
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 

Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUSESCU

AU REVENIT ÎN CAPITALĂ DIN VIZITA
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIV - Nf. 8888 I 8 PAGINI - 30 BANI| Simboto 17 iunie 1978 |

ÎNTREPRINSĂ ÎN MAREA BRITANIE C. E. de box pentru tineret

Mii și mii de bucureșteni prezenți pe aeroportul Otopeni 
și-au manifestat încă o dată sentimentele de dragoste 
și recunoștință față de președintele țării noastre pentru 
neobosita sa activitate consacrată bunăstării poporului 
român și creșterii continue a prestigiului României

DANIEL RADU ȘI ION JOIȚA— 
CAMPIONI CONTINENTALI

• *

socialiste
Vineri după-amiază, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au inapoiat in Ca
pitală, venincl din Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, unde au făcut o vizită 
de stat. Ia invitația Maiestății 
Sale Regina Elisabeta a Il-a și 
a ducelui de Edinburgh.

La aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu multă căl
dură de tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Constantin 
Dăscălescu, Ion llincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pătan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
det, Ștefan Voitec, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Ri
chard Winter, Vasile Marin, 
Vasile Mușat. Tovarășii din 
conducerea partidului și statu
lui au venit împreună cu soți
ile.

Cu inimile pline de bucurie, 
in intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit pe 
aeroport mii și mii de bucu
reșteni.

Mulțimea scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", exprimindu-și sa
tisfacția față de rezultatele atit 
de bogate ale vizitei în Marea 
Britanie și convingerea că a-

în lume
ceasta va contribui la extinde
rea și adincirea colaborării ro- 
măno-britanice, in diferite 
sfere de activitate.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii 
a răspuns cu prietenie mani
festărilor călduroase adresate 
de cetățenii Capitalei.

★
Vineri, 16 iunie, s-a încheiat 

vizita de stat in Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Este ora 10,00. In marea sală 
a Palatului Buckingham, solii 
poporului român se reintilnesc 
cu regina Elisabeta a Il-a și 
cu ducele de Edinburgh. In a- 
ceeași atmosferă de cordialitate 
și prietenie în care s-a desfă
șurat întreaga vizită, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu iși iau 
rămas bun de la regina 
Elisabeta a Il-a și ducele de 
Edinburgh. Prin calde stringeri 
de mină, sint reconfirmate re
zultatele deosebit de rodnice 
cu care s-a încheiat acest me
morabil eveniment din cronica 
relațiilor româno-britanice.

Inalții oaspeți iși iau, de ase
menea, rămas bun de la mem
brii Casei Regale.

După Încheierea ceremoniei 
de rămas bun, coloana oficială 
de mașini se îndreaptă spre 
aeroportul Heathrow. Aici, 
membrii suitei de onoare, alte 
oficialități britanice salută incă 
o dată pe inalții oaspeți.

La ora 10,50, ora locală, ae
ronava prezidențială decolează, 
îndreptindu-se spre București.

DUBLIN, 16 (prin telefon). 
Vineri, in ultima gală, care s-a 
prelungit pină noapte* tirziu, 
cei mai buni reprezentanți ai 
tinerei generații de pugiliști 
europeni și-au desemnat cam
pionii pe 1978. După cum se 
știe, la această ediție a compe
tiției țara noastră a fost repre 
zentată de o formație mică, 
compusă din 6 sportivi. Cu atit 
mai meritoriu este bilanțul e-

(Continuare in pap. a S-a)

NADIA COMANECI 
EVOLUEAZĂ 

LA ȘANHAI
PEKIN, 16 (Agerpres). — La 

Palatul sporturilor din Șanhai a 
început vineri un mare concurs 
internațional de gimnastică la 
care participă sportivi și spor
tive din Canada, R.P.D. Core
eană, R-A. Egipt, Franța, Japo
nia. Olanda, ROMANIA și R.P. 
Chineză. Peste 18 000 de specta
tori prezenți în tribune au a- 
plaudat pe sportivii participanți 
cu prilejul festivității de des
chidere a Întrecerilor.

Intr-un articol consacrat a- 
cestui concurs, ziarul „Jenmin- 
jibao" menționează prezența 
campioanei olimpice absolute, 
românca Nadia Comaneci, care 
prin participarea sa dă o stră
lucire deosebită acestui tradi
țional turneu de gimnastică.

Concursul de la Șanhai a de- 
butat cu întrecerile pe echipe.

DANIEL RADU ION JOITA

Astăzi după amiazi, in campionatul masculin (lc Handbal

DINAMO - STEAUA, PARTIDA 
SCHIMBĂRII ȘTAFETEI CAMPIONILOR

Astăzi, la ora 18, pe arena din parcul sportiv Dinamo este 
programat derbyui handbalistic de mare atracție dintre DlNAMO 
BUCUREȘTI — virtuală campioană — și STEAUA — fostă campioană 
a României și ciștigătoare a ultimei ediții a Cupei campionilor eu
ropeni. Cum au pregătit cele două formații fruntașe ultimul oct al 
campionatului î Redactorii noștri au fost prezenți la ultimele an
trenamente ale lui Dinamo București și Steaua și încearcă să răs
pundă la întrebare prin intermediul reportajelor lor.

Miine, la București și Sibiu
OPREA vlase: „PENTRU NOI, MECIUL

ARE UN CARACTER DECISIV!"

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI1 
PARTIDE ATRACTIVE, ECHILIBRATE,
Miine, la București și la Si

biu, au loc semifinalele „Cupei 
României", competiție care se 
desfășoară în cadrul marii în
treceri „Daciada". Cele două par
tide reprezintă penultimul act 
al stagiunii fotbalistice oficiale, 
ultimul fiind programat joi 22 
iunie, la București, finala cu
pei. Programul jocurilor de 
miine este următorul :

BUCUREȘTI : Universitatea
Craiova — Politehnica Iași (Sta

dionul Republicii).
SIBIU: Olimpia Satu Mare — 

F. C. Argeș (stadionul Dum- 
bra va).

Ora de începere a semifinale
lor : 16.

Deci, deținătoarea trofeului. 
Universitatea Craiova. ajunsă 
în penultima fază a popularei 
competiții alături de echipa 
care a terminat în campionat la 
egalitate de puncte cu ciștigă- 
toarea, F. C. Argeș, și de două 
formații care au trecut prin 
multe emoții pentru a-și păstra

SIMBOLUL UNEI MARI VICTORII
Virginia Ruzici primește

Pentru prima oară in suita 
celor 50 de ediții ale turneului 
internațional de tenis de la Ro
land Garros (1928—78), o spor
tivă româncă urcă pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere. Prin cucerirea titlu
lui în proba de simplu feminin 
a tradiționalelor întreceri, în
cheiate duminica trecută, Vir
ginia Ruzici obține „Cupa Su
zanne Lenglen" (în fotografie), 
purtind numele celebrei jucă
toare franceze a anilor ’20, sim
bol al unei mari victorii spor
tive.

locul în prima divide, Politeh
nica Iași și Olimpia Satu Mare.

Cele patru semifinaliste au 
eliminat următoarele echipe 
spre a ajunge pînă la jocurile 
de miine : Universitatea Craio
va : 5—2 cu Avîntul Mînedu,
2—1 cu Industria sîrmei C. Târ
zii, 3—2 cu Dinamo București. 
F. C. Argeș : 1—0 cu Unirea 
Focșani, 1—0 cu S. C. Bacău, 
2—1 cu F.C.M. Galați. Politeh
nica Iași : 1—1 cu Gaz metan 
Mediaș (calificată ca echipă în 
deplasare), 8—7 (după executa
rea de penaltyuri) cu Steaua, 
2—1 cu F. C. Brăila. Olimpia 
Satu Mare : 1—0 cu Gloria Re
șița, 7—5 (la penaltyuri), cu 
Corvinul, 1—0 cu U.T.A.

Cele două semifinale se pre
zintă atractive și, ca orice joc 
de cupă, deschise oricărui re
zultat Echipele care au avantaj 
după „calculul hirtiei* — Uni
versitatea Craiova și, respectiv, 
F. c. Argeș — vor suporta a- 
saltul a două formații dornice

„Cupa Suzanne Lenglen”

LA FOTBAL, 
CA IN . CUPĂ...

să se remarce in cupă, după ră- 
minerea în planul doi in cam
pionat Să vedem ce finaliste 
vom avea miine după-amiază I 

(tu pag. a 6-a: ultimele vești 
din taberele lemifinalietelor)

Sub însemnele marii competiții naționale „Daciada”
«I ....... ■ I —

SĂLAJUL DEPĂȘEȘTE TOT CE A REALIZAT 
PINĂ ACUM ÎN SPORTUL PENTRU TOȚI!

6 000 de flăcăi și fete și-au măsurat elanul, îndemnarea și forța 
cu prilejui Festivalului sportului sălăjan

In tot mai atrăgătoarea așe
zare de sub munții Mezesului 
— Porolissum-ul de ieri. Zalău! 
zilelor noastre — 6 000 de flă
căi și fete au trăit din plia 
bucuria mișcării in aer liber. 
Le-a prilejuit-o cea de a doua 
ediție a Festivalului sportului 
sălăjan, organizată de C.J.E.F.S., 
în colaborare cu factorii cu a- 
tribuții și desfășurată sub în
semnele marii competiții spor
tive naționale „Daciada". Sta
dionul, celelalte baze sportive 
din orașul Zalău au fost gaz
dele acestei acțiuni, care, prin 
amploare, prin organizare, „a 
depășit tot ceea ce s-a realizat 
in această zonă pină acum in 
activitatea sportivă de masă", 
cum ținea să remarce tovarășul 
loan Mureșan, prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al 
U.T.C.

Terenurile de sport din orașul 
de reședință al județului Sălaj 
au trăit realmente, timp de 
două zile, momente cu totul de
osebite, prin dimensiunile aces

Firește, miza partidei nu mal 
este aceeași, dinamoviștil fiind 
campioni încă de duminica 
trecută, după victoria de la 
Arad. Dar, poate tocmai faptul 
că Intîlnirea este curățată de 
zgura crispării este în folosul 
handbalului. Vom putea vedea 
un spectacol de înaltă ținută, 
preocuparea jucătorilor celor 
două formații urmind să fie nu
mai— handbalul.

I-am înfățișat ieri, la antre- 

tei frumoase acțiuni. Intr-ade
văr, cei 6 000 de participanți la 
Festival au fost exponenții ce
lor peste 30 000 de tineri și ti
nere din Sălaj prezenți, din 
primăvară, la prima etapă a 
Festivalului, desemnați după 
viu disputate întreceri : pio
nierii in „Cupa văilor", elevii 
in „Cupa U.T.C/', tinerii din 
întreprinderi in „Cupa sindica
telor", iar cei din unitățile eco
nomice situate in mediul sătesc 
în „Cupa UJ.CA.P.'. însumate, 
aceste patru competiții au alcă
tuit Festivalul sportului sălăjan, 
întregit și cu reușite concursuri 
care au marcat închiderea anu
lui sportiv școlar și de pregă
tire pentru apărarea patriei.

Spectatorii, care au umplut 
pînă la refuz bazele sportive 
din Zalău, l-au aplaudai, mai 
întii, pe finaliștli la „Cupa vii
lor". Competiția a ajuns acum 
la a 8-a ediție. Are, cum s-ar 
spune, o istorie a ei. „Au ini
țiat-o copiii din satul Zâoani. 
comuna Ip — ne explica to

namentul noii campioane, Di
namo București, opinia mea lui 
Cornel Pena. „Sint și nu sini 
de acord cu ea — mi-a răspuns 
neîntrecutul portar al naționa
lei noastre. Firește, mă bucură 
nespus acest titlu șl am muncii 
pentru el pînă la epuizare. Gîn- 
diți-vă : eram eampion mondial 
— de două ori, campion mon-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4—5)

varășa Viorica Cișț, președinta 
Consiliului județean al organi
zației pionierilor. Zâoani se află 
pe valea Barcăulul și acolo aa 
făcut popas copiii din comunele 
invecinate, aflate pe aceeași 
vale. După Zâoani, prin rotație, 
„Cupa văilor" s-a desfășurat in 
alte și alte așezări situate pe 
fir de ape, copiii fiind primiți 
in ospeție. Acum a venit rindul 
pionierilor din Zalău să fie gaz
de*. Gazde, completăm noi, 
pentru mai bine de 300 de 
atleți, 32 de echipe de handbal 
și volei, pentru echipajele de 
ștafetă aplicativă. Dincolo de 
valoarea in sine a acțiunii, în
trecerea a oferit copiilor — cum 
ne-am convins — prilejul de a 
se cunoaște, de a lega multe și 
trainice prietenii. Așa cum s-a 
intîmplat, dealtfel, și Ia edițiile 
precedente. Copiii din Zalha și 
Purcăreț, comune de pe valea 
Someșului, sau cei din Tusa, 
așezare pe firul Crasnei, aveau 
carnețelele pline cu zeci și zed

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)



Siib genericul „DACIADEI"

Ia Arad s au desfășurat

Întrecerile ia tir pentru

FINALA PE ȚARĂ 
A „CUPEI U.T.C"

Zilele trecute, poligonul „Pă
duricea" din Arad a fost 
gazda finalei pe tară a „Cu
pei U.T.C." la tir. Desfășu
rată sub genericul marii com
petiții naționale „Daciada", 
într-o atmosferă sărbătorească, 
întrecerea a fost organizată de 
C.C. al U.T.C., în colaborare eu 
Federația română de tir. în în
trecerile de masă au fost pre- 
zenți 4 500 de băieți și fete, ti
neri muncitori, elevi și stu- 
denți, iar la finale au participat 
80 de concurenți. Proba de în
trecere a fost pușca de calibru 
redus, 10 focuri, din poziția 
culcat nerezemat.

Primul loc a revenit, la fete, 
sportivei Jenica Semencluc, de 
la liceul Zoia Kosmodemian
skaia, din București, pe locul 
secund s-a clasat Camelia Boi- 
eliu, de la liceul Solea (județul 
Suceava), iar pe cel de al trei
lea Livia Tureanu, de la liceul 
„Ion Slavici" din Arad. Iată 
și cîștigătorii primelor trei 
locuri la băieți : 1. Nicolae Pop 
(Liceul agricol Slatina), 2. Be- 
none Filîpescu (Liceul industrial 
Pitești), 3. Florian Lazăr (Li
ceul pedagogic Botoșani).

„Cupa U.T.C." a fost câști
gată, în întrecerea pe echipe, 
de județul Maramureș, urmat 
în clasamentul general de ju
dețele Suceava și Olt.

Nicolae STRAJAN — coresp.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică ți Sport orga
nizează cu ocazia primei edi
ții a finalelor competiției 
sportive naționale „DACIADA*

O EXPOZIȚIE DE FOTOGRA
FII SPORTIVE

Intre zilele de 10—25 septem
brie 1978.

Cel care doresc să parti
cipe la această manifestare 
vor trimite exponatele pînă 
la 1 septembrie 1970 (dimen
siuni 24/30) pe adresa 
C.N.E.F.S., serviciul propagan
dă, str. Vâsli. Conta nr. 16. 
sectorul L București.

SUB FLAMURA „DACIADEI"
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Versuri : N. E. Vîrgolici
Muzica : Mircea D. Bădulescu

1.
Din străbuni, de la daci 

și romani 
Moștenim puteri de oțel 
„Altior, citior, fortior" 
E deviză și ne este țel.

Refren 
Sub flamura Daciadei 
Prin sport și prin muncă 
Urcăm trepte de lumină 
In zbor comunist spre înalt 
Pe fruntea iubitei patrii 
Prin sport și prin muncă 
Vom pune cununi de lauri 
Vom stringe tării de bazalt

2.
Bucuros soarele ne-a călit
Fii ai țării noastre de azi
Brav popor, muncitor și cinstit 
Cu flăcăi voinici ca falnici brazi.

Refren
3.

Hai veniți, prieteni dragi, 
hai cu noi

Să sorbiți puteri de ne-nvins 
Sănătoși și mat tineri să fim 
Pe întregul patriei cuprins.

Refren
4.

Am pornit din uzini, de pe-ogor 
Inimi tinere care ard
Tot mai sus să-nălțăm pe catarg 
Tricolorul, glorios stindard I

SĂLAJUL DEPĂȘEȘTE TOT CE A REALIZAT
(Urmare din pag. 1)

de nume șl adrese. Maria Brise, 
câștigătoarea probei de 800 m. 
și-a invitat la ea, la Valcău, nu 
mai puțin de 30. de prietene, 
loan Lung din Tusa a făcut și 
el același lucru...

După aceea, aplauze pentru 
participanții la „Cupa U.T.C.", 
jucători de oină, volei și hand
bal. Oină, sportul nostru națio
nal, statornicit de secole pe 
meleagurile sălăjene, a adus 
din nou pe podium formația 
„Zorile" din Voivodeni. La 
handbal am consemnat tenaci
tatea fetelor din Gîlgâul Alma- 
șului și omogenitatea băieților 
din Hida. Iar la volei, un me
ritat succes pentru tinerii care 
se pregătesc să devină munci
tori și tehnicieni la întreprin
derea de conductori electrici 
emailați și o inedită prezență 
printre cîștigătoare a echipei 
cadrelor didactice din Zalău, 
învățătoare, educatoare și pro
fesoare.

—Tinerii participant! la „Cu

pa sindicatelor" au impresionat 
prin ținută, prin disciplină. Fe
licitări s-ar cuveni tuturor. Cum 
spațiul nu ne îngăduie, ne 
vom limita la Iosif Veres și 
Csila Seiter (tenis de masă), 
Mariana Mihuț și Ion Avasi- 
lichioaie (tenis). Ileana Bala și 
Odon Marton (popice).

N-am fi crezut ca reprezen
tanții unor unități agricole să 
ofere, prin intermediul atletis
mului (nefîind vorba de o pro
bă, ci de șase — 100 m, 800 m, 
1 000 m, lungime, Înălțime și 
greutate), un spectacol sportiv 
cu incontestabile virtuți. Fina- 
liștil sosiți din Buciumi, Creaca, 
Marca, Sărmășag și Dobrin po
sedă calități fizice care, culti
vate, „lucrate". îi pot recoman
da pentru concursuri dincolo de 
hotarele județului. Teodor Mol
dovan, activist de partid din 
Dobrin. ei însuși participant la 
Festival, ne-a vorbit de întrece
rile organizate în comună, la 
care sînt invitați mulți tineri 
din așezările vecine (JȘi asta 
de mai multe ori pe an").

Nu mai puțin de opt reprize 
de gimnastică-sportivă, de an
samblu și acrobatică — au punc
tat închiderea anului sportiv 
școlar și de pregătire pentru 
apărarea patriei. A fost un pri
lej de bilanț, care a scos în re
lief munca plină de avint a co
piilor din grădinițe — șoimi ai 
patriei, a pionierilor, a elevilor 
din liceele de toate gradele, a 
multor cadre didactice și direc
tori de școli — cum ținea să 
remarce tovarășul Nieolac Ne
grea, prim vicepreședinte al 
C-J.E.FB. Sălaj. O remarcă la 
care subscriem, adăugind că a 
fost și un fericit prilej de mă
surare a capacității organizato
rice a celor din județ, cărora H 
se oferă prilejul, acum, prin 
„Daciadă*, să materializeze 
multe și frumoase inițiative 
destinate să apropie copiii, ti
neretul de exercițiul fine, de 
sport, practicat sistematic, și să 
dea la iveală valori autentice 
în performanță, cum au și fost 
descoperite eiteva șl cum, fără 
îndoială, mai există...

CARII Ml
UN POET PE
BICICLETA !...

O istorie romanțată a ciclis
mului mondial T O istorie sen
timentali a sportului eu pe
dale românesc ? Un roman de 
aventuri pe, două roți T Un 
poem în proză închinat „midi 
regine*' T însumați toate aces
tea șl veți avea imaginea rea
lă a fermecătoarei scrieri wUn 
haiduc pe bicicletă- pe care 
o datorăm poetului, prozato
rului și ziaristului Dan Deșliu. 

