
persoane. Partida cu A- 
ustria este decisivă per»- 
tru cariera Braziliei ta 
acest ,.Mundial".

La cantonamente! 
reprezentative" Spaniei — 
o adevărată Infirmerie I 
Nu mai puțin de opt te- 
câtor! sînt accidentați 
sau bolnavi : Marceline 
(lovit la șoldul sting), 
Santillana (dureri 1c ge
nunchiul drept). De ta 
Crux (sciatică), Miguel 
(suferă de oductorO, 
Miguel Angel (lovit ta 
genunchi), Asensi (he- 
rratom la pe*oneu), B>- 
doro fgripă). Ruben Co
ne (rinofaringitâ).

• $i olandezii ou pro
bleme de alcătuire a 
formației datorită acci
dentărilor : Rene van de 
Kerkhof are o fractură la 
încheietura mîlnîl, iar 
Neeskens acuză o lovi
tură la coaste.
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