îndrăgostit de ciclism. Dan 
Deșliu n-a fost un observa
tor din turn al acestui feno
men, el un veritabil părtaș al 
bucuriilor șl necazurilor plu
tonului. A urmărit și a des
cris cu o frumusețe aparte is
prăvile ' eroilor șoselelor in 
„Turul României- șl „Cursa 
Sdntedi-, în „Tour de l’Ave- 
nir- șl „Tour de France-, în 
atîtea șl atîtea peripluri îneît 
rutierii fl socotesc de-al lor. 
Aid, în adevărul scrierilor 
trăite, ca și în talentul remar
cabil nu numai de scriitor, d 
și de fin psiholog rezidă va
loarea cărții care îmbogățește 
literatura noastră sportivă.

Așa cum ne avertizează sub
titlul cărții, „Contra timp și 
spațiu cu Marin Niculescu^

intenția Inițiala pare sâ fi fost 
aceea a realizării portretului 
unui mare sportiv al dcMsmu- 
lui și al sportului românesc. 
Daa Deșliu n-a rezistat Insă 
rigorilor und astfel de între
prinderi. Condeiul său a zbur
dat pe dmpul poveștilor fru
moase, al legendarelor dispu
te, al încrlncenărilor reale 
dlntr-un sport pe care l-a in
ventat un ziarist pentru... zia
riști. Ne poartă mintea sa is
coditoare de La Izvoarele Ni
lului pînă pe crestele Alpilor 
șl Plrineilor, din America tu
turor năstrușniciilor pînă în 
parcurile Parisului, ne dezvă
luie inima sa mare eroismul 
începuturilor ciclismului în 
România, dramatismul curse
lor care au dat plutoanelor 
de elită ale lumii pe Marin 
Niculescu șl Gabriel Moicea- 
nu, pe Vasile Teodor și Mir
cea Romașcanu, pe a ti ți a alții.

Cartea se adresează, desigur, 
iubitorului de sport șl de fru
mos șl nu este numai o în- 
tîmplare fericită că ea a fost 
editată la „Junimea- de un 
alt mare Iubitor al genului 
sportiv, Mircea Radu Iacoban. 
„ -.j.,... Hristache NAU.M

„100 DE SPORTIVI

BMIÂMI"

»ăzuți de Al. Clencin

I. Negrea, Basarabi — 
Constanța. Citeva din ideile 
dumneavoastră vor fi folo
site m unele din materialele 
noastre viitoare. Exemplul 
Nadiei Comăneci (al gimnas
telor, in general), al luptăto
rilor, care s-au înapoiat de 
La C.E. cu o ade vârâtă co
lecție de medalii, desigur, 
poate fi pilduitor pentru 
mulți sportivi, inclusiv pen
tru fotbaliști, de la care toți 
cei oe iubesc acest sport aș
teaptă rezultate pe măsura 
condițiilor ce le-au fost cre
ate. După cum spuneți și 
dumneavoastră, secretul ma
rilor performeri : munca in
tensă, pregătirea fără mena
jamente, dăruirea, ambiția.

A. Popa — Vaslui : „Am 
o fiică, Adina, căreia, de la 
4 ani, i-a plăcut gimnastica 
și a iubit-o pe Nadia. Din 
septembrie anul trecut este 
elevă la cunoscutul liceu din 
Onești, unde a fost admisă 
după primul ei concurs. Re
cent am primit o scrisoare 
de la Adina, prima sa scri
soare, tn care ne arată ma
rea bucurie că a terminat de 
învățat ultima literă din a- 
becedar și că știe să scrie și 
să citească. Noi, părinții, 
suntem bucuroși că Adina, la 
cei C ani, învață, face sport, 
că are grijă singură de ți
nuta sa școlara. Ea 
bucurat in 
de căldura 
ce, 
lor , - - .
de o competentă îndrumare, 
care a fost încununată de 
note bune, 9 la învățătură și 
19 la gimnastică. Sini primii 
pași spre sportul de perfor
manță, spre viață ai copilu
lui nostru. Dorim ca prin in
termediul ziarului „Sportul-4 
să mulțumim tuturor celor 
ce s-au ocupat de copilul 
nostru. Vrem cu acest prilej 
să adresăm tuturor părinți
lor îndemnul nostru de a nu 
opri coptii de la sportul pe 
care-l îndrăgesc. Ei vor avea 
satisfacții la învățătură, vor 
deveni inteligenți și munci
tori*. Stimate tovarășe Popa, 
am publicat cu plăcere eiteva 
din rîndurile dumneavoastră, 
care ne-au produs o mare 
impresie. Sîntem convinși că 
ambiția și talentul Adinei, 
primele ei bucurii, ca și în
demnul dumneavoastră vor 
găsi ecour și în rîndurile al
tor copii și părinți. 
ca la „Școala Nadiei* 
din Vaslui să se 
ea ca o mare 
Succes !

I. Jidveianu — 
„De circa 10 ani 
dintre abonații permanenți ai 
ziarului „Sportul*. Pînă la 
data de 4 aprilie ax. am lo
cuit în strada Hebe 19, după 
care m-am mutat în noua 
locuință oe mi-a fost repar
tizată in piața A. Sever 12, 
oficiul poștal 12. în ziua de 
15 mai am anunțat vechiul 
oficiu pentru a face cuveni
tele schimbări de expediere 
a abonamentului. După 5—6 
zile am făcut , o nouă inter
venție la oficiul 10, dar am 
primit doar ziarul local. Res
tul de ziare n-au mai venit 
nici la vechea și nici la noua 
adresă. Mi s-a spus că totul 
depinde de redacțiile respec
tive. Solicit rezolvarea aces
tei situații, considertnd că 
este un drept al meu să pri
mesc ziarele de vreme ce am 
plătit abonamentele respec
tive*. Desigur, este un drept

ta școlara. Ea s-a 
mod permanent 

cadrelor didacti- 
a antrenorilor, a colege- 
mai mari, a beneficiat

Dorim 
fetița 

formeze și 
campioană.
Timișoara : 

sini unul

al dumneavoastră, precum al 
tuturor celor abonați. Sur
prinde răspunsul ce vi l-a 
dat de cei de la oficiul poș
tal nr. 10 din Timișoara, care 
nu știu (sau nu vor să știe) 
că redacțiile nu se ocupă de 
abonamente sau de difuzarea 
publicațiilor respective. Dacă 
lucrurile nu s-au rezolvat, 
adresați-vă Direcției de ex
pediere a presei — Biroul de 
reclamații7 —, București, Pia
ța Scînteii nr. 1, Oficiul poș
tal nr. 33, care, sîntem si
guri, le va spune celor de 
la oficiul din Timișoara cum 
trebuie procedat. Cu acest 
prilej răspundem și altor ci
titori în sensul că redacția 
nu se ocupă de rezolvarea 
abonamentelor. Acestea se 
fac prin oficiile poștale.

G. Giurcuț, satul Cosniciu 
de Sus — Sălaj : „Cu șapte 
ani in urmă, in satul nostru 
exista un teren de sport des
tul de bun dar, din motive 
obiective, c f::: 
dat circuitului agricol, 
tinerii au cerut să aibă 
ei un teren de sport, fie 
de mic, de fiecare dată 
primit același 
«nu se poate»-. Rugăm și pe 
această cale să se ia măsuri 
de rezolvare a acestei pro
bleme*. o doleanță firească. 
Acum, cînd sub genericul 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada- ‘ ' 
masă cunoaște o 
voltare in orașele 
țării, 21__
doresc să aibă și 
al lor, unde să-și petreacă 
o parte din timpul liber în 
tovărășia atît de plăcută 
de reconfortantă a i 
Inexplicabil cum 
locale nu-i înțeleg, 
că este de datoria 
să răspundă acestei 
te solicitări. Dealtfel, 
gea sportului din 28 

22, litera a, 
vede : „Organele locale ale
administrației de stat includ 
in planurile de sistematizare 
ale orașelor și comunelor, în 
cartiere, pe lingă școli și in
stituții de învățămînt supe
rior, spațiile destinate ame
najării bazelor sportive*. 
Cît privește C.A.P.-ul în pe
rimetrul căruia a intrat fos
tul teren de sport, aceasta 
are obligația să repartizeze 
un alt spațiu în locul celui 
dezafectat.

Ne-au scris cîțiva tineri din 
comuna Tutova—Vaslui. Exis
tă aici terenuri de fotbal, 
volei, baschet, amenajate și 
cu contribuția cetățenilor, a 
elevilor. Există și o mare 
pasiune pentru sport, mai 
ales pentru fotbal. Unii din
tre tineri și-au procurat sin
guri ghete și tricouri. Solici
tă doar sprijinul 
locale 
echipei 
tem pe 
acestor 
speranța că echipa din Tu
tova va aduna din 
jurul terenului sute 
de spectatori.

I. Șuth, Săvădisla 
Citind clasamentele 
(pag. 2—3, coloanele 1—2) vă 
puteați da seama că era vor
ba de următoarele capitale 
prezente în întrecerea de na- 
tație de la București : Mos
cova, Praga, Budapesta, Var
șovia, Sofia șl, normal, 
București.

a fost arat și re-
Deși 

Și 
cit 
au

răspuns

tinerii din

La art.

TOTUL DESPRE FOTBAL
Mîine, pe stadionul din Bu- 

zău, se va consemna nu nu- 
§ mai promovarea echipei Glo- 

ria din localitate in Divizia 
A, ci și primul tur de ma- 

g nivelă al comediei cinemato- 
$ grafice „Totul despre fotbalu. 

O producție a Casei de filme 
nr. 4, scenariu : Mircea Ra

ji du Iacoban, regia :
Blaier.

în pauza meciului 
< ria B vor pătrunde

chipe costumate la fel ca și 
protagoniștii meciului ; fazele 
construite de actorii-jucători

Andrei

de Divl- 
două e-

pe

sportul de 
mare dez- 

și satele 
Cosniciu 

ei un loc

și 
sportului, 
organele 

mai ales 
acestora 

justlfi ca
prin Le- 
dec. 1967, 
se pre-

organelor 
pentru reînființarea 
de fotbal. Transmi- 
această cale S.O.S.-ul 
iubitori de sport cu

nou in 
și sute

- Cluj. 
finale

Constantin ALEXE
-*WWW<.

LA BUZĂU
partide de neuitat, menită să 
dea răspunsul la întrebarea 
arzătoare: „Cine rămîne, cine 
retrogradează Sîntem si
guri că publicul buzoian va 
da întreg concursul echipei 
de cineaști din rîndul căreia 
îi menționăm pe Dem Rădu- 
lescu, Gh. Dinică, Ovidiu 
Schumaher, Aurel Giurumia, 
Sebastian Papaiani, Jean Con
stantin, Aristide Teică, Nicu 
Constantin, Dorin Dron etc.

Urăm noului film românesc 
să spună dacă nu 
totul despre fotbal,

chiar... 
măcar___  l 

•£, vot Înfiripa povestea unei atît cît se cuvine. 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

Cu verva-1 cunoscută. Alexan
dru Clenciu a realizat o „galerie 
de portrete* ■ celor mai bun! 
IN de «portlvl români, care s-au 
afirmat in marile competiții in
ternaționale. De la atleta Ua 
Manoilu la boxerul Paul Do- 
brescu, de la ealacisțul Vasile 
Dlba la călărețul Oscar Recer, 
de la fotbalistul Dudu Georgescu 
la handbalistul Ștefan Birtalan, 
de la luptătorul Nicu Glng* la 
voleibalistul Wiliam Schreiber — 
?1 Înșiruirea ar putea' să continue 
cu nume, de Ieri ?1 de azi, care 
au adus glorie sportului româ
nesc —, pe toți, „pana acidulată* 
de caricaturist șl epigramist a 
lud Al. Clenciu l-a „încondeiat* 
cu har șl cu umor.

Dar, micul volum „ioc de spor
tivi români* nu este numai o 
culegere (e drept, reușită) de por
trete in tuș șl rime, d și o „en
ciclopedie de buzunar*, pentru 
că fiecărui sportiv 11 este rezer
vată și o scurtă prezentare bio
grafică, foarte utilă pentru un 
iubitor al sportului, precum șl 
un „loc alb*, bun pentru... au
tografe. Așadar, o carte menită 
să destindă, dar care îmbină 
plăcerea cu utilul (Ea FJ. __ ,

ALTE APARIJÎI
• C.D. PETRESCU, Modelul tu

ristic Chamonix-Montblanc
• M. IACOBESCU, L IOSEP — 

Fălticeni (col. „Mic. îndreptar 
turistic*)
• C. BOBEI — Pentatlonul atle

tic școlai
• I. drAGAN — Refacerea orga

nismului după efort (eol. „Va
canța fi sănătatea").

ANUNȚ
Sesiunea a doua de exa

mene la Școala de specia
lizare postllceală de antre
nori va avea loc în peri
oada 3—10 iulie a.c.

Lecțiile de sinteză, pre
cum și restanțele din pri
ma sesiune vor avea loc 
între 26 iunie — 3 iuUe 
a.c. Examenul de absolvire 
are loc în perioada 11—15 
iulie a.c. și va consta din: 
lucrare scrisă la teoria 
antrenamentului sportiv, 
lucrare scrisă, probă prac
tică și probă orală la 
specializare.



TALENTUL-O PREMISĂ, MUNCA-PRINCIPALĂ
CONDIȚIE A AFIRMĂRII DEPLINE

PE TERENUL DE SPORT AM ÎNVĂȚAT Fruntaș la carte campion republican al „Oaciadei"

LECȚIA TENACITĂȚII NICOLAE BOLOCAN ȘI-A GĂSIT
Această săptămână a mai 

înseninat „cernii" lotului re
prezentativ de volei care pes
te trei luni va pleca în Italia 
la Campionatul mondial : a 
reintrat, după un an de ab
sență, cel mai valoros coordo
nator de joc — Conneliu 
Oros. La 28 de ani, dintre 
care exact jumătate consa- 
crați voleiului de performan
ță, „dirijorul" a fast primit 
cu același entuziasm și încre
dere cu care colegii de gene
rație îl primiseră cîndva la 
pupitrul celei mai tinere re
prezentative, aceea a „spe
ranțelor olimpice", care avea 
să se afirme viguros, la vre
mea respectivă, pe plan in
ternațional.

Am fost martor la acest 
nou debut al lui Oros, la re
venirea fca în echipa de se
niori a României. Comei nu 
s-a schimbat prea mult față 
de primul debut A rămas a- 
ce’ași băiat delicat și blind, 
vesel și optimist, prietenos și 
voluntar. Deși datele sînt cu 
totul altele : acum elevul a 
deveniit profesor (absolvent al 
Facultății de filologie), tâ
nărul de altădată s-a maturi
zat, este tată a doi copii, cel 
ce „fura” cîndva de la un 
Cherebețiu, Drăgan sau Fe- 
rariu cite ceva din arta diri- 

. jenatului esite astăzi el însuși 
maestru. • Se spune despre 
tine, Cornele, că ești un mare 
talent... • Așa se spume, și 
cred că realmente am un 
dram de talent Dealtfel, orice 
sportiv de înaltă performanță 
trebuie să îndeplinească a- 
ceastă condiție sine qua nan. 
Diferențieri apar înitr-o oa
recare măsură în funcție de— 
mărimea acestui dram, dacă 
îmi este îngăduită exagera
rea. Dar, zic eu, diferențierea 
este dată în primul rând de 
felul în care se valorifică 
dramul de talent. • Mai con
cret și mai explicit 7 * Exis
tența talentului este doar o 
premisă. Fie în sport, fie în 
alte activități. Afirmarea în

CA Șl PASIUNEA PENTRU MOTOARE, 
CULTUL MUNCII SE TRANSMITE 

DESEORI DIN TATÂ-N FIU_
L-am aflat migălind intr-o zi, 

cu ani ta urmă, ta atelierul 
mecanic al clubului Steaua, ta 
fața lui, pe bancul de lucru, 
zeci, poate sute de piese mari 
și mici ale unei motociclete 
demontate. Gheorghe Voicules- 
cu (maestru emerit al sportu
lui, campion al țării la viteză, 
motocros și dirt-track) le lua 
pe rtad, le mlngîia parcă le 
privea Îndelung. Din ctad ta 
cind, se încrunta la cîte una, 
semn că ceva nu era ta re
gulă.

— Pregătirea de concurs a 
motocicletei 7

— Da, e o treabă dificilă. De
montăm de fiecare dată moto
cicleta complet, chiar și după 
antrenament. In concurs, cind 
este suprasolicitată, un șurub pe 
care l-ai ignorat, pe care nu 
l-ai „trecut prin mină", te poale 
face să abandonezi, după ce al 
condus aproape toată cursa l

— Aveți mult de lucru, nu 
f’umă...

— ta afară de pricepere, de 
seriozitate, este vorba de mun
că, de foarte multă muncă. 
Uneori de zile și nopți, chiar 
de săptămâni. Motociclismul de 
performanță cere cu deosebire 

seamnă punerea in valoare a 
vocației, prin exercițiu con
tinuu, prin muncă neobosită. 
Ca voleibalist, eu shut sută la 
sută produsul muncii. Am 
fost educat în acest spirit in 
toate etapele afirmării mele. 
Părinții m-au crescut ta cul
tul muncii, la școala din Ora
dea și ta colectivul sportiv 
condus de prima mea antre- 
noare, Eugenia Junker, mai 
apoi ta cadrul clubufljui Di
namo și ta reprezentativa ță-

CORNELIU OROS

rii am întâlnit același climat 
• Marea performanță cere 
eforturi foarte mari în pregă
tire. Cum ai primit solicită
rile 7 • Simplu : ca pe niște 
necesități cu care eram obiș
nuit de mic. Dealrtmintert, 
uneori, când din motive inde
pendente de voința mea nu 
onoram aceste necesități, sim
țeam că ceva mă ține pe loc. 
Și atunci am Înțeles singur 
sensul unei munci bine gân
dite. raționale — cum îmi 
place să-i spun. Adică, cu o- 
biectiv precis și mai ales cu 
efect practic • Antrenorii 
stat primii interesați in •- 
coastă direcție. Nu era de tr
ims 7 • Rolul antrenorului 
este deosebit, dar nu sufi
cient ! Mai ales ta cazul unul 

dârzenie și stăruință, ta spor
tul nostru m știe feerie Une 
ei motociclistal nu are voie 
să se mintă niciodată, nici 
pe el, nici motorul.

„Nea Gică* — așa 1 se spu
nea chiar atunci ctad era 
mai tlnăr — este unul dintre 
cej care nu s-a mințit nici pe 
el, și n-a mințit nici motoclclii- 
mui. A fost un foarte bun spor
tiv de performanță. Pe fiul său. 
Cornel, l-a educat ta același 
spirit Al pasiunii față de me
canică, de motociclism, al se
riozității și modestiei. Alături 
de acesta a petrecut Iarăși 
multe ore, zile de muncă ta 
atelier, ta antrenamente. Iar bă
iatul și-a urmat tatăl și in
succese : Cornel Voiculescu, fiul 
(Metalul București), a devenit 
campion al țării la dirt-track !

Exemplul de mal sus nu este 
izolat Un alt motociclist, Paul 
Mfilaer, putea fi văzut, ta urmă 
cu puțini ani, alături do fiul 
său Ernest care, deși foarte 
tînăr (15 ani), se prezenta eu 
o motoretă , jlobra" la con
cursurile de viteză rezervate În
cepătorilor. Seriozitatea ambi
lor, puterea lor de muncă a 
dat rezultate : Ernest Millner 
de Ia Torpedo Zărneșt! este as
tăzi — deși Junior tacă — cam
pionul de seniori al țării Ia 

coordonator de joc. Acesta 
este obligat, după părerea 
mea, să gândească mai mult 
în procesul muncii, să caute 
soluții, combinații noi. Și, în 
hcelasși timp, să-și cunoască 
bine fiecare coechipier, cu 
calitățile și defectele lui, pen
tru a-î pune ta valoare ce are 
mai bun. De asemenea, coor
donatorul are nevoie de mul
te alte calități pentru for- 
riiarea cărora trebuie să depu
nă un efort fizic și intelectual 
considerabil: mare precizie 
în execuții, luciditate și dina
mism, stăpânire de sine, au
toritate asupra sextetului etc. 
Tocmai acest travaliu intens 
face ca ridicătorii de valoare 
să fie extrem de puțini. • 
Sînt destui ridicători care 
muncesc mult, dar... • In a- 
ceste cazuri, de vină sînt pre
misele. Dar, dacă ele nu sînt 
false, munca rațională va 
crea întotdeauna valoare au
tentică, va înlătura orice ob
stacol. Uneori, chiar și pe 
cele care par să pună capăt 
unei cariere... • Ai vreun ar
gument din propria-ți activi
tate 7 • Acum patru ani am 
suferit un accident la coloa
na vertebrală și multă lume 
mă considera „terminat". Nu
mai eu, nu. La terapia indi
cată, am adăugat o muncă 
chibzuită, lucrând în mod spe
cial pentru mușchii spatelui. 
Șl am reușit să revin» Anul 
trecut am făcut hepatită și, 
dată fiind vârsta, mulți au 
crezut iarăși că voi termina 
cu voleiul. Dar iată că revin 
și, prin muncă, vreau să-mi 
recâștig locul în echipă, să 
ajung — pînă la campionatul 
mondial — la valoarea dina
inte de îmbolnăvire. Și voi 
ajunge, întrucât am învăța* 
bine lecția tenacității. Lecție 
însușită pe terenul de sport, 
dar care mi-a folosit și ta 
toate celelalte împrejurări afle 
vieții.

Aurelian BREBEANU

Ghcorghe fi Cornel Voiculescu, 
campion al sportului

motocros ! Cam același lucru 
l-a făcut și bătrlnul Die Paseo- 
tă din Timișoara cu fiii săi 
Ionel și Petre, alergători al 
asociației Progresul Timișoara, 
astăzi deținători ai mai multor 
titluri de campioni șl vicecam- 
pioni al țării la viteză pe șo
sea. O „istorie" asemănătoare 
se conturează la Oradea. Cea
sornicarul Viktor Arpad, cu 
meticulozitatea specifică mese
riei sale, — de fapt și el fost 
campion al țării la motociclism 
viteză — „șlefuiește" două ta
lente tot pentru motociclism : 
băieții săi Arpad și Istvan. Ul
timul, de numai 20 de ani, a 
făcut o cursă excelentă la con
cursul de viteză desfășurat ta 
această lună la București.

UN ALIAT STATORNIC - SPORTUL .;
Nicolae Bolocan din Bă’.ceștii 

Vîldi nu are decât 15 ani, dar 
gândește tacă de pe acum ca 
un om matur. înțelege că fără 
carte, orice drum ai alege ta 
viață il vei străbate cu multă 
caznă. înțelege totodată că pen
tru a străbate mai lesne ua 
asemenea drum, lingă munca 
de zi cu zi, lângă orele dedi
cate studiului trebuie să ai un 
aliat Șj acesta este sportul.

Un asemenea raționament l-a 
expus (nu fără oarecan emoții) 
alor săi. Tatăl, Ilie Bolocan, 
tehnician tractorist la stația de 
la Otetelișu, nu-j om care să 
nu priceapă foloasele sportului; 
doar l-a practicat șî el, când
va, ta prima tinerețe. Tine, 
însă, morțiș — și bine face — 
ca fiii săi (pe lingă Nicolae 
mai are unul, Cornel) să 
ajungă „cineva". Face totul 
pentru asta. Șj dacă și-ar ve
dea copiii știind aplecați toată 
ziulica cu ochii pe carte ar a 
desigur cel mai fericit pă
rinte !

Vă imaginați — știind dina
inte toate acestea — cit de ne
dumerit trebuie să fi fost Die 
Bolocan ctad a aflat din gura 
nevesti-st Iulia Bolocan, că la 
liceu, la Bălcești, „Nicolae a 
fost sărbătorit cu entuziasm 
fiindcă este campion la „Da- 
ciadă", primai Ia Crasul tine
retului, la București". Nedu
merire justificată : ctad a mai 
avut timp fi-su să se pregă
tească, după ce toată după- 
amiaza stă Înconjurat de cărți!? 
Fiindcă, oricum, să ajungi cel 
mai bun pe țară la alergare, 
nu-i de colea !

ANTRENAMENTUL

DE SiMBATÂ DUPĂ-AMIAZĂ...
Deunăzi, președintele F.R. 

Ciclism, tovarășul Pavel Novi- 
cescu, Îmi mărturisea admirația 
pe care o nutrește pentru sîrgu- 
tața și conștiinciozitatea rutie
rului Vasile Teodor. Nu numai 
performanțele și comportarea 
sa exemplară ta competiții U 
stimiseră entuziasmul pasiona
tului activist sportiv, ci și fap
tul că tatr-o sâmbătă după- 
amiază, cu vreme nu tocmai

tati și fiu, un fost fi un actual 
cu motor românesc

Foto : N. DRAGOȘ

Am Încheia aceste rânduri cu 
cuvintele altul sportiv — multi
plul campion de automobilism 
Marin Dumitrescu — care și el 
a pus mare preț pe educarea 
și formarea fiului său Radu 
(astăzi un bun mecanic, student 
al Institutului Politehnic din 
București și. ta acest an, aler
gător de automobilism cu unele 
succese) : „Categorie, fără mul
tă muncă, fără pasiune, nu poți 
realiza mare lucru. De ee alear
gă și fiul meu 7 Fiindcă-i pla
ce și n-am de ce si mă opun. 
Sportul, pe lângă faptul eă 
întărește organismul, este un 
mijloc minunat de educare, de 
căllre, de formare a omului*.

Modesto FERRARIN1

Discuția dintre tată și fiu 
n-a fost prea lămuritoare. Ilie 
Bolocan a înțeles că, după orele 
de clasă, Nicolae alerga cîte 
ăn ceas-două pe zi, fie pe sta
dionul din Bălcești, fie pe 
dealurile frumoasei așezări vâl
cene. Bine, bine, dar cu car
tea 7 Nu cumva sportul l-a în
depărtat pe băiat de ambiția 
spre note mari 7 Cind a văzut. 
Insă, că ta catalogul clasei a 
vm-a A, notele fiului său se 
mențin la cotele cele mai înalte 
și-a mai revenit in fire. „Deci, 
nu-i rău că fi-miu face sport", 
l-a iscodit, tatr-o doară, Ilie 
Bolocan pe directorul liceului, 
Ghcorghe Bogheantf, profesor 
de matematică, materie la care 
campionul „Daciadei" are nota 
». „Nu-j rău și nu va fi deloe 
rin dacă il vei lăsa pe băiat 
să meargă mai departe eu 
sportul. Fiindcă Nicolae, cu
minte și conștiincios cum II 
știm cu toții, in același timp și 
un talent sportiv, cum s-a do
vedit, poate ajunge departe 1 
Sportul, vezi bine, nu l-a în
depărtai de carte. Dimpotri
vă..."

A ajunge departe ar însemna 
— intre timp — trecerea, din 
toamnă, la Liceul industrial do 
mecanică din Drăgășani. A- 
colo, Nicolae Bolocan va putea 
să facă noi pași spre atletism 
(fiindcă există secție cu profil) 
și va dispune și de condiții 
pentru a ajunge „cineva", adică 
la ceea ce țtațește tatăl său. 
Adică un viitor tehnician sau 
chiar un inginer specializat ta 
mecanică.

T. BRĂDEȚEANU

prielnică pentru o lungă pro
menadă, 11 întâlnise pe acest 
admirabil sportiv rulând de 
unul singur pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești. Se antrena. Se 
pregătea la ora când, probabil, 
alți alergători, mai tineri, pre
ferau odihna.

Nu este de mirare, deci, că 
Vasile Teodor este unul dintre 
puținii cicliști ta care antreno
rii — de la club și de la echipa 
națională — au Încredere de
plină, acceptă să-l lase uneori 
să se pregătească singur. De 
ani și ani, dinamovistul nu-și 
permite clipe de desfătare ex- 
trasportivă necumpătată. Odih
na, mijlocul de recuperare după 
efort cel mai eficient, este un 
lucru respectat cu sfințenie, iar 
de la pregătire nu face nici 
un rabat, nici chiar atunci cînd 
antrenorii se dovedesc mal În
găduitori. Cei 20.000—25.000 km 
pe care-i parcurge ta antrena
mentele și competițiile unui an 
reprezintă realmente un tot 
unitar de muncă. Cei de la 
antrenamente au, fiecare, rit
mul temei planificate, iar cel 
din competiție sini impregnați 
de dorința izbtazii.

Secretul longevității și al 
performanțelor lui Vasile Teo
dor acesta este : MUNCA, mun
ca fără preget, abnegația dusă 
pini la sacrificiu, pasiunea 
pentru sportul pe care singur 
și l-a ales. Cât iubește Vasile 
Teodor ciclismul 7 Iată im fapt 
edificator : cu cîtva timp ta 
urmă, unul dintre cicliștii din 
echipa al cărei căpitan este a 
abandonat tatr-o Întrecere des
fășurată peste hotare. La Între
barea firească „de ee al aban
donat 7" acesta a răspuns non
șalant — „ne plimbăm și noi in 
străinătate»**. înfuriai la cul
me, Vasile i-a spus răspicat I 
,JDecit să-ți bați joc de spor
tul căruia noi fi dăm tot ee 
avem mal bun, mal bine 
lasă-te. Șl dacă nu poți stagna» 
te ajutăm noi !**

Hristache NAUM l
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TABERILI ȘCOLARE DIN VACANȚA MARE, 
PRILEJ DE RRRNICĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ

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

iDRUMUL DE LA PRIMII PAȘI 
I—7——-

Pentiv noua roconțâ școlară, organele 
cu atribuții in domeniul educației fi
zice fi sportului - avem in vedere in 

primul rind Ministerul Educației ți învăță
mântului, C.G al U.T.C. și C.N.E.F.S., prin di- 
verseTe sale federații pe ramură de sport - 
au întocmit, incă de mai multă mme, pla
nurile privind organizarea diferitelor tabere, 
menite, precum se știe, să contribuie 
la îmbunătățirea activității sportive in rin- 
durile tineretului nostru.

Taberele de vacanță reunesc, intr-un ca
dru organizat, in variate locuri din țară, pe 
cei mai merituoși fi mai tolentați sportivi din 
rândurile tineretului studios, care in săptă- 
minile vacanței au posibilitatea să se re
creeze după eforturile anului fcolar, fortifi- 
dndu-se in vederea celui ce urmează, dar 
acum, poate mai mult fi mai bine decit ori- 

, cind altă dată, micii performeri au real
mente posibilitatea să lucreze temeinic in di
recția creșterii măiestriei lor sportive. Aceas
ta presupune o muncă serioasă și entuziastă 
pentru șlefuirea mijloacelor tehnice, - pentru 
ameliorarea deprinderilor specifice, in condi

țiile unei sensibile creșteri a nivelului de 
pregătire fizică generală.

Celor citeva mii de tineri fi tinere care, 
peste puțină vreme, vor lua dramul tabere
lor le vor fi de mare ajutor cei mai calificați 
profesori fi antrenori reputați, cu bune re
zultate in munca lor cu juniorii, astfel ca ia 
toamnă, sau poate chiar fi mai devreme, să 
se poată înregistra o creștere sensibilă a nu
mărului performerilor de nădejde ai sportu
lui nostru. Avem convingerea că intre acești 
tineri care vor merge ocum in tabere sint 
destui cave să aspire la marea performanță 
fi să lupte, intr-un viitor apropiat, pentru cu
cerirea de medalii in mari confruntări spor
tive internaționale.

Dar, in același timp, tabăra es*e fi •- 
școală de vară in cel mai bun sens ai ex
presiei. Eficiența ei va crește însutit dacă cei 
care o vor conduce nu se vor limita la înda
toririle lor de ordin tehnic, ei se vor apleca 
cu toată grija fi asupra otit de importantei 
probleme a educației generale, politică fi 
patriotică. Frecare absolvent al taberei tre
buie să se întoarcă acasă sportiv moi bun, 
dar fi tinăr mai bine educat !_

I
PREGĂTIRE NON-STOP PENTRU 7000 DE ELEVI-SPORTIVI

De Ieri, zeci și zeci de mii 
de pionieri și școlari se află in 
vacanța mare, în care vor in
tra, de la 15 iulie, și elevii li
ceelor.

Cel de al „patrulea trimestru* 
— vacanța mare — se va desfă
șura tn acest an sub semnul unor 
mari sărbători ale poporului 
nostru, majoritatea elevilor ur- 
mlnd a fi prezenți la manifes
tările prilejuite de Festivalul 
național „Cintar ea României* și

la competiția națională „Dada
da*.

Aproximativ 7 000 de elevi 
din cluburi sportive școlare, 
școli generale și licee cu clase 
de educație fizică își vor con
tinua, pe Întreaga perioadă a 
vacanței, instruirea pentru ma
rea performantă. Pentru a- 
ceasta au fost luate măsuri de 
asigurare a celor mai bune con
diții de antrenament și de re
facere. Deci, putem spune că

CÎȘTIGĂFORil CROSULUI 
Bl! CADRUL ;,BACIABEP‘ 
Ii tabără la gurghiu

Desfășurarea in acest an a 
„Crosului tineretului*. amplă 
competiție de masă in cadrul 
„Daciadei*, a evidențiat nu
meroși tineri talentațl, cu 

perspective

antrenamentele specifice nu vor 
avea— vacanță, d, dimpotrivă, 
că pregătirea va fi non-stop.

In cele mai pitorești colțuri 
ale țării, in stațiuni și in 
orașe cu tradiție sportivă, ele
vilor sportivi le vor fi crea
te cele mai bune condiții de 
antrenament, pregătirea lor 
sportivă fiind armonios Îmbina
tă cu activitățile cultural-edu
cative, cu excursii și drume
ții. dar și cu muncă patriotică.

Dar iată principalele tabere 
ale sportului de performanță 
școlar, unde vor fi prezenți și 
antrenori reputați. La Snagov, 
primii vor sosi atleții, iar apoi 
vor intra în drepturi depline 
sporturile... nautice. La 2 Mai, 
pe malul mâni, se vor găsi 
gimnastele și gimnaștii, înotă
torii, boxerii, și luptătorii. La 
Piatra Arsă (în Bucegi), la 
Piatra Neamț și Suceava tine
rele speranțe ale voleiului își 
vor perfecționa măiestria. La 
Rm. Vîlcea iși vor avea sediul 
grațioasele sportive de la gim
nastica modernă, iar la Satu 
Mare și la Mediaș vor putea fi 
găsiți baschetbaliștii și baschet
balistele. Timișoara și Hunedoa
ra vor găzdui pe handbaliști și 
handbaliste, iar la Ineu și Ba
cău — fotbaliștii. La Brăila, 
normal, avind in vedere tra
diția, va funcționa tabăra boxe
rilor, iar la Arad și Făgăraș, 
judouL La Cheia îi vom găsi 
pe luptători, iar la Constanța 
și Cumpăna pe halterofili.

Iată dar că pentru sportivii 
școlari de performantă vacanța 
mare se identifică cu un pro
gram intens de pregătire care 
va duce, sperăm, la o îmbună
tățire substanțială a rezultate
lor..

Paul IOVAN

CERE HĂRNICIE, ANTRENAME
10000 DE CANDIDATE LA ȘCOALA DE G
• Antrenorii Marta și Bela Karoly au efectuat
testări In toate grădinițele și clasele I

din județul Hunedoara
ani, antrenorii Mar- 
Karoly, dornici că 
gimnastică fi atrași

Acum 10 
ta și Bela 
lucreze în _ 
de condițiile excelente pe care 
le oferea liceul din Onești, pă
răseau meleagurile petroșenene 
și începeau o muncă nouă, cu 
oameni noi, în orașul care avea 
să le aducă mari satisfacții ca 
antrenori, ca descoperitori și 
șlefuitori de mari sportive. As
tăzi, după un deceniu, antreno
rii Marta și Bela Karoly, înso
țiți de data aceasta de fetița lor 
Andreea (5 ani), și aureolați de 
succesele deosebite pe care 
le-au repurtat ki această pe
rioadă, au revenit pe meleaguri 
hunedorene lncepînd, de la 15 
aprilie, să lucreze la Deva, oraș 
care i-a adoptat și le-a creat 
condiții dintre cele mai bune 
pentru depistarea, selecția și 
instruirea unei noi generații de 
gimnaste care aspiră la înaltă 
măiestrie.

Idee» formării unui puternic 
centra de gimnastică în orașul 
Deva — ne spune Bela Karoly 
— care să cuprindă pe cele 
mai talentate tinere atît de pe 
întreg cuprinsul județului Hu
nedoara, cit și din cele limi
trofe, a găsit un ecou favorabil 
la organele municipale și jude
țene de partid. Ne bucurăm $1 
de tot sprijinul necesar din 
partea Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, ast
fel eă sînt create premisele ca 
munca noastră să fie încunu
nată de un succes deplin.

Oameni energici, hotârîți, cu

mare putere «le muncă și cu 
marea dorință de a reconfirma, 
fi în noile condiții, strălucitele 
rezultate obținute la Onești, 
soții Marta și Bela Karoly nu 
și-au îngăduit nici un moment 
de respire. Prelulndu-și noile 
atribuții la Deva, ei au declan
șat imediat o vastă acțiune or
ganizatorică, menită 
bazele viitoarei 
școli de gimnasti
că din Deva. S-au 
hiat mai întîi mă
suri pentru asigu
rarea bazei mate
riale necesare pen
tru continuarea, 
fără întrerupere, a 
activității — atît 
cu cele citeva spor
tive sosite de la
Onești, cit și eu
cele din localitate 
aflate într-un sta
diu mai avansat de 
pregătire — 
s-a realizat 
transformarea 
diată a unei
de sport dintr-un 
liceu în sală de 
gimnastică, dotată
cu aparatură modernă și
oferind condiții de pregă
tire foarte bune. în ace
eași ordine de idei, să mențio
năm că in -preajma stadionului, 
chiar la poalele istoricei cetăți, 
s-au pus bazele viitoarei săli 
de gimnastică a orașului, care 
urmează a fi — după opiniile

să pună

eonstructoriidr i 
— una dintre < 
din țari. Au !o< 
rezolvate proble 
la cazarea, mas; 
tuturor gimnaste 
zent slut defini 
pectele privind 
Iară ți rportivă 
gimnaste care 
toamnă pregăti 
marea unui col» 
fesori și antren» 
antrenorii emi 
Bela Karoly.

Cea mai impe 
care se punea îi 
iscusiți speciali 
ceea a materia

care 
prin 
ime- 
săll

Oră de selecție. Marta și E 
testează calitățile noilor când

care ei urmau 
pornească în no 
gătire, alegerea 
să facă față rig 
vități de mare 
volum, fără d.e 
de conceput \as 
formanțe.

PADELA DE AUR A LUI VASILE
PREGĂTEȘTE NOI TITLURI MON

Ca în flecare an, C.C. al 
U.T.C. organizează și in a- 
eeastă vară tabere sportive 
pentru elevi. între 26 iulie și 8 
august, la Costinești vor fi an
grenați, pentru instructaj, peste 
<00 de președinți de asociații 
sportive școlare din întreaga 
țară. Pe lingă aceștia, în tabă
ră se vor afla și câștigători ai 
^Daciadei* la diferite discipli
ne sportive, care vor fi urmă
riți de specialiști și apoi selec
ționați în diferite loturi repre
sentative de tineret.

Alte două asemenea tabere 
vor C organizate între 1 și 12 
august și între 14 și 26 august 
la Gurghiu, în județul Mureș. 
După cum ne informează tov. 
N. Hațeganu, instructor în sec
ția sport-turism și de pregătire 
pentru apărarea patriei din 
cadrul C.C. al U.T.C., accentul 
se va pune și de această dată 
pe instruirea președinților de 
asociații sportive școlare din 
Întreaga țară, cărora le vor 
mai fi rezervate și alte activi
tăți (schimburi de experiență 
cu sportivi fruntași din lotu
rile olimpice, seri cultural-e
ducative, gale de filme sporti
ve). în aceste tabere vor fi in
vitați și sportivi fruntași re
marcați cu prilejul etapelor de 
masă ale .Daciadei*. Printre ei. 
toți cîștigătorii întrecerilor de 
cros din cadrul marii compe
tiții naționale, care vor urma 
un program special de pregă
tire cu antrenori delegați de 
F.R. Atletism, cei mai buni ur- 
mînd să fie selecționați apoi 
în lotul național de juniori.

Adrian VASIUU

La Clubul e școlar de baschet din Capitală,

PREGĂTIREA ATLETICĂ, „LECȚIA- DE BAZĂ 
ACUM IN VACANTĂ

Ca în fiecare an. Clubul șco
lar de baschet de pe lingă Școa
la generală nr. 69 din Capitală 
a desfășurat, de curînd, activi
tatea de selecție a elevelor clase
lor a iv-a din sectorul 4 In ve
derea „recrutării" lor în clasele 
speciale ale unității de învăță- 
mînt respective. Din 3 500 de ele
ve, ale căror calități fizice au 
fost testate încă din luna aprilie, 
au fost alese W de viitoare com
ponente ale claselor a V-a de 
baschet, prezumtiv viitoare per
form ape.

Prof. Gheorghe LăzAresc-u. co
ordonatorul acțiunii, a ținut să 
menționeze că „Talia dt mai 
înaltă și calitățile de detentă, vi
teză, forță și Îndemnare au fost 
primele criterii de selecție, deoa
rece școala noastră are țintă nu 
doar locuri fruntașe in campio
natele țării, ci promovarea In 
Ioturile republicane a elementelor 
valoroase, capabile să atingă un 
nivel internațional*. Vom sub
linia că, în momentul de față. în 
formațiile Clubului școlar de 
baschet care evoluează în Divi
zia B, în Divizia școlară șl de 
junioare, campionatele de junioa
re II și IU și în întrecerile de 
minibaschet, talia' maximă nu 
depășește 1.80 m. ceea ce apa
rent nu poate mulțumi, dar tre
buie precizat că multe fete avînd 
între 1,70 m — 1,78 m au abia 
12—13 ani, deci și perspective de 
a ajunge la o talie mult mal 
Înaltă.

Baschetul modern solicită. însă, 
nu nurnal talie, ci o pregătire 
atletică solidă, cunoștințe tehni- 
co-tactice individuale complexe

și profunde, așa cum a demon
strat campionatul european de 
senioare desfășurate de puțină 
vreme în Polonia. Pentru înde
plinirea acestor condiții esen
țiale, procesul de pregătire va 
avea drept scop, in cursul tabe
relor din timpul vacanței de 
vară, dezvoltarea calităților atle
tice ale tinerelor baschetbaliste, 
mal mult chiar, pentru cele eu 
talie Înaltă (circa 33 de fete între 
11 si 14 ani. măsurînd 1.72 m — 
1,71 m) organizindu-se o tabără 
specială la Sf. Gheorshe. ^Xici 
pini acum nu am neglijat pre
gătirea atletică, dar In mod cert 
nici nu i-am acGrdat importanța 
cuvenită*, ne-a declarat prof. 
Lăzărescu. care a continuat : 
„Vom folosi la maximum tabăra 
de la Sf. Qtieorghe ca și pe cea 
care va activa, fără contenire. 
In incinta școlii noastre, astfel 
ca in toamnă să outem constata 
dezvoltarea calităților fizice, în
deosebi a sportivelor cu talie 
înaltă. Bineînțeles, nu vor lipsi 
preocupările pentru tehnica și 
tactica individuală și , pentru în
sușirea procedeului ae aruncare 
la coș din săritură, elemente de 
bază ale baschetului modern de 
înaltă performanță*.

Adaptarea antrenamentelor din 
timpul verii la cerințele basche
tului actual pare o certitudine 
la Clubul școlar de baschet din 
Capitală, lucru de care ne vom 
convinge în luna septembrie, cînd 
trecerea normelor și probelor de 
control va atesta (sau nu) cali
tatea lucrului din taberele de 
vacanță.

Dumitru STĂNCULESCU

La ora 
cestor 
Vasile : 
preună cu 

din colegii 
flotila caiacului

$

apariției a- 
rinduri, 

Diba (im- 
o parte 

săi din 
Si 

canoei) se află In An
glia, Ja Nottingham. Nu 
va avea, probabil, vre
me să admire pădurea 
șl castelul vestitului 
Robin Hood. Vasile 
Diba se află la Nottin
gham pentru a susține 
azi v1 mîine, ultimul 
test — in afara grani
țelor țării — dinaintea 
campionatelor mondiale 
de la Belgrad, unde 
va încerca să-și apere 
cele două titluri cuce
rite, după cum proba
bil știți, în vara trecu
tă la Papcearevo. La 
această regată interna
țională de la Nottin-

mal
> 

în
să

gham și-au anunțat par
ticiparea cei mai buni 
caiaciști din lume 
deocamdată „cei 
buni* după Dîba ! 
adică cel care vor 
cerca, în august,
Întrerupă o supremație 
începută de Dîba în 
1974, la xochimilco, 
continuată la Montreal, 
*78, șl desăvîrșită la 
Panceareyo.

Celor care urmăresc 
evoluțiile cadadștilor și 
can-oiștilor nu le-a 
scăpat, desigur, amă
nuntul că în ultimele 
săptămîni campionul 
nostru a pierdut trei 
curse individuale in
ternaționale, adică mai 
multe dedt în întreg 
intervalul 1974 (data 
debutului său la C.M.) 
— 1978. A „obosit* pa-

dela de aur a campio
nului olimpic ? E nevoie 
de un semnal de alar
mă? Cu aceste întrebări 
a început convorbirea 
noastră cu cel mai bun 
caiacist al lumii, con
vorbire purtată zilele 
trecute la Snagov, în 
prezența „statului ma
jor* al lotului dinamo- 
vist — antrenorii < 
riți Radu Huțan, 
vru Teodorov și 
mion Ismailciuc.

— Este, recunosc,_
comod — spune Dîba — 
să motivezi înfringeri, 
chiar dacă explicații» 
nu neapărat subiective, 
există ! La Vilnius, la 
Dinamovladă, m-a în
trecut Trukșin cu o ze
cime de secundă. Am 
concurat, după cum se 
știe, pe o barcă veche, 
necorespunzătoare. La 
regata Moscova am 
pierdut la Parfmovici, 
pe 500 m. la o diferen
ță sesizată numai de., 
videomagnetofon și la 
Stepanenko, pe 1 000 m, 
la citeva zecimi, 
concurat însă în 
diții neobișnuite, 
canalului olimpic ____
o adîncime de numai 
un metru. In plus, ve
neam după o perioadă 
In care studiile au fost 
pe primul plan al pre
ocupărilor, în dauna 
pregătirii.

Radu Huțan intervine 
cu citeva precizări teh
nice. /

— Prima explicație 
trebuie căutată In a- 
vansul de pregătire al 

- adversarilor noștri. Mă 
refer la lucrul specific, 
pe apă. Sovieticii 
ieșit pe apă încă 
luna... noiembrie 
nulul trecut, sportivi! 
din R.D. Germană s-au 
antrenat în Algeria în 
timpul Iernii, maghiar:! 
în Cuba. Noi am Ieșit 
pe apă mai tîrziu, în 
aprilie.

— In aceste condiții 
au fost căutate, totuși. 
cele mal puternice con
cursuri^.

— Am preferat să știu 
dinainte la ce replică 
mă pot aștepta la 
campionatele mondiale, 
refuzlnd regatele „de

eme- 
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RE PERFORMANȚĂ PlNÂ LA MEDALII
OPREA vlase: „PENTRU NDI, AAECIUL 

ARE UN CARACTER DECISIVI"
(Urmare din pag. I)

-INTENSE, PERSEVERENȚA, DĂRUIRE!
RECORDUL LUI MARTINESCU

toamnă printre elevele școlii de 
gimnastică din Deva, antrenorii 
Marta și Bela Karoly, cu spri
jinul organelor sportive și ju
dețene, au întreprins, de la so
sirea lor, o vastă și migăloasă 
muncă de depistare, prin depla
sări în toate orașele și centrele 
comunale mai importante din 
județul Hunedoara și prin tes
tarea a peste 10 000 de fetițe ! 
Practic, din toate grădinițele 
clasele întâi.

Se preconizează ca acum, 
timpul vacanței de vară, 
sfîrșitul seriilor de tabără 
urmează a avea loc, să fie :

Si

Duminică dimineață, în 
noua și frumoasa Sală 
a sporturilor din Cra

iova, Nicolae Martinescu a 
sărbătorit un dublu eveni
ment : 20 de ani de cînd prac
tică luptele șl, în același timp, 
cucerirea celui de al 18-lea 
titlu (consecutiv) de campion al 
țării, performanță unică 
șl foarte greu de

Martinescu era 
tionat în timp ce 
țările prietenilor

egalat, 
foarte 
primea 
Și

la noi

problemă 
celor doi 

!r-să a-
în 
la 
ce 

în-

BA

împreună cu coregraful Gaza Pozsar, 
Foto : Virgil ONOIU-Deva 

treprinse noi testări, pentru ca 
în luna septembrie, să fie se
lecționate cele 250 de eleve care 
vor învăța și vor face gimnas
tică la Deva.

Cum se vor numi oare vi- 
it<Arele maestre ale gimnasticii 
noastre care vor pomi de pe 
meleagurile hunedorene, pentru 
a întregi gloria celor cu care 
aceiași vrednici și pasionați 
specialiști plecau la drum acum 
10 ani, de pe meleaguri bă
căuane ?

LE Constantin MACOVEI

emo- 
felici- 

lmpărțea 
autografe numeroșilor săi 
iftiratori. Puțin mai tîrziu 
stat de vorbă cu unul din 
mai mari campioni pe care 
produs sportul românesc, 
fața a două cești cu cafea, săr
bătoritul și-a depănat amin
tirile.

Cuvinte și gtnduri calde 
fost adresate primului său an
trenor, Ștefan Babin, care l-a 
descoperit lntr-un concurs 
popular de trintă, lntrevăzînd la 
adolescentul voinic, ambițios și 
curajos (din Vișarrii Brăilei) ca
litățile autentice ale unui luptă
tor de elită.

Pregătirea riguroasă, științi
fică. făcută apoi în cadrul clu
bului bucureștean Dinamo (un
de activează de 19 ani), măies
tria pedagogică a antrenorului 
Dumitru Cuc, dar — mai ales 
— seriozitatea, puterea de mun
că și dorința de afirmare ca
racteristice lui Nicolae Marti
nescu, l-au permis să urce pe 
scara valorilor, obținind aproa
pe toate trofeele și onorurile pe 
care și le-ar putea dori 
sportiv.

In 1961 cucerește primul 
titlu de campion national, 
ces pe care — așa cum am 
tai — avea să-l repete de 
17 ori 1 In 1966 obține titlul de 
campion european, se clasează 
de două ori pe tocul H și de 
trei ori pe locul III la campio
natele mondiale intr-o perioadă 
de 10 ani (1963—1973), pentru 
ca in 1972, la Mdnchen, să-și 
încununeze strălucita carieră eu 
titlul de campion olimpie. In 
palmaresul lui Martinescu flgu-

ad- 
am 
cei 
i-a 
In

au

său 
suc- 
ară- 
încă

- re.

Pe valea Arieșului, acolo 
unde s-a născut Horia, la 
Albac cresc și astăzi flăcăi 

voinici, moți dîrzl șl lndemina- 
tici. Unul din ei e feciorul dul
gherului Nicolae Buia, iscusit 
făurar in lemn, cum sint mai 
toți oamenii locului. Copilărind 
In preajma halucinantelor for
mațiuni glaciare ale 
Scărișoara, colindînd 
domoale ale Apusenilor, 
lescentul cu păr negru și 
căprui și-a întărit trupul, 
cum părinții săi, comuniști a- 
mindoi, i-au Întărit dragostea 
de patrie și credința în partid.

La vîrsta uceniciei, loan Buta 
a absolvit școala profesională 
„16 Februarie* a atelierelor 
C.F.R. din Cluj-Napoca, obți- 
nind calificarea de sudor. A- 
colo, în orașul de pe Someș, a 
luat primul contact cu sportul 
halterelor. Trupeș, vinjos, bine 
legat fără a fi Înalt, tînărul 
sportiv a atras atenția antreno
rilor Tiberiu Roman și Ion Că- 
tănlci, care l-au legitimat la 
C.S.M. și l-au inițiat temeinic 
tn arta ridicării greutăților. 
Adesea povestește colegilor că 
antrenamentul cu puduri și gan-

peșterii 
coamele 

ado- 
ochi 
așa

tere mid H aduce aminte de 
ciubărele de lemn de acasă, pe 
care le ducea intr-o mină... 
Succesele obținute pînă la li
mita junioratului l-au făcut re
pede cunoscut și temut de ad
versari în concursuri.

Din 1975 trece la clubul 
Steaua, unde este îndrumat de 
antrenorul Ștefan Achim. Ambi
ția tînăruhM militar — acum 
subofițer — și șlefuirea neîn
cetată a elementelor de tehnică 
halterofilă îl duc repede pe 
Ioan Buta spre reușitele inter
naționale. In 1976, la Întrecerile 
de la Gdansk (Polonia), devine 
vicecampion european de ju
niori. '’este alt an, cu prilejul 
campionatelor mondiale și eu
ropene de la Stuttgart (R.F.G.), 
la abia 20 de ani, tinărul moț 
din Albac obține pentru pano
plia personală prima distincție 
de mare valoare : medalia de 
bronz (la stilul aruncat). Nu e, 
deci, de mirare că la sfîrșitul 
lui 1977 federația de speciali
tate l-a desemnat drept cel 
mai bun halterofil al anului.

Concomitent cu performanțele 
de clasament cresc în valoare 
și recordurile lui loan Buta,

aște pe
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rează, de asemenea, patru ti
tluri balcanice, precum și nenu
mărate victorii obținute la mari 
concursuri internaționale.

Ia 38 de ani (împliniți la 24 
februarie), Nicolae Martinescu 
a rămas același atlet desăvîrșit, 
ocupînd un loc trainic in gale
ria mondială a „greilor*. Spec
tatorii de pretutindeni au ad
mirat stilul său de luptă ofen
siv, activ, care implică și riscuri. 
Și, pentru că a dorit totdeauna să 
Învingă, lui Martinescu nu i-a 
fost niciodată frică de Tnfrin- 
geri. In 
vitabile 
Întinde 
decenii.

— Și 
nescu ?

— S-ar putea ca anul viitor 
să abandonez, parțial, activita
tea eompetițională, * evoluînd 
doar in întrecerile pe echipe. 
Sau. poate, voi aștepta cifra, ă 
„rotundă" de 40 de ani. Să ve- ș?

i I

duda 
intr-o 
pe •
acum, Nicolae Marti

I
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La' categoria pană (60 kg) sta
bilise In decursul ultimelor luni 
numeroase recorduri,numeroase recorduri, printre 0 
care cele la stilul aruncat — ă 
150 kg și la total — 260 kg. In g 
primăvara anului in curs, cu 
ocazia turneului „Prietenia" dr g 
la Moscova, în compania celor ' 
mal buni tineri halterofili din 
țările socialiste — practic, cei 
mai valoroși in lume — obține 
nu numai o medalie de bronz, 
ci și noi recorduri naționale : 
170 kg la aruncat și 290 kg 1* 
total.

Progresia recordurilor este 
etalonul caracteristic, dar și e 
ehitabil, al ridicătorilor de greu 
tățț. Sporul de musculatură, 
acumularea de noi forțe, mereu 
superioare, sint rezultatele ime
diate ale miilor de ore de an
trenament, ale nesBrșiteloc tone 
In bare de oțel ridicate la piept 
și deasupra capului, cu brațele 
Întinse.

Astfel ajunge loan Buta să 
Ce primul sportiv român care 
cîștigă trei 
gură ediție 
continental : 
(la total — 
smuls — 135 kg) și odată bronz 
(la stilul aruncat — 170 kg). 
Pentru reliefarea performanței 
de aici, de 
slovacia) — 
riei ușoară 
niem faptul 
rflai sus reprezintă noi 
duri^gile țării! Iar pentru că am 
pomenit de progresie, să mai 
menționăm faptul să de la con
cursul din martie (Moscova) și 
pînă la acesta, deci în mai pu
țin de trei luni, Ioan Buta a 
reușit un total superior cu 
15 kg.

In acest ritm, putem aștepta 
din partea tînărului maestru al 
sportului, la cei 21 de ani ai 
săi, noi urcușuri in ierarhia eu
ropeană și mondială.

medalii la o sin- 
a campionatului 
de două ori argint 
305 kg și la stilul

la Havirov (Ceho- 
in limitele catego- 
(67,5 kg), să subli- 
că rezultatele de 

recor-
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dial universitar, eamnion mon
dial de tineret, cucerisem două 
medalii la J.O. — una de argint 
și alta de bronz —, dar nu 
eram campion al României. A- 
cum mă ambiționează dorința 
de a încheia acest campionat 
eu o nouă victorie asupra ce
lei mai valoroase echipe a ul
timilor 11 ani, Steaua. Și vom 
lupta pentru asta pînă la ulti
ma picătură de energie".

Antrenorul emerit Oprea 
Vlase nu prea-i lasă să respire 
pe... proaspeții campioni. Ii a- 
leargă, H obligă să exerseze 
scheme tactice, să tragă de 
sute de ori la poartă din pozi
ții diferite, cu și fără „adver
sar", să se lanseze pe contra
atac. Nu-1 impresionează su
doarea care șiroiește pe chipu
rile șl pe trupurile jucătorilor 
săL Spre țel n-ajungi cu „in
dulgențe"— „După meciurile ea 
CJS.M. Borzești și Gloria Arad 
— ne spune acest veritabil ar

tizan al unor mari victorii ro
mânești la handbal — n-am în
trerupt nici o clipă pregătirile. 
Chiar cu patru puncte avans, 
campionatul nu s-a terminat. 
El se va încheia doar simbătă, 
la ora 19,15, după ultimul flu
ier al arbitrului. Pentru noi, 
meciul cu Steaua are totdeauna 
un caracter decisiv. Vrem și 
trebuie să luptăm pentru victo
rie. Revenim in fruntea ierar
hiei după 11 ani (n.n. celelalte 8 
campionate cîștigate au fost tot 
,.opera“ lui Oprea Vlase) și do
rim s-o facem cu fruntea sus, 
fără compromisuri. S-a muncit 
Intens, ea la „galere", princi
palul stimulent fiind atingerea 
valorii echipei Steaua, cam
pioană a țării și a Europei. Și 
acum vrem să-i depășim ni
velul".

Ambițioși și sîrguincioși, ta- 
lentați și muncitori, dinamoviș- 
tii — în frunte cu antrenorul 
tor — doresc ca sărbătoarea de 
simbătă să fie a victoriei de
pline. Și pentru asta muncesc, 
muncesc, muncesc...

$

La comanda antrenorului Oprea Vlase, dinamovițtii efectuează 
tpnnt după sprint. Si fie oare ua mijloc de pregătire « contra- 

■ Foto : Dragoș NEAGU

CORNEL OȚELE A: „REVANȘA ARE LOC AZI
Handbaliștii de la Steaua, 

„marii învinși* ai acestui scurt 
dar agitat sezon competițional, 
se pregătesc să-și onoreze to
tuși impresionanta lor carte de 
vizită în partida finală a cam
pionatului, cînd speră să ciști- 
ge și să-și ia revanșa în fața 
noilor purtători ai tricourilor 
de campioni, jucătorii de la 
Dinamo București. Am Înțeles 
foarte bine acest lucru, tntr-o 
după amiază de vară, cu ce-

finala C.M. universitar l-a ți
nut departe de terenul unde 
a revenit și unde l-am văzut 
lucrînd serios.

Scurta noastră vizită în fieful 
campionilor de ieri ai handba
lului nu se putea încheia decât 
cu o succintă convorbire cu an
trenorul Cornel Oțelea. Să-l 
dăm cuvîntul : „Am pierdut, 
după multi ani un titlu, pe 
fondul unor cauze obiective și, 
să fim sinceri, subiective. Din-

O reuțiti aruncare la poartă a lui Vasile Stingă, care trage sub j 
privirile lui Roșu, Drăgăniță și Voma. Aspect de la unul din ul- ] 

timele antrenamente ale handbaliftilor de la Steaua. , • j
„ Foto : Ion MIHAICĂ '

rul încărcat de nori, cînd i-am 
văzut pe terenul de handbal 
al complexului „Steaua*, răs
punzând prompt și cu multă 
rivnă la solicitările antrenoru
lui Cornel Oțelea.

In ciuda faptului că ne aflam 
în fața ultimului act al cam
pionatului. antrenamentul hand- 
baliștilor de la Steaua, la care 
am fost martori, a avut un grad 
ridicat de intensitate, depășind 
cu mult media de rutină a 
pregătirilor săptămînale. A fost 
un antrenament tare. în care 
am remarcat verva lui Kicsid, 
Stingă, Tudosie, Neagu. Cheli 
și a... marelui absent Werner 
Stock!, prezent cu regularitate 
la antrenamente șl dornic să-și 
facă o reintrare pe măsura ta
lentului și a remarcabilei sale 
capacități fizice. Si pentru că 
am vorbit de un absent să nu-1 
uităm și pe cel de al doilea 
mare jucător stellst care n-a 
evoluat în acest campionat dar 
care, la fel, se pregătește cu o 
putere de muncă și cu o răb
dare demne de invidiat- Este 
vorba de portarul Ștefan Or
ban, al cărui grav accident din

tre cele obiective, foarte impor
tante, aș cita gradul ridicat de 
uzură nervoasă și fizică a ma
jorității componenților lotului 
nostru, folosiți excesiv în lotu
rile reprezentative, uncie absen
te notabile din echipa de bază, 
printre care cea a lui Stockl o 
consider determinantă în evo
luția generală a echipei, parti
ciparea, pe acest fond 'de obo
seală, Ia o competiție non-stop, 
care nu ne-a dat prea mari po
sibilități de refacere și care a i 
determinat, in plus, scăderea și 
mai mult a randamentului uno
ra dintre jucători, cazul Iui 
Drăgăniță fiind elocvent in a- 
ceastă privință. Sigur mai exis
tă și lipsurile noastre pe care 
le vom analiză și elimina dacă ~ 
se poate total. Iată de ce am 
pierdut un titlu. Dar. fiți sigur, 
am învățat mult din această 
înfr«agere. Așa că, felicitîndu-i i 
pe dinamoviști pentru victoria 
lor. îi invităm la._ revanșă ’ 
pentru ediția viitoare a cam- j 
pionatului, revanșă a eărei i 
avanpremieră va avea loc, sper. I 
simbătă !*

Călin ANTONESCU j



SCURT POPAS IN CELE PATRU TABERE
Semifinalistele „Cupei Româ

niei". toate victorioase în ulti
ma clapă a campionatului, sînt 
conectate, acum, la priza deci
sivelor meciuri de miine, care 
se vor disputa la București și, 
respectiv. Sibiu. Din toate cele 
patru tabere ne-au parvenit 
vești de ultimă oră privind pre
gătirile, gindurile și speranțele 
fiecărei echipe. Iată, telegrafic, 
buletinul... de atmosferă al 
penultimului act al competiției, 
desfășurată sub genericul „Da- 
ciadei".

• O.J.T.-DOLJ FACE I N- 
SCRIERI ȘI PENTRU 
EXCURSIA FINALEI... In mod 
sigur se anunță că duminică, 
pe Stadionul Republicii, vor fi 
foarte mulțf suporteri olteni, ce 
vor veni prin intermediul 
O.J.T.-ului. Se spune că de pe 
acum se primesc Înscrieri și 
pentru.„ excursia finalei, semn 
că Universitatea ține cu tot 
dinadinsul să repete perfor
manța sa de anul trecut Die 
Bălăci, purtătorul de cuvânt al

PROGRAMUL ETAPEI 
DE MilNE A DIVIZIEI B

SERIA I : Gloria Buzău — 
Tractorul Brașov, C.S. Botoșani
— C.S.U. Galați, Delta Tulcea
— Nitramonia Făgăraș, I.C.I.M. 
Brașov — Viitorul Vaslui, 
F.C.M. Galați — Ceahlăul P. 
Neamț, Victoria-, Tecuci — 
C.S.M. Suceava, Ttelonul Săvi- 
nești — Portul Constanța (se 
dispută la Roman, terenul Ra
ionului fiind suspendat), F. C. 
Brăila — C.F.R. Pașcani, Oltul 
SL Gheorghe — Steagul roșu 
Brașov.

SERIA A n-a : Șoimii Sibiu
— Metalul Plopeni (azi. de la 
ora 17), Pandurii Tg. Jiu — 
Unirea Alexandria, Chimia Rm. 
Vâlcea — Rapid București, Ce
luloza Călărași — Dinamo Sla
tina, Progresul Vulcan Bucu
rești — Prahova Ploiești, Car- 
pați Sinaia — F.C.M. Giurgiu, 
Gaz metan Mediaș — Auto
buzul București, Chimia Tr. Mă
gurele — Muscelul Câmpulung, 
Metalul București — Electro- 
putere Craiova.

SERIA A IU-»: C.FJR. Ti
mișoara — Victoria Călan, Mi
nerul Moldova Nouă — Gloria 
Bistrița. Chimica Tlrnăveni — 
Mureșul Deva, Metalurgistul 
Cugir — U.M. Timișoara, „U* 
Clpj-Napoca — Avântai Re
ghin, Dacia Orăștie — Victoria 
Cărei, Minerul Lupeni — F.C. 
Baia Mare, Aurul Brad — C.LL. 
Sghet, Armătura Zalău — 
C.F.R. Cluj-Napoca.

se a- 
moldo- 
maxi- 
Nu se 
incertă

formației, susține, dealtfel, că 
„stadionul din Capitală întot
deauna ne-a fost gazdă bună...*. 
Dincolo de acest entuziasm, re
cepționăm atitudinea conștientă 
a jucătorilor, care știu că par
tida cu echipa ieșeană 
nuntă dificilă, jucătorii 
veni mobilizmdu-se la 
nsum in meciuri cheie, 
anunță indisponibilități,
fiind doar utilizarea lui Bel- 
deanu.

• IEȘENII AU LĂSAT IN 
URMĂ emoțiile CAMPIO
NATULUI. Chiar a doua zi du
pă decisivul med cu F.C. Bi
hor, elevii lut Leonida Antohi 
și Gheorghe Mărie» au intrat 
in febra pregătirilor meciului 
de cupă. Toți jucătorii stnt va
lizi, astfel că Politehnica va 
alinia miine cea mai bună gar
nitură. Ieșenii vor sosi tn dimi
neața acestei zile la București.

• „F.C. OLIMPIA ÎNCEAR
CĂ SA REALIZEZE marele 
EI VIS*, declară antrenorul ei 
Gheorghe Stales. „Sătmărenii 
n-au fost niciodată ta finala 
Cupei. De ce n-ar fi acum 7*. 
încă de vineri seara, F.C. Ollm-

pia a sosit in orașul Sibiu cu 
Întreg lotul, urmind ca astăzi 
să facă familiarizarea cu lo
cul de desfășurare a partidei. 
Se preconizează formația utili
zată in ultimele trei etape de 
campionat.
• „VREM SA ANIVERSĂM 

UN JUBILEU CU TROFEUL 
ÎN VITRINA CLUBULUI", a- 
ceasta este marea dorință a ar
geșenilor, care vor sărbători, m 
această vară, 30 de ani de exis
tență a clubului. După jocul cu 
LF.T.A., pină seara tirziu, supor
terii au cintat pe străzile ora
șului bucuria obținerii locului 
H In campionat și bineînțeles 
că și-au adaptat repertoriul și 
la semifinala de miine, de 1» 
Sibiu. ^Argeș dacă ne iubești, 
adu Cupa ta Pitești" 
trenul 
repetat 
In fața 
trenorii 
mențin 
turi* pentru ca elevii lor 
poată zburda in teren ca

iată re- 
galeriei „alb-violețllor*. 
de zeci, de sute de ori 
sediului clubului. An- 
F. Hatagian și A. Dim* 
formația In „block-star- 

- - - u 
b> 

ultima parte a jocului cu U.T.A. 
O singură incertitudine : Dom 
NI colac, ușor accidentat joL

NOUL RECORDMANANTONESCU
AL PREZENTELOR ÎN DIVIZIA A
DUDU GEORGESCU. LA DOUĂ GOLURI DE OBLEMENCO

Cs ocazia meciului Universitatea 
Craiova — F.C. Constanța, Dumitra 
Antonescu a Jucat partida cu nr. 355, 
devenind recordmanul prezentelor le 
Divizia A Păcat că aceastâ perfor
manță «inc exact ia momentul clnd 
echipa sub culorile căreia a ___
toate cele 355 de meciuri, F.C. Con
stanța, a retrogradat Oricum, devo- 
totulul Jucător 3 rămine, ea e con

Jucat

x.

PUBLICUL TIRGOVIȘTEAl,
CÎȘIIGĂT01 Al „TROFEULUI

PErSCHOVSCHI“
în-Ediția a 10-a a tradiționalei _

treceri a spectatorilor din orașele 
divizionare A, dotată cu „Trofeul 
Petschovschi* — decernat 
de ziarul nostru celui mal sportiv 
public —, a fost dștlgat* de spec
tatorii din Tlrgovlște.

Clasamentul final al „Trofeului 
Petschovschl*. ediția 1977—1ST* 
este urmitocid : L Ttrgevișta 
*** : 1 București *01 ; * Craiova 
9,M ; 4. constanta *M : 3—*
Arad șl Ploiești *83 ; 7—* Sato 
Mare șl Bacău 8,78 ; * Pitești 
*04 ; 10—îl Timișoara R îmi
*58 ; IX. TR Mureș *31 ; 1* Re- 
șit* *4T ; 1* Hunedoara *33 ; 1* 
Oradea *13 ; 1* Petroșani *03.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
WT TTWSVV » _g NU UITAȚI f

g UN NOU PRILEJ DE A IN- 
? tba in posesia marilor 

CTSTIGUM !

tragere excepțională
FR01V0EXPRES

44 de numere.
Se atribuie : autoturisme 

„Dada 1306-, etștigurt ta bani 
de valoare fixă — ta OM lei 
sau, ta alegere, • excursie de 
2 locuri in R. P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia sau In R. S, 
Cehoslovacă — R- P. Ungar*
— Austria sau in R p. Po
lonă șl diferența In numerar ;
— 15 000 lei sau. la alegere, 
o excursie de 1 loc in R. p 
Bulgaria — R-S.P. Iugoslavia 
sau de 3 locuri in R. S. Ceho
slovacă — R. p. Ungar* — 
Austria sau tn K. p. Pa*on* 
șt diferența in numerar, pre
cum șl cdșttgurl ta bani de 
valoare variabilă.

Se ctștigă șt eu 3 numere 
ta oricare din cele I extra
geri, Participare» — pe bilete 
de I și is let varianta sim
plă. Biletele de U lei au drept 
de participări ta toate extra
gerile

la această tragere :
— Se vor efectua S extra

geri in 1 faze. La faza .1 — 4

REȚINEȚI t astazi ulti
ma ZI pentrn procurarea bi
letelor :

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 

M
NUMERELE extrase 1 
TRAGEREA LOTO DIN 

IUNIE 1978
Extragerea I : M 63 09 72

W 34 43 81.
Extragerea a n-a : 1 20 33 

M 88 5 62 10.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI,: 

1.090.117 lei din eare 379.450 lei 
report ta cat. 1.

Plata clștlgurilor de ta aceas
tă tragere se va tace astfel : 
In municipiul București de la 
M iunie ptnă ta 16 august 1978, 
In tară de la 29 iunie pini la 18 
august 1978, iar prin mandate 
poștale inceptnd cu data de 29 
iunie 1978.

4
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CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN * --------- —

Categoria 
14.768 lei ; 
lei ; cat 4 
5 : 187,25

U IUNIE U73 
1 : *M variante

2

Dupd C.F.R. și Ripensia, această echipă a Politehnicii a cițtiffat 
al 3-lea titlu de campioană la juniori pentru Timițoara

Foto : Dragoș NEAGU ;

Divizia națională de juniori
9

UN OUTSIDER - ^OU" TIMIȘOARA- 
CÎȘTIGĂ EDIȚIA A DODA A CAMPIONATULUI

Sportul

- — * cat 3 : 10,73 a 3.96* 
: M a 732 M ; cat. 
a IM lei ; eat I : 

L7M a 100 le*
REPORT LA CATEGORIA 

114.239 lei.
NU UITATI 1 Numai ASTAZI 

mal puteți procura bilete cu nu
merele dv. preferate pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de miine, 18 Iunie a.c.

de cultură a sectorului 
str. M.' Emlnescu nr. 8* 
17.

Panoul cu rezultatele 
va fi televizat In cursul 

astazi este Ultima 
pentru depunerea buletinelor 
concursul Pronosport din 18 
nie a.c.

Tragerea va avea loc ta . . ---------  x
la

1 :

Casa 
din 
ora

tragerii 
serii.
ZI șt

la 
lu-

319, 
310,

solare, acest titlu de lider al divizio
narilor A

Clasamentul prezentelor la prinsa 
divizia, la încheierea ediției o âO-a, 
se prezintă astfel : Antonescu 3SS, 
Adam 354, Vlgu 340, Dobrln 337, «. 
Nunweitler 330. R. Cîmpeanu 
Lereter 327, Deleanu 325, Blrâa 
1. Jenei și Domlde 315, Dino 
M. Constantinele. 307, Anco ți 
măreanu I 306, Pescara 301, N. 
ghi 300 etș.

In tentativa sa de a dobori racor
dai ta! Oblemenco, Duda Georgescu 
a marcat, ta campionatul recent în
cheiat, 24 de goluri, apropllndu-oo 
la numai două goluri de țelul propus.

Clasamentul golgeterflor Dhrlzlel A 
este * următorul : Oblemenco 170 de 
goluri, D. Georgescu 16* Adam 160. 
Ozon 157. Oh. Constantin 109, M. 
Drldea 142, Dum'trocho 139, Doboș 
130. Vaczl 125, N. NagM 11* Ene B 
11* Fț. Volnea IU, Bodota 11* Ion 
dănesco 109, U Ionesco 107, Ene I 
10* BorotM 100 etc.

Ultima etapă a decis : Poli
tehnic» Timișoara.

Ultima etapă a fost un „dia
log in__ triunghi* : Craiova — 
Ploiești — Timișoara. O dispu
tă pentru golaveraj. înainte» 
ultimei „runde*, constănțenii a- 
veau +32, băcăuanii — campio
nii de anul trecut, ai primei 
ediții — aveau +28, jn timp ce 
elevii inimosului Tiberiu Uă- 
neanțu plecau din startul ulti
melor 80 de minute cu un gola
veraj de +28. Dar, In timp ea 
F.C. Constanța și S.C. Bacău 
jucau la Craiova (1 Ploiești tn 
fața unor echipe cu apărări 
bine puse la punct, „Poii* in- 
tîlnea, pe propriul teren, pa 
Jiul Petroșani, una dintre cele 
mai slabe echipe ale camplona- 
tulut Și—

F. C. Constanța n-a putut în
vinge echipa hri Silviu Stănea- 
cu—

S.C Bacău a cîștigat la Plo
iești cu 3—1, deși ar fi putut 
să mal înscrie 5—8 goluri—

La Timișoara, „PoK* șl-a ju
cat ultima carte, cartea golave
rajului, și „speranțele* Jiului 
(oare, ce toi de speranței) an 
fost pur și simplu ridiculizate, 
fiind învinse cu 9—0 I In acest 
fel, juniorii clubukri timișorean 
au reușit ceea ce foarte puțini 
sperau : să cucerească medaliile 
de campioni intr-o dispută )a

CLASAMENTUL FINAL

1. „POLI- TIM. M 19 9 C 54-21 47
X. S.C. B.căa U 23 3 9 72-42 43
Sa F.C. Argeș 34 19 3 7 49-23 M
4. F.C. C-ța 34 20 5 9 63-33 a
5. Unlv. Cv. 34 14 14 0 u-m a
Ca F.C. Corvinul 34 15 10 9 58-44 49
7. Steaua 34 15 7 12 67-35 33
4. Sportul etud. 34 14 5 13 41-40 37
K A.S.A. Tg. M. 34 14 0 14 45-41 34

U. F.C. petrolul 34 19 13 11 26-27 n
11. Polița 34 12 2 14 45-51 32
11. U.TJL. 34 12 9 14 33-38 31
13. F.CUC B-t» 34 9 13 13 28-41 29
14. F.C. Olimpia 34 10 9 15 39-57 29
U. Dinamo 34 10 C 18 34-64 29
IC. F.C. Bihor 34 3 7 19 30-51 23
17. Jiul 34. 4 9 21 17-63 17
ÎS. C.S. T!rgov!ște34 4 25 32-89 14

care favocițîi se numeau S.C. 
Bacău, F.C. Constanța si F.C. 
Argeș.

Ce anume a decis victoria e- 
ehipd lui Itlneanțu 7 Evoluția 
ei de metronom, tenacitatea de 
care a dat dovadă etapă de eta
pă, forța ei în joc, „Poli" fiind 
una dintre cele mal atletice 
formații al« campionatului.

Tornoceanu, Preda, Boc. Șle- 
fanovid, Bodea, Șulee, M. Po
pescu șl coechipierii aduc Timi
șoarei al treilea titlu de cam
pioni la juniori. Celelalte două 
au fost dstigate cu mulți ani tn 
ural. C.FJL Timișoara ta 
1938AWC. Ripensia In 1947/1948-

L D.

MINUTUL 91 ÎN CABINELE RETROGRADATELOR
ClND VOR REVE» REȘIȚEMU

LA BUCUREȘTI ?
Spre deosebire de suratele o* 

de suferință, împreună eu ears 
a luat drumiM Diviziei B, dar 
care ptnă ta penultima sau chiar 
ultima etapă (cazul formației 
constăntene) mal nutriseră spe
ranțe de evitare a retrogradări* 
F.C.M. Reșița pierduse mal de
mult orice speranță da supravie
țuire tn primul eșalon. .Ciad 
Ml ajun* la această conclude?*, 
l-am întrebat pe antrenorul echi
pei reșltene. Ion Motroc. „Do 
la meciul eu F.C. Argee. pier
dut pe propriul teren. mi-am 
dat seama că a devenit Imposi
bil să ne mal putem salva. Ve
nisem la Reșița. Înaintea începe
rii returului, cu convingerea că 
situația precare* a echipei m 
poate Îndrepta. Inii pusesem 
mari nădejdi In valențele unor 
jucători și In dorința lor de rea
bilitare după slaba evoluție din 
toamnă. M-am Înșelat. Am IntU- 
nit și la Reșița aceeași mentali
tate greșită a jucătorilor fată da 
marea performant*, de rigorile șl 
obligațiile pe care ea le Impune. 
Și alei. Jucătorii stnt interesați să 
dispun* de elt mal mult timp 
liber și să primească peste ceea 
ce ei dau. Deși valoarea nu le 
lipsește, jucătorii mei n-au cre
zut 
de

Zorindu-1 pe jucători să se îm
bracă și să iasă ta mașină, an
trenorul Motroc ne explică mo
tivul acestei grabe : ^iven tren 
ta ora 3*33 și mai trebuie. In 
fug* să șl aalneăm eeva*.

* „.Vestiarul rămine pustiu. Re- 
șltenll au pleca* spre gară. Ctod 
vor mal reveni «4 ta București 
pentru un joe ia prima diviziet 
Răspunsul va depinde, la mare 
măsur* dac* au exclusiv, de e*

Constantin HRANESCU

M VARA LW ’79, LA PETROLUL
NO VOR MAI FI 16 DEBUTANȚL

• ••

care va trebui a* Iacă — al va 
face. zlntem siguri — tot posibi
lul pentru ca F.C. Petrolul i* 
urce din nou. mal puternică, pa 
scena părăsit* Joi seara.

Lourențiu DUMITRESCU

F. C. CONSTANTA: LACRIMI
DUPĂ 16 ANI.

ta ei *1 nu au fost capabili 
eforturi pentru autodepășire, 
au manifestat voința necesa- 
Carențe care, in cazul per- 

vor face viata
r*. 
petuăril lor, le 
destul de grea *1 tn divizia se
cundă**.

Resemnați, fotbaliștii reșltenl 
n-au părut prea afectați nici de 
această ultimă lnfrtngere, de la 
București, tn fața noii campioa
ne. In cabina lor, după lnchele- 

se 
In 
se

rea partidei, era liniște, nu 
auzeau reproșurile obișnuite 
asemenea situații. Ba chiar 
exprima o oarecare satisfacție 
pentru că eșecul nu a luat 
proporții mal mari, așa cum era 
foarte posibil -țlnlnd seama 
enormele ocazii de gol ale 
llștilor. Cel mal satisfăcut 
portarul Wlndt, care — deși 
sese de 4 ori mingea din plasă — 
se opusese cu succes altor cel 
puțin 4—5 goluri ce păruseră Ine
vitabile. Atodlrese* eliminat de 
pe teren încă din mln. 18 șl echi
pat Înaintea celorlalți coechipieri, 
s-a dus la cabina campionilor, 
pentru a-1 felicita. Un gest, de
sigur, foarte frumos, dar tn fla
grantă contradicție cu cel corni» 
mal devreme pe teren, clnd — 
după spusele arbitrului N. Raab 
— Atodlresel înjurase ca pe mai
dan.

de 
ste
er* 

sco-

Simaciu. Dobrescu, Pisău. Con
stantin. Toporan. Negolță st 
coechipierii părăsesc terenul eu 
plumb In picioare șl privirile In 
pămint. In vestiar, cuvintele an
trenorului Valentin Stănescu cad 
ca tunetele : „Este Inadmisibil ea 
s-a tnttmplat astăzi. O echipă 
In care să joace doar doi oameni. 
Sotlr șl Angelescu ! Puteați șă-mi 
oferiți o mică satisfacție, • vic
torie la despărțirea de Divizia A. 
Nu numai mie. Șl vouă, și spec
tatorilor, și orașului*—

Timp de un minut, o liniște 
nefireasc* domină Încăperea. 26 
de jucători stau ca Împietriți, 
așteptlnd a doua rafală de do
jeni din partea antrenorului lor. 
.Nea Tinel*. omul care spunea 
cu două săptămlnl In urm* că 
inima lui pllnge, că nu mal poa
te rezista mult, lșl dă seama că 
alte observații tăioase nu-șl nud 
au rostul, știe ce-1 tn sufletul 
lor. Mal bine că oricare alt om. 
Nu-i rămine altceva de făcut de- 
cit să rostească la fel de tare 
șl hotărât : .SImbătă la ora 9 
toată lumea să fie aid...*

Porunca aceasta nu-i dedt 
semnalul RELUĂRII— .Poate 
fără mine — ne spunea FL Du
mitrescu. Nu cred c-am să nud 
pot. Am picioarele tocate de lo
vituri. Șl știți cum se joacă ta 
Divizia B.„* Putin mal tindo, 
căpitanul Petrolului se interesa 
de „cursul acela Intensiv pentru 
antrenori*. FL Dumitrescu 
glndea joi seara după med„_____ . _ _____ _ _ la
inevitabila retragere din activita
tea competițlonal* In schimb, 
ceilalți jucători al Petrolului sub- 
scriau cu totil unul singur crez: 
REVENIREA. Revenirea In Divi
zia A „din care am căzut pentru 
eă nu am avut experiența nece
sară* — sublinia portarul Con
stantin, un jucător, totuși. cu 
mare experiență. Afirmația Iul ii 
privea, insă, pe cel H DEBU- 
TANȚI tn „A” al echipei Iul Va
lentin Stănescu si Alexandru 
Fronea ; echipa unui oraș cu 
mare tradiție tn fotbalul nostru.

- Idnlște. E o liniște de cate
dra!* tn vestiarul constăntenilor. 
Antrenorul Gh. Ola st* glndltor 
Ungă o fereastră. Țigara II arde 
degetele. Cred eă nici nu simt* 
Lingă el. Ttlvescu vrea să pară 
ceva mai liniștit Vrea să pară^ 
Cit despre restul delegației clu- 
tiulul de pe malul Mării, ce să 
spunem T Că de la Mardale șt 
Drogeann, cel mai tineri, șl pin* 
la decanul de vlrstă al echipei. 
Antonescu, cu toții au lacrimi In 
ochi 7 Fie c* este «F.C.*. fie eă 
a fost .Farul*. Constanta a avut 
echipă ta »A* timp de 18 cam
pionate. Mardale șl Drogeanu a 
știu numai in Divizia A....

Șl acum, deodată, la orizont 
Divizia B. împreună cu .Portul*! 
Cel puțin un an frumosul sta
dion al Utoralulul nu va mal 
primi pe Steaua, Dinamo, F. C. 
Argeș șl celelalte competitoare la 
titlul național.

Lacrimile slut gata să cad* pe 
obraji. Dar constăntenll vor să 
fie — șl dovedesc că slnt — 
bărbat* »Nu știu cum vom ajun
ge acasă. cum ne vor primă 
prietenii, cunoștințele șl suporte
rii noștri, dar 
noi am făcut 
In puteri, s* 
Constanța tot 
azi, eraiovenil

trebuie «ă șiitl c* 
totul, cit ne-a sta* 
ne Întoarcem la 
tn Divizia A. Dar, 
au fost de neoprlt*, 

ne spunea Antonescu, căpitanul 
echipei. Șl tot el : .Ce folos e* 
azi am 'juc.at meciul meu nz. 
353 tn Divizia A, lntrecind recor
dul Iul Adam, dac* ei coincide 
cu retrogradarea noastră I**. 
Căutăm să schimbăm clteva cu
vinte șl cu președintele 
lut. Ion Robu. Ne roagă 
scuzăm, dar nu poate, nu 
dispoziție pentru o discuție 
tema ,.F.C.--uluL R Înțelegem.

Intr-uzi sfirșlt. etnd ne pregă
team să părăsim această oază ■ 
deznădejdii. Intră In vestiar C. 
Mareș, antrenorul juniorilor. H 
Interpelăm : „Ce părere aveți 
despre echipa dv 7 Era gata să 
clștlge campionatul diviziei de 
juniori I* Răspunsul : „Da. a 
lipsit puțin s* ne clasăm pe locul 
“ — ■ să știți, nu peste mult

el vom juca tn Divizia
I. Dar, 
timp cu 
A

clubw 
s*-l 
are 
pa

Mircea TUDORAN



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ROMÂNIEI- LA 

ATLETISM
României* programează 
mîine întrecerile etapei

„CUPA

Constanța, Dinamo, 
Metalul, Rapid, Argeș, 

Concursul are loc 
14 și continuă 
S. înaintea a- 

etape pe primele trei

prilej »e desfășoară și 
pe echipe de probe. 

Capitală se vor tntîmi 
echipe participante la 

B (Brașov, 
Prahova, Galați, 

Brăila, combinata 
Atletism 
se des-

MINI

micilor 
național

astăzi și , _________ ____ _
a n-a la nivelul celor trei eta
loane valorice. La București, pe 
Stadionul Republicii, slot reunite 
cele 9 formații din grupa A ; 
Steaua, ** “*
C.A.U., 
Cluj și Iași.
as-tăzi de la ora 14 
mîine de la ora L. 
cestei - --------- -----
tocuri ale clasamentului general 
ae află : 1. Steaua 277 p, 2. Con
stanta 205,5 p. 3. Dinamo 176 p. 
Cu acest 
concursul

Tot in 
fi cele 9 
seria I din grupa 
Neamț, Bacău,
Suceava, 
București și C.S. Sc. 
București). Concursul 
fășoară simultan cu cel al for
mațiilor din grupa A. La Tg. 
Mureș se întrec echipele din 
seria a n-a a grupei B (Dolj, 
Timiș, Bihor, Arad, Sibiu, Caraș 
Severin, Hunedoara, Maramureș 
yi Mureș). In sfîrșit, întUnirile 
din cele trei serii ale grupei C 
vor avea loc la Pitești (VUcea, 
Dîmbovița, Ilfov, Teleorman, 
Gorj. Olt, Argeș H șl Mehedinți), 
la Slobozia (Botoșani, Buzâu, 
Vaslui, Vrancea, Constanta n, 
Tulcea șl Ialomița) și la Bistrița 
(Covasna, Satu Mare, Alba, Să
laj, Harghita șl Bistrița Nisă ud). 
„U“ CLUJ-NAPOCA - 
RAPID, UN DERBY AL
BASCHETULUI FEMININ
Un adevărat derby te desfâ- 

țo-ară azi și mîine la Căul-Nh- 
poca, intre echipa locală Uni
versitatea ți Rapid București, In 
cadrul etapei a 20-a a campio
natului national de baschet fe
minin, dar mi lipsit de interes 
este Șl meciul Universitatea Ti
mișoara — Politehnica București. 

Ambele, ca dealtfel și cele
lalte partide ale etapei, vor in
fluența poate chiar decisiv con
figurația clasamentului. Iată pro
gramul intilnirilor acestui sflr- 
șit de săptămină (Intre parante
ze, rezultatele din tur) : „U“
Cluj-Napoca — Rapid (63—63, 
71—68), Universitatea Timișoara
— Politehnica București (43—65,
61—70), crișul — Progresul 
(66—54, 88—48), 1.E.F-S.-IaC. 3
— Voința Brașov (111—32, 90—
79). C.S.U. Galați — Mobila 
Satu Mare (70—98. 54—111),
C.S.Ș. Ploiești — Olimpia Bucu
rești (66—97 , 51—T7).

FESTIVALUL NAȚIONAL 
PIONIERESC DE ........

BASCHET
Marea sărbătoare a 

baschetbaliști, Festivalul 
pionieresc de minibaschet, inclus 
în acest an sub genericul »D*- 
ciadei*, începe mîine diminea
ță, pe terenurile Casei pio
nierilor yi ale Clubului sportiv 
ycolar hr. 2 din Constanța, cu o 
participare record față de edițiile 
precedente : peste 1200 de copii. 
Numărul mereu cresdnd al mi- 
nibaschetbaliștilor angrenați în- 
tr-o activitate organizată fi con
tinuă dovedește 
care se bucură 
baschetului în 
si profesorilor, 
loc pe categorii 
cuți in 296^—1966 
1967—1963) 
propriu zise, ,
șurile de desene, poezii, machete, 
cor și pentru „Coșul de aur*. în 
1977, pe primul loc s-au clasat : 
C.S.Ș. Steaua (băieți I), C.S.Ș. 
Tg. Mureș (băieți n), C.S.Ș. Cluj- 
Napoca (fete I), C.S.Ș. Gheor- 
ghiend (fete H).
MIiNE, MOTOCROS IN 
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 

GH1U-DEJ
Duminică dimineață, în muni

cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, are loc 
un concurs motociclist : a doua 
etapa din cele cinci ale campio
natului republican de «motocros. 
La startul întrecerilor (clasa Mo- 
bra ; juniori — pînă la 400 cmc ; 
seniori — 250 cmc) vor fi pre- 
zenți cei mai buni alergători din 
Brașov, Z&raești, Tg. Jiu. Gh. 
Gheorghiu-Dej, Tg. Mureș, dm- 
pina, Moreni ș.a. Reamintim că 
în prima etapă a campionatului, 
desfășurată la Tg. Mureș, pe 
primele locuri s-au clasat : L 
Schmidt (Poiana Cîmpina) — Mo- 
bra, L. Dan (Poiana Cîmpina) — 
juniori, E. Miilner (Torpedo Z&r- 
nești) — seniori.
TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH DE LA 

TIMIȘOARA
Turneul international feminin 

de șah de la Timișoara a conti
nuat cu desfășurarea partidelor 
rundei a 6-a. Marea maestră 
Tatiana Lemaeiko a Întrerupt se
ria succeselor Martel Porabakl, 
obținind o prețioasă victorie prin 
care se echilibrează situația din 
fruntea clasamentului. în tntll- 
nirea derby a zilei, Anna Ahșa- 
rumova a tnvlns-o pe Dana 
Nuțu. Elisabeta Polihronlade a 
cîștigat la Margareta “I 
iar Amalia Pihajiici la Ana 
clnska (după Întrerupere). 
mize In Intilnirea Margareta 
dorescu — Baumstark șl 
Bogdan — Anett Michel. Intilni
rea dintre Tereza Stadler și Il- 
Ki* Jicman s-a Întrerupt a doua 
oară, intr-o poziție superioară 
pentru Jucătoarea româncă.

în clasament, după 6 runde, 
conduc Maria Porubskl șl Anett 
Michel cu 4*/i p, urmate de Dana 
Nuțu și Anna Ahșarumova cu 
4 p. Tatiana Lemaeiko 3’/, P, Lia 
Bogdan ți Ligla Jicman 3 p (1).

popularltatea de 
această ramuri a 
rtndurile copiilor 
Întrecerile au 

de vlrsti (năs- 
șl născuți in 

și cuprind meciurile 
precum șl eoncur- 
ne, poezii.

Mureșan,
Jur- 
Re-

Teo- 
Ua

ÎN CAMPIONATUL DE 
RUGBY TITLUL SE DECIDE 
MÎINE LA BIRLAD, UNDE 
RULMENTUL JOACA 

FARUL
CU

rugby
13-a

Campionatul național de 
se află în fața etapei a 
(penultima) din cadrul turneelor 
finale șl încă nu se știe cine 
va fi cea de a «l-a campioană. 
Și aceasta pentru că cele două 
pretendente la titlu (singurele) 
Farul și Steaua sînt, în conti
nuare, departajate doar de un 
singur punct în clasament. Fa
rul, lidera clasamentului, se de
plasează la Bîrlad unde o așteap
tă un joc foarte dificil în com
pania XV-lul local. Rulmentul, 
care acasă renaște întotdeauna 
precum... pasărea Phoenix. (Să 
nu uităm că nu cu multi ani în 
urmă aceeași echipă bîrlădeană 
a stopat Steaua, chiar în ultima 
etapă a campionatului, din dru
mul său spre titlu, transferînd, 
vă amintiți, laurii spre Grivița 
Roșie !). Este, totuși, greu de 
presupus că formația Litoralului
— are nevoie de victorie ca de aer 
yl simte acum, atit de puternic, 
răsuflarea fierbinte a unul nou 
titlu — va lăsa să-i scape ocazia 
de a cuceri cea de-a treia cunu
nă de lauri. (în tur : 30—10 pen
tru Farul).

Nici Steaua nu are o misiune 
ușoară In fața lui B. C. Grivița 
Roșie, un team care duminica 
trecută a dominat liderul șl da
că ar fi beneficiat de un arbi
traj mal exact ar fi putut ter
mina cu acesta la egalitate. Stea
ua, în urmărirea constănțenilor, 
rtmtne totuși favorita întUnirii 
(In tur : 16—4). Iată șl celelalte 
partide “ _ _ ? " ‘
Petroșani — Dinamo (3—10) ; 
Timișoara — Rapid (7—15)
(turneul 1—3) ; Olimpia — R.C. 
Sportul studențesc (3—11) ; C.S.M. 
Sibiu — Minerul Q. H. (3—9) ; 
T.C. Ind. Constanța — Politehni
ca Iași (4—7); C.S Jbf. Suceava
— Politehnica Cluj-Napoca (0—6).

2000 M ALTITUDINE, 
REUȘIT CONCURS 

DE SCHI
căldarea glaciară de la Lacul 

pe plrtla

din program : Știința
- — .u-

LA 
UN

In i
Btlea, pe plrtla care pornește 
«ta Șaua Paltinului s-a desfășu
rat recent concursul de ochi, 
clndvu tradițional, „Cupa Bîlea*. 
Organizat de A. s. înainte (de 
pe Ungă Lie. 1 Sibiu), cu spri
jinul comisiei județene de spe
cialitate, întrecerea s-a desfă
șurat pe o vreme frumoasă. In
tr-un splendid peisaj alpin, eu 
zăpadă multă șl bună, desem
nând, din cei 50 de particlpanti, 
următorii dștfgătorl kt proba de 
slalom speciei (50 de porți) : 
Steluța Sturzu (Se. gen. Răși
nari) — fetite, Peter Vemescu 
(9e. gen. 15 Sibiu) — băieți, 
■Use Kelp (Lie. 1 Sibiu) — ju
nioare, Adrian NatanaD (LPA. 
Sibiu) — juniori, Ulriche Jalnek 
(Lie. 1 Sibiu) — senioare, Du
mitra Mira (L-P-A. Sibiu) — se
niori. Trofeele au Dost cucerite 
de Stetața Sturzu șl Adrian Na- 
tanall, ambH reallxtod eet mal 
buni timpi al concursului. (Urlu 
CIUPUDEAN — eorvsp.).

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI DE LA BRAȘOV

In sala „Tractorul* din Brașov 
a avut loc un turneu Internatio
nal amical de 
au participat 
dlotehnlk Big*.

la feml- 
Grula —

MASCU-
Au mai

volei la care 
formațiile Ba- 

câștigătoare a 
C.Ci 1077, Stal' Mlelec ți Trac
torul — la masculin. Stal Mlelec, 
CJS.S. ți G.I.G.C.L. Brașov — 
la feminin Rezultate : Radloteh- 
nik — Tractorul 3—2 ți 3—1, 
Tractorul — Stal 3—1 ti 2—1. la 
masculin ; Stal — C.S.Ș. 1—3 ți 
Stal — G.LG.CL 1—1, ‘ ------
nln. (P. Dumitrescu, C. 
coresp).
• LOTUL NAȚIONAL

LIN, DK LA 34 LA lfc. 
rămas trei him ptnă la campio
natul mondial masculin de volei. 
Și, firesc, lotul lărgit al selecțio- 
nabililor a Început să scadă, 
pinâ la mijlocul lui septembrie 
urmind să ajungă la 12-le repre
zentativ care va pleca in Italia. 
Din cel 24 convocați inițial, pen
tru următoarele etape de pregă
tire antrenorii Aurel Drăgan ți 
Wiliam Schreiber au menținut 16 
jucători (Intre eare remarcăm 
revenirea coordonatorului Oros) : 
Nicolae Pop, Conwliu Oros, Lau- 
rențiu Dumănoiu, Mircea Tuto- 
van. Adrian Arbuzov, Constantin 
Wdtță, Dan CSrleanu, Cornel 
Chlfu, Vashe Mățcâțan, Petre lo- 
nescu, Aurelian Ion, Gttnther 
Kneacu, Ioan Terbea, Viorel Ma- 
nole, Sorin —
GavrilA
• DE LA

tru că s-a 
rile lotului „ 
Maria Enacbe _ ______
a fost suspendată din activitatea 
internă ți internațională plnă la 
sflrtitul anului 1076. De aseme
nea, pentru arbitraje părtinitoare, 
Dumitru Bușilă din București a 
fost exclus din corpul de arbitri. 

LAROMET BUCUREȘTI Șl 
AURUL BAIA MARE FA
VORITE IN TURNEUL FI

NAL DE POPICE
NBPTUN, 16 (prin telefon). Pe 

Imensa arenă din stațiunea Nep- 
tun continuă Întrecerile turneului 
final al campionatului Diviziei A 
la popice. Pistele dificile — une
le dintre ele cam denivelate — 
supun jucătorii la o grea Încer
care. 'chiar si pe cel mal bine 
pregătiți, component! al loturilor

Macavel fl Constantin

BIBOUL F.B.V. Pen- 
sustras de la pregâti- 

națtonal, tocitoarea 
(Farul Constanța)

Voința București —
Petrolul Băicoi —

Voința Tg. Mureș — 
Voința Cluj-Napoca 

și C.S.M. Reșița 2 209 
Bucu-

p. d..
p. d..
P. d.,
p. d. .
Rezultate : Voința
— Voința Cluj-Napoca 2 368
— 2 268 p. d.; Petrolul

• 
naționale. De la un meci la 
altul se obțin rezultate contra
dictorii. au loc surprize, ceea ce 
face Insă ca finala «A fie mal 
interesantă, mal atractivă. Prin
tre cele mal contradictorii rezul
tate putem aminti pe acelea ale 
Elenei Andreescu (Voința Bucu
rești) 449 p. d. In primul joc ți 
IN In cel de »1 doilea (!).

La temei, după turul I condu
ce actuala campioană a tării, 
Laromet București, cu 2 373 p. d., 
urmată de 
2 368 
2 333 
2 295 
2 268 
p. d. 
resti 
P- d. _ .
Băicoi — Voința Tg. Mureș 2 332 
p. d. — 2 295 p. d. (turul I) ; 
Voința București — C.S.M. Reșița 
2 333 p. d — 2 273 p. d. (turul n).

La băieți foarte bine s-a pre
zentat In primul tur Aurul Baia 
Mare, clștigătoarea ediției trecu
te a campionatului, care prezen- 
tlnd o formație omogenă, cu un 
„vlrf- In formă excelentă — Iu- 
llu Bice — component al echipei 
campioane mondiale (927 p. d. In 
primul joc) are șansele cele mai 
mari să-și mențină titlul. Aurul 
conduce după primul tur cu 5 275 
p.d., pe locurile următoare situln- 
du-se Constructorul Galati 5 088
p. dl. Olimpia București S 053
p. d., Gloria București 5 023 p. d., 
Hectromureș Tg. Mureș 5 023
p. d. și Voința Cluj-Napoca 
4 925 p. d.

REZULTATE (turul D : Aurul 
Bala Mare — Constructorul Ga
lați 5 275 p. <L — 5 083 p. d. ; O- 
limpla București — Voința Cluj- 
Napoca 5 053 p. d. — 4 025 p. d.
In turul II. Olimpia București — 
Electromureș Tg. Mureș 5131 
p. d. — 5 032 p. d. Cel mai buni 
Jucători din această partidă : A. 
Tudor (Ojimpia) 023 p.d. și S. 
Elrdog (Hectromureș) 000 p. d.

întrecerile se Încheie sîmbătâ 
seara etnd vor fi cunoscute noile 
campioane ale țării. (T. RABȘAN)

e “
După turneul de la Brașov al tinerelor baschetbaliste

VA COMPENSA PREGĂTIREA ATLETICA
MEDIA REDUSA A TALIEI?

Baschetul românesc are o a- 
gendă foarte Încărcată In acest 
an. După Întrecerile balcanice 
ale seniorilor și după campio
natul european al senioarelor, 
a venit rîndul junioarelor să 
intre in „focul" marilor compe
tiții. Astfel, echipa de cadete 
(născute In 1960 și mal mici) se 
pregătește pentru Balcaniada 
(4—6 august) din Iugoslavia ți 
pentru Campionatul european 
(14—24 august) din Spania, iar 
reprezentativa junioarelor I vi
zează participarea la turneul in
ternațional dotat cu „Cupa 
start- (18—22 iulie) In Bulgaria 
ți „Capa Prietenia- (1—10 au
gust) In Ungaria. Iată deci exa
mene importante pentru cele 
mai tinere baschetbaliste ro
mânce care, sperăm, vor fi tre
cute cu succes. Pentru a reali
za aceasta, federația de specia
litate a alcătuit un lot de pes
te 20 sportive, supus unui pro
gram adecvat de pregătire sub 
conducerea unui colectiv de an
trenori coordonat de prof. 
Gheorgbe Roșu și format din 
profesorii Ileana Ghiță, Gabriel 
Năstase și Mihai Fleșeriu, oa
meni care au * 
format multe 
baschet.

Unul dintre 
fost supuse 
baschetbaliste 
trecute, in Sala sporturilor din 
Brașov ; un turneu internațio
nal, la care, in afara echipelor 
noastre de cadete ți de juni
oare, au fost prezente reprezen
tativa de junioare a Ungariei, 
ți divizionara A Voința din

descoperit ți au 
elemente pentru

testele la care au 
tinerele noastre 
a avyt loc, zilele

FORMAJIA MARINESCU DOMINA REUNIUNEA

Este un
51 pe 

dt mai 
în ceea
trebuie 

recrutat

Cu mal puține nume , .sonore* 
în program fi fără nid o aler
gare cu afirmă*, reuniunea des
fășurată joi dupâ-amiază poate 
primi, totuși, calificativul de reu
șită. La această apreciere au 
contribuit felul judicios în care 
au fost echilibrate șansele con- 
curenților, ca și nota de dlrzeme 
cu care aproape toți au înțeles 
să lupte pentru victorie. ~ 
aspect ce merită reținut 
care l-am dori prezent 
des pe clmpul de curse, 
ce privește câștigătorii, 
să arătăm că el i-au _______
din rîndul cailor recomandați de 
performanțele anterioare (poate 
ceva mai puțin Suveicu și Cra
vata), trei dintre ei (Reforma, 
Ruja, Otilian) fiind obligați să 
„umble* la rezerva de secunde 
pentru a putea termina pe pri
mul loc. Dintre formații, cea an
trenată de Tr. Marinescu (un 
excelent pregătitor de cai) și-a 
tăiat „partea leului*, ea termi- 
nînd victorioasă în trei probe 
(Ruja, Otilian, Turei). Restul a- 
iergărilor au fost cîștifiate de

In meciul cu R. D. Germana

GIMNAȘTII ROMANI AU CONCURAT BINE 
Șl AR FI PUTUT ÎNVINGE

Cea mai recentă verificare a 
lotului masculin de gimnastică 
al țării noastre a fost con
fruntarea cu puternica echipă 
a It. D. Germane, constant 
medaliată la campionatele 
mondiale și la Jocurile Olim
pice. Despre comportarea gilh- 
naștilor noștri l-am rugat să 
ne vorbească pe SILVIU 
MAGDA, antrenor federal.

— Marcind o creștere valori
că vizibilă in ultima perioadă, 
echipa noastră masculină a e- 
voluat foarte bine în meciul 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane, fiind foarte aproape de 
a produce o mare surpriză. în 
sensul ciștigării întilnirii chiar 
pe terenul adversarilor noștri. 
Intr-adevăr, după executarea 
exercițiilor impuse, gazdele 
aveau un avans doar de 1,20 p, 
realizat ca urmare a unor ar
bitraje evident părtinitoare la 
unele aparate. La liber ales, 
în schimb, gimnaștii români au 
concurat cu foarte multă si
guranță și stăpinire de sine, 
și-au prezentat bine noile e- 
xerciții pe care le pregătesc 
pentru campionatele mondiale, 
detașindu-se cu aproape o ju
mătate de punct în 
pei R. D. Germane, 
chiar, in condițiile 
Dan Grecu a ratat 
la cal cu minere.

— Și totuși. Dan 
fost primul dintre 
români...

— Da. multiplul nostru cam
pion a fost, neîndoios, cel mai 
bun om ^1 echipei, in ciuda

fața eehi- 
Și aceasta, 
în care 
exercițiul
Green a 
gimnaștii

se știe, 
de tor- 
care au

localitate. După cum 
turneul a fost cîștigat 
mația cadetelor noastre,___ ___
întrecut, după o dispută spec
taculoasă, echipa junioarelor 
maghiare.

Să facem cîtcva observații pe 
marginea celor văzute și discu
tate cu antrenorii loturilor 
noastre. Așa cum remarca și 
antrenorul Gheorgbe Roșu, în 
echipele noastre lipsesc elemen
tele cu o talie deosebită. La 
cadete, doar Magda Pal (1,81), 
Dietlinde Kloss (1,81) ți Maria
na Oprescu (1,86) depășesc înăl
țimea medie a baschetbalistelor 
(1,75 m), ceea ce, trebuie să re
cunoaștem, nu este satisfăcător. 
La junioare, Angela Silin, deși 
are 1,90 m, nu este încă în po
sesia unor elemente mulțumi
toare în ceea ce privește teh
nica, dealtfel ca ți Cristina 
Dumitru (1,85 m), Adriana Tar- 
niță (1,83 m) și Sanda Ionescu 
(1,83 m). Deci, după cum se 
vede, capitolul „Înălțime* este 
destul de sărac la lotul juni
oarelor. Dar, așa cum susțineau, 
antrenorii vor Încerca să com
penseze această deficiență, prin- 
tr-o bună pregătire atletică, pe 
care, dealtfel, jucătoarele noas
tre au ți arătat-o in turneul de 
la Brașov. Din rîndul celor cu 
perspective am reținut pe Con
stanța Fot eseu (1,75), Adriana 
Mangu (1,74), Dana Pertache 
(1,79), Camelia Solovăstru 
(1.78), Ecaterina Szabo (1.72). 
Virginia Popa (1,73), Rodi ca 
Pană (1,76).

Poui IOVAN

967. 
(C.

■«rduc (beneficiar ți «1 felului 
primitiv in care G. Grlgore a 
eondua-o pe Tuflca), Reforma 
(foarte bine susținută de D. To- 
duțâ), Suveicu șl Cravata, ulti
mii doi tntrebulnțlndu-se cu 
multă docilitate de data aceasta.

Rezultate tehnice : Cursa I :
L Surduc (AL Nacu) rec. 1:44.B, 
L Jalonat. Simplu 11. Ordinea 38. 
Cursa a n-a : 1. Reforma (D. 
Toduță) rec. 1:38,8, 2. Suzuchl, 
3. Siliciu. Simplu 12. Ordinea 44. 
Event 107. Ordinea triplă 
Cursa a III-a : 1. Suveicu 
Radu) rec. 1:33,5, 2. Franklin. 
Simplu S. Ordinea 26. Event 52. 
Triplu cîștigător Închis. Cursa a 
IV-a : 1. Ruja (N. Nicolae) rec. 
1:28,1, 2. Fulda, 3. Goran. Simplu 
6. Ordinea 21, Event 60. Ordinea 
triplă 180. Cursa a V-a : 1. Oti
lian (Tr. Marinescu) rec. 1:27,4, 
2. Abil. Simplu 2. Ordinea 7. 
Event 17. Triplu cîștigător 
Cursa a Vl-a 1. Turei (Tr. Mari
nescu) rec. 1:25,0, 2. Rivan, 3. 
Hermafon. Simplu 6. Ordinea 16. 
Event ‘ ~ —
Cursa a Vn-a : 
Pașcă) 
piu 21.
Triplu

538.

12. Ordinea
1.

triplă 367. 
Cravata (FI. 

rec. 1:29,1, 2. Tîrpu. Sim- 
Ordinea 88. Event 

cîștigător 1 452.
Gh. ALEXANDRESCU

322.

ratării de la calul cu minere.’ 
La inele, de pildă, Dan Grecu 
a realizat una dintre cele mai 
mari note din concurs (9,70), 
la paralele a prezentat un e- 
lement nou — saltul înain
te —, iar la bară a avut cea 
mai mare notă din concurs — 
9,60. Aprecieri frumoase au 
cules însă și alți reprezentanți 
ai echipei noastre, îndeosebi 
Ion ChecichSș (dublu salt cu 
întoarcere de 720 de grade la 
coborîrea de la inele) și Ni- —>— z-,-------- cărui exer-

s-a bucurat 
specialiștilor
alinia o e-

colae Oprescu, al 
cițiu la paralele 
de aprecierile 
prezenți.

— Am fi puiuț 
chipă mai puternică ?

— După cum se știe. Aurelian 
Georgescu a absentat de la 
acest concurs, ca și de la 
altele, deoarece el se află în- 
tr-o importantă sesiune de e- 
xamene. Prezența lui in echi
pă ar fi întărit, desigur, forța 
selecționatei României și ar 
fi fost astfel posibil să ciști- 
găm meciul cu R. D. Germa
nă chiar pe terenul acesteia. 
Oricum, gimnaștii noștri au 
produs o impresie foarte bună, 
concretizată în propunerea pe 
care federația de specialitate 
din R. D. Germană a făcut-o 
forului nostru pentru un_ sta
giu de pregătire comună, în 
perioada dinaintea campiona
telor mondiale. In consecință, 
gimnaștii români și cei din 
R. D. Germană se vor afla 
in curind din nou împreună, 
dar de data aceasta la pregă
tire...

Constantin MACOVE1

chipe —
România 
compus 
112,55, 2.

REZULTATE TEHNICE : e- 
R. D. Germană 555,70, 

554,75 ; individual
— 1. Ralf Bărthel
Dan Grecu 112,30, 3. 

Michael Nikolay 111,60, 4. Ion 
Checicheș și Lutz Mack 110,95, 
6. Nicolae Oprescu 110,30 ; pri
mii clasați dintre gimnaștii 
noștri pe aparate : sol — Che
cicheș 18,925 (locul 1) ; cal cu 
minere — Gabriel Popescu 
18,525 (IV) ; inele — Dan Gre
cu 19,45 (I) ; sărituri — Che
cicheș 18,975 (III) ; paralele — 
Dan Grecu 19,05 (I) ! bară — 
Dan Grecu 18,85 (II).

Semi
S1MBĂTĂ

Stadionul 
ora 1* : 
etapa a 

grupa B,

Floreas-

ATLETISM. 
Republicii de la 
„Cupa României* 
n-a (grupa A șl 
serial).

BASCHET. Sala
ca, ora 17 : LE.F.S.-Lic 2 
— Voința Brașov (f.A).

HANDBAL. Teren Dina
mo, ora 18 : Dinamo — 
Steaua (m.A).

RUGBY. Stadionul Olim
pia, ora 17 : Olimpia — 
R.C. Sportul studențesc 
(Div. A).

TIR. Poligonul Dinamo, 
ora 9 : Campionatele mu
nicipale.

DUMINICA
Stadionul 

ora * : 
etapa a 
grupa B

Floreas-

ATLETISM. 
Republicii, de la 
„Cupa României* 
□-a (grupa A ți 
seria I).

BASCHET. Sala
ca, ora 10 : I.E.F.S.-Lic. 
2 — Voința Brașov (f. A)

FOTBAL. Stadionul Re
publicii, ora 16 : Universi
tatea Craiova — Politehni
ca Iași (Cupa României); 
stadionul Progresul. ora 
11 : Progresul Vulcan — 
Prahova Ploiești (Div. B); 
stadionul Metalul, ora 11 ; 
Metalul — Eleetroputere 
Craiova (Div. B) ; teren 
TMB, ora 11 : T.M. Bucu
rești — Ș.N. Oltenița (Div. 
O ; teren Automatica, 
ora 11 : Automatica — 
Tehnometal (Div. C) ; te
ren „23 August- IV, ora 
11 : IOR — Automecanlca 
(Div. C) ; stadionul Voința 
ora 11 : Voința 
(Div. C) ; teren 
Fină, ora 11 : 
Fină — ICSIM ; 
lectronica, ora 
tronlca — 
C) ; teren
11 : Șoimii TAROM — U- 
nirea Tricolor (Div. C).

RUGBY. Stadionul Par
cul Copilului, ora S : R.C. 
Grivița Roșie — Steaua 
(Div. A).

TIR. Poligonul Dinamo, 
ora 9 : campionatele mu
nicipale.

— Sirena
Mecanică 
Mecanică 
teren

11 :
Abatorul (Div. 
Ghencea,

E- 
Elec-

>

■
ora

uinamo, ■ 
tele mu- '
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Ancheta 
internațională 

a zbatului

I VA ÎNCLINA TINEREȚEA IN FAVOAREA -El
BALANfA PERFORMANȚEI, LA CAMPIONATELE

LEX

^Sportul MONDIALE DE SCRIMA DE LA HAMBURG ?
scrimă al țărilor socialiste esTe investitTradiționalul turneu de 

de la prima sa ediție cu responsabilitatea ultimei verificări inter
naționale efectuată de loturile reprezentative participante înaintea 
fiecărei ediții a Campionatelor mondiale (sau, odată la patru ani. 
înaintea Jocurilor Olimpice). In atest an,, confruntarea dintre cei 
mai buni scrimeri din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică a fost găzduită 
de capitala țării noastre. Cu acest prilej, s-au aflat la București 
reputați specialiști ai scrimei mondiale, care au fost solicitați de 
redacția ziarului nostru să răspundă la o anchetă internațională, 
fapt acceptat cu plăcere de toți interlocutorii. Aceștia au răspuns 
la următoarele întrebări :

flo- 
i fl
eam 

pasul pe loc, se află 
lntr-o perioadă de aflr- 

și creștere valorică. Con-

noastră feminină de 
care numără elemente 
si bine pregătite, a < 
pasul pe loc, se

1 Cum apreciați nivelul acestei repetiții generale îna
intea apropiatelor campionate mondiale ?

2 Anticipați la Hamburg în iulie, spectaculoase schim
bări in ierarhia mondială a celor patru arme, ținînd cont 
că 1978 se află la mijlocul ciclului olimpic?

LEV SAICIUK, antrenor eme
rit al U.R.S.S.

1. Dintotdeauna am considerat 
acest turneu ea o etapă impor
tantă de pregătire prin concurs 
a loturilor Uniunii Sovietice. La 
noi, ultima verificare se des
fășoară după datele tradiționale 
ale Turneului țărilor socialiste, 
cu ocazia campionatelor unio
nale, care au loc în a doua ju
mătate a lunii iunie. Din punc
tul nostru de vedere, turneul 
de la București a tost deose
bit de util, pe noi intereslndu-ne 
în perioada competiției capaci
tatea de rezistență a candidațl- 
lor pentru titularizare la C.M. 
Or. prin această prismă, scri- 
merii sovietici au fost mult so
licitați de redutabilii lor adver
sari din celelalte țări socialiste. 

’ 2. Cu fiecare an ce trece. în
trecerea mondială a scrimeriloe 
devine mai echilibrată, plutonul 
eandidaților la medalii mărișt- 
du-se. Fără a încerca de pe 
acum o ierarhizare, cred că la 
floretă masculin candidează e- 
chipele Italiei, RJ.G., Franței, 
U.R.S.S., ----------- ----------- -
Ungariei, _
Ungariei. României, 
Italiei, la floretă 
U.R.SB., Ungaria, 
R.F.G., iar la spadă.

Poloniei. României șl 
la sabie — echipele 

, U.R.S.S. șl 
feminin — 

România. 
xv.b iar .ip.iuo, plutonul
cel mai numeros : Suedia, Elve
ția. Ungaria. U.R.S.S., R.F.G„ 
România, Franța. Apariția copi
ilor ta marea performanță a 
•crimei răspunde tendinței gene
rale a dezvoltării sportului (vezi 
gimnastica. patinajul. înotul). 
In scrimă se mizează pe capa
citatea de adaptare, pe plasti
citatea motricâ a elementului 
țin ir. După J.O.—1976 o statis
tică făcută ta noi indica vîr- 
stele optime pentru marea per
formanță In scrimă la 23 șL 
respectiv, 27—30 ani. Chiar și 
în pofida unor apariții senzațio
nale in acest sezon, nu cred că 
la Hamburg vor figura ta fina
lele probelor individuale prea 
mulți tineri. Pentru că, în a- 
fară de floretă, unde primează 
viteza, calitățile motrice, înde
mânarea, celelalte arme presu
pun suportul tacticii, mal pu
țin deprinsă de „coplli-mlnu-

ne". Iar pînă la J.O. '00. mal 
stat doi ani. Mult...

ZBYGNEW CEAJKOWSK1, con
silier tehnic al Federației 
neze de scrimă :

1. Pentru lotul nostru 
din acest an a turneului ; 
obiective specifice. In 1 
de fiecare armă. Astfel, L 
retă băieți $1 sabie, unde titu
larii. ia general, se cunosc, am 
deplasat primele garnituri, flo- 
retiștil în frunte cu Marte wlcz. 
Robak și Kozejows’ri, iar sabre- 
ril conduși de fostul vlceoam- 
pion mondial, Blerkowskl. La 
floretă fete și spadă am adus 
spre verificare tineri scrimerl, 
ca fXiretista Konarkowska, car* 
și-a cîștiga» ta București titate- 
nzarea. Intr-o companie selectă.

2. Scrima poloneză se află 
acum lntr-o perioadă de detentă, 
ta raport ou anii pcecedenți, 
ceea ce ne determină să esti
măm o prezență a reprezentan
ților noștri printre primele I 
echipa la toate probele, la Ham
burg. Cu șanse de medalii stat, 
insă după părerea noastră, sa- 
breril și floretistele.

EBERHARDT HLAVACEK, an
trenor federal da scrimă ai

pole-

trecut pre- 
aoștri ee

C. E. de haltere

J. VARDANIAN (U.R.S.S)

CAMPION LA MIJLOCIE
HAVIROV, 16 (prin telefon).

6-a zl a campionatelor 
de haltere a adus pe 
de concurs 14 sportivi 

la titlul șl medaliile 
mijlocii (82,5 kg). Așa 
pronosticat majoritatea 

sovieticul

Cea de a 
europene 
podiumul 
candidați 
categoriei 
cum au „_________ _
specialiștilor, sovieticul Jurik 
Vardanian a terminat Învingător 
cu un total de 372,5 kg. La 
„smuls* Vardanian a reușit 
179 kg. dar la reeîntărirea barei 
s-a constatat că aceasta avea 
exact 170,5 kg, cifră care îmbu
nătățește cu o jumătate de kilo
gram recordul mondial al bul
garului B. Blagoev. La „aruncat* 
sportivul sovietic a realizat 
202.5 kg. ratlnd apoi încercarea 
(210 kg) de stabilire a 
record al lumii.

Vardanian are 22 de 
face parte din clubul 
Leninakan. El posedă un palma
res impresionant: campion mon
dial de juniori In 1975 șl 1971 șl 
de seniori ta 1977. A fost șl re
cordman al lumii la juniori. 
Practică halterele de la virsta 
de 11 ani și este antrenat de 
unchiul său Serghel Vardanian, 
care II pregătește șl pe “ 
toslan, clștigătorul la 
semimijlocie.

Rezultate tehnice : L 
danian (U.R.S.S.) 372,5
P. Baczako , _ ’
3. K. Drandarov _
340 kg ; 4. D. Poliacik (Cehoslo
vacia) 332,5 kg ; 5. H. 
(R. F. Germania) 330 kg 
Avellan (Finlanda) 322.3 ;
„smuls* : 1. J. Vardanian 170 kg; 
2. P. ~ ------ ‘
K.
cat*
2. P. 
Drandarov 190 kg.

Ion OCHSENFELD

unui nou

ani st 
Dinamo

V. Mili- 
categoria

J. Var- 
kg ; 2. 

(Ungaria) 357,5 kg ;
(Bulgaria)

(Finlanda)

Appel 
_ ; I. J. 

322.5 kg ;

Baczako 157,5 kg ; X 
Drandarov 150 kg ; „arun- 
: 1. J. Vardanian 202,5 kg : 

Baczako 200 kg ; 3. K.

chi pa 
retă, 
nerc 
bătut 
acum 
mare _ --------
cursul de la București, care a 
reunit sorim ere și scrimerl cu 
prestigioase cărți de vizită, a 
confirmat această perspectivă.

X Firesc, deci, ca marile noas
tre speranțe pentru Hamburg să 
se lege de floretiste, Janke, 
Dick, Schulze, Schubert șl Her- 
trampf, care, tn acest sezon, 
s-eu „văzut4* în marile competi
ții internaționale. Sperăm la o 
poziție între primele patru echi
pe din lume. La individual, doar 
sabrerii (Holtye și Ulbrich) au 
șanse pentru o clasare superi
oară. Scrima este încă rămasă 
In urmă in țara noastră, față 
de alte discipline sportive cu 
bune rezultate pe plan mondial.

ARISTIDES MARTINEZ, antre
nor principal la sabie (Cuba) :

L Intr-un interval de timp 
scurt, am văzut trei 
internaționale de sabie 
puternice, la Brașov,

foarte 
turnee 
foarte - ------------- . —
Budapesta șl București. Nu tn- 
UmplMor două in România, pen
tru eă sabrerii români se află 
printre cel mal buni din lume. 
Turneul de la București a echi
valat cu un campionat mondial 
ta proba de sabie.

2. In Ipoteza In care echipa da 
»able a Cubei va fi prezentă la 
Hamburg (perioada mondialelor 
coincide ta acest an cu cea a 
Jocurilor Panamericane). ea 
poete aspira la un loc Intre 
primele 6. Pe podium, la CAL 
cred că se vor aha tradiționa
lele protagoniste dta ultimii ani. 
Uniunea Sovietică, România șl 
Ungaria, tot aceleași pe care le 
văd pe primul plan aj ta pers
pectiv* J.O. 1986- W

GUSTAT RAABE, consilier 
tehnic al Federației ungare de 
■crimă :

L Neavtad dubii asupra selec
ției pentru echipele de floretă.

Un fapt subliniat de toți 
retuiui pentru afirmare

la București am adus echipele 
secunde, în timp ce ta -Sabie și 
spadă, unde ne Interesa tpro- 
blena „omidul 4* aau tfii", ăm 
indus ta delegație cîteva «dintre 
tinerele speranțe. Forța turneu
lui de la bucurești ne-a ajutat 
să ne edificăpa ta acest -Sens, 
mai ales pentru gșabie, unde tl- 
nărui Gyocgy r NebaJd s-a com
portat foarte bine, arăttodu-ne 
că ne putem ------ ----  - ---------
tru Hamburg.

L Ca șl ta ultimii ani, aspi
rațiile noastre **-•-

baza pe el pen-

rațiile noastre pentru mondiale 
se îndreaptă spre echipele de 
sabie floretă feminin și spadă, 
floretlștil fluid încă, din păcate, 
departe de eandidațll la medalii. 
Prin prisma Jocurilor Olimpice 
de la Moscova stntem oarecum 
handicapați de media de vlrstă 
nu prea scăzută a celor mal 
buni scrimerl unguri, așa că, 
după Hamburg, operați* de în
tinerire a ' *
urgentată.

NIKOLA
principal al 
de scrimă.

1. Pentru

ATLETISM • La Tbilisi, în pri
ma zi a concursului pentru pre
miul ziarului „Pravda", Natalia 
Mărășescu a cîștigat proba da 
1 500, m cu timpul de 4:08,4, fiind 
urmată de Maricica Puică 4:09,A 
Pe locul trei claslndu-se Zarrura 
Zaițeva (U.R.S.S.) 4:10,0. In pro
ba de săritură în înălțime băr
bați atletul sovietic Vladimir 
Iașcenko a stabilit un nou record 
mondial cu performanta de 234 o*. 
• La Berlin, R. Steuk a stabilit un 
nou record mondial de junori la 
aruncarea ciocanului — 77.82 m. 
(nou record al R.D.G.). Alte re
zultate: suliță — Hanlsch (R.D.G). 
90.32 ; înălțime — Beilschmidt 
(R.D.G.) 2.24 m ; 400 mg — Rodea 
(Cehoslovacia) 50,98 ; 1500 —
Wessinghage (R.F.G.) 3:37,6 ;
200 m(f) — Caria Bodendort 
(R.D.G.) 22,95 ; 1 500 m (f) —
Magdolna Lazar (Ungaria) 4:11.8: 
disc (f) — Margitta Droese
(R.D.G.) 66,52 m.

HANDBAL • Competiția femi
nină pentru „Trofeul Iugoslavia* 
a continuat cu etapa a treia, in 
care s-au înregistrat rezultatele: 
B.D. Germană — Iugoslavia (B) 
17—10 (8—3) ; U.R.S.S. — Româ
nia 15—8 (7—l) ; Iugoslavia (A) 
— Ungaria 16—16 (8—8).

loturilor va trebui

GHENOV, arbitru 
Federație* bulgare

_ ______ scrima noastră,
Turneul țărilor socialiste consti
tuie, an de an, un bun prilej 
de a evolua în compania tinor 
redutabile adversare. Nici edi
ția bucureșteană nu s-a dezmin
țit, sabrerii bulgari, in care in
vestim cele mai multe nădejdi, 
numărîndu-se printre protago
niști.

X Apropiatele mondiale din 
RJ.G. vor însemna, d-esdgur, un 
reper important în pregătirile 
ce vizează J.O. din 1980. De 
aceea cred că marea majoritate 
a loturilor vor avea în compo
nență, alături de trăgători con- 
sacrațl, 51 mulți tineri, ale căror 
aspirații se îndreaptă mai mult 
spre Moscova—1580 decît spre 
Hamburg—1F7X Așa cum este și 
la noi cazul cu sabrerii (con
dus! de frațM F.tropolski), în 
lupta lor pentru • clasare în 
primele l echipe. Ar fl o surpri
ză plăcută pentru nod 1

NATAȚIE • In cadrul „Mare
lui Premiu al Slovaciei", la Bra
tislava, Mariana Paraschiv a ter
minat învingătoare în proba de 
200 m mixt, cu 2:27,3 (nou re
cord al competiției).

TENIS • La Belgrad. meciul 
pentru „Cupa Davis" Iugoslavia 
— Suedia s-a încheiat cu victo
ria oaspeților, la scorul de 3—2. 
In ultimele două partide de sim
plu : Ilin-Svensson 4—6, 6—I, 3—6, 
6—6, 6—2 ; Franulovici-Borg 2—6. 
2—6, 7-9.

C. E DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Un fapt subliniat de toți interlocutorii noștri : asaltul tine
retului pentru afirmare in marea performanță din scrimă 
caracterizează acest on, el marcind procesul de înnoire, 

firesc, ai scrimei internaționale. Scrima mondială se află acum 
ka ora schimbului de generații ți, ața cum a reieșit din ancheta 
noastră. Campionatele mondiale din acest an, de la Homburg, 
rar arăta cine din vechea gardă va mal putea fi prezent la 
IO. — 1980 ți cine dintre tinerii trăgători lansați (unii senzațio- 
»a0 in acest sezon confirmă așteptările.

Un alt adevăr care a fost relevat in ancheta noastră rezidă 
In necesitatea pregătirii muitikrterole a condidaților la marea 
performanță, scrima modernă presupunind grevarea calităților 
specifice, de viteză ți finețe, pe un excelent suport de pregătire 
atletică. Or, din acest punct de vedere tinerii serimeri pornesc 
sn un atu in plus, in perspectiva IO. de la Moscova.

Paul SLAVESCU ți Tibemi STAMA

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

A VENIT ZIUA MARILOR DERBY URI
BUENOS AIRES, ÎS (prin 

telex). raptul cei mai augesstiv 
ai acestei prime zile ta gru
pele semifinale ar fi victoria ca 

și totală a echipelor clasate pa 
locul 1 in grupe asupra celor 
cîștigătoane. Pe scurt, echipele 
de pe locul secund (Argentina, 
B. F. Germania, Brazilia, O- 
landa) au obținui 7 puncte <tta 
I posibile, cu un golaveraj sus- 
clasant : lă—L Se confirmă la- 
tr-ua fel supoziția că unele for
mații adoptă deliberat o trenă 
falsă, ceea 
jocuri să fie sub 
Belgia ~ ’

ce tace ca multa 
nivelul unul 

____ Olanda sau iugoslavia 
— România din preliminarii. A- 
ceastă situația este înlesnită gl 
de inechitatea componenței cvar
tetelor de start, care ar fi per
mis echipelor R. F. Germania 
șl Poloniei sl vini în Argentina 
la lt iunie (!) și care au făcut 
ca Olanda să meargă mal de
parte cu numai 1 puncte, acLcă 
tot a ti te* cita a adunat risipi- 
toarea echipă a Scoției, care na 
a putut profi ta de fia ptu 1 deloc 
neglijabil câ a învins... Olanda. 
Pe această temă se poate dis
cuta mult, dar ne gnutăm U a 
spere că In perspectiv* ediției 
din Spania se ▼* putea reflecta 
pe tema unei formule eu două 
grupe de cite opt echipe (ded 
cu șapte Jocuri—turneu) ceea 
ce ar evita atît remizele de sa
lon, cît yi amendamentele, care 
încearcă, tn zadar, să stabileas
că ierarhii corecte. In cadrul 
unei formule jn care clasamen
tul s« •încheie... înainte de a fl 
început. Această formulă * per
mis, de pildă, echipei lui Schăn 
să cultive stilul remizei lui 
Petrosian (trei Jocuri din patru 
încheiate cu 0—0) șl totuși să 
meargă la titlu chiar dacă, așa 
cum spunea Riva la T.V^ 
„luptătorii lui Kussmann nu au 
nid pe departe valoarea 
t eroicul ui Manse halt al Iul
ckenbauer-.

Mundialul *78 confirmă că 
lurile sud-american șl cel euro
pean sînt, cei puțin pînă acum, 
ireconciliabile, mai ales In ochii 
spectatorilor argentinieni și bra

zilieni, care au fluierat desenul

Despre 
i atinge 

fotbal. 
<te etU 
al dol- 
frumoe 

articolul 
„Clârln-

loan CHIR1LA

Bil-

voluției lor : 4 dintre cei 6 bo
xeri români au urcat vineri 
seara pe podiumul de premiere. 
Dacă Ștefan Imbre (categoria 
semimijlocie) și Vasile Girgavu 
(mijlocie) nu au reușit să de
pășească faza „semifinalelor", 
ei obținind medaliile de bronz, 
colegii lor de echipă Daniei 
Radu (muscă) și Ion Joița (se
migrea) s-au calificat in finale
le importantei întreceri conti
nentale. Daniel Radu l-a in- 
tilnit în ultimul său meci la 
campionatele europene de box 
pentru tineret pe Dimităr 
Gheorghiev (Bulgaria), pe care 
l-a întrecut confortabil la punc
te. El a dominat disputa cu pu- 
gilistul bulgar, decizia fiindu-i 
acordată în unanimitate: 5—0.

Ion Joița a obținut la rîndu-i 
o victorie concludentă. învin- 
gîndu-1 prin abandon rep. III 
pe Andreas Pergamentar (R.D. 
Germană).

CELE 8 ECHIPE Șl PUNCTELE SPERANȚEI
C.I. opt achlp* rămoM in compo- 

tiți* m vor găsi. mlliM, dl* 
față la față ta lupta pentru 
noodloL După victoria cu 5—1 
fața Austriei, Olanda, căreia 
crevcut „acțiunile*, iți pregătește 
revanșe ce BF. G„ patru .ol după 
finala de la MOnchex Amintita uio- 
torle ■ adUmbat multe lucruri I* fl- 
md echipei, ■ aplanat multe dlflcwl- 
tațt Pens* cA, după cum au transmis 
agențiile da presă, Happai fusese 
„mei med soa mai puțin contestat* 
de jucători după egalai ta meciul 
as Peru p luirteguroo din fața Sco
ției. Ca toate cd Naaskam nu va 
jeea ta mod sigur (flrurd ta coaste), 
ed SasnMer șl kljsbergoe stnt «ub 
»■—id indoMH, moralul bua al de
legației olandeza fl Toca pa antrenor 
sd creadă cA înlocui roa color acci
dentați va N mal uțoarâ decît pînă 
acum. Multă tăcere la cealaltă ta- 
Mră. aceea a reprezentativul R. F. 
Germania, Va lipsi Hoho, accidentat 
la mecld ca Italia fi eu se ytie încă 
cine I va înlocui. Antrenorul Schăn 
anunță modificări doar In linia ofen
sivi, caro n-a dat satisfacție In par
tida ee Italia.

Tot ia prima grupă, la Buenos 
Aires, pa uriașul .River Plate**, Ita
lia fi Austria vor fl din nou față in 
față. Ambele echipe ver Juca Insă 
ce gindd la Cordoba, acolo unde 
ve avea loc partida R.F.O. — Olan
da, do rezultatul căreia depinde atît 
do HMilt caliPcarea lor. Italienii, 
caro In medul ce R.F.O. au scâpat 
victoria printre degete, nu-fl mai 
pot permite *Jd cel mal mie pas 
greylt In Jocul cu Austria. Antrenorul

nou. 
titlul 

la 
l-au

PRONOSTICUL RATAT AL LUI JOAO HAVELANGE

Enzo Beorzot nu va fqce modificări 
ia echipă, care după afirmația sa 
Ma ciftigat mult in omogeni ta te Ie 
schimb, H. Senekowitsch declară că 
„echipa • obosită ți ca morcrful sl&* 
bit-. Se speră ca entuziasmul sâ le 
revină jucătorilor odată cu sosirea, 
de la Viena, a soțiilor acestora...

Dor „meclul-meciurilor” va avea 
loc la Rosario, in grupa B : Arge»fM 
tina — Brazilia. Gazdele „Mundio* 
lului-, care se pregătiseră să joace 
tot turneul la Buenos Aires, pe Ri
ver Plate s-au găsit „aruncate- da 
înfringeroa in fața Italiei, la Rosa
rio. Dar micul stadion de aci (44 000 
de locuri), cel mal mic dintre ar»« 
nete Cupei lumii, cu publicul aflat 
la cîțiva metri de tușă, s-a dovedit 
o adevărată armă suplimentară per> 
tru argentinieni, o armă care • 
poate propulsa îe finală. Cu Kem
pes alături de nou-venitul ia echipă. 
Ricardo Villa, ți în pofida absenței 
lui Luque, Argentina* îți poate totuși 
atinge ob’ectlvul. Dar >1 brazilienii 
au recîțtigat la Rosario mult din 
prospețimea fi inventivitatea jocului 
lor. Neinvinfi plnă acum, ei vor 
aborda partida cu tradiționalii lor 
adversari întru supremația sud-a me
ri cană de pe alte poziții. Echipa 
Iul Coutinbo are in mod sigur una 
dintre cele mal bune apărări ale 
campionatului mondial (ua gol primii 
ia patru meciuri) fi, după cum spunea 
acelafi Coutinho, dacă ar avea ia 
echipă jucători de valoarea lui Ba^ 
toga fl Rossi, ar cîștiga fără pro
bleme titlul mondial : „Cu asemenea 
fotbaliffl Iți poți permite să ataci 
tot timpul. Neavînd, insă, ne-aw 
axat pe un joc ceva mal defensiv, 
poată mal puțin strălucitor ca in 
trecut, dar, în orice caz - eficace*'.

In sflrflt. la Mendoza, învinsele

Președintele F.I.F.A., Joao Ha- 
peioa^A despre campionatul 
mondial din Argentina și cel 
proxim, din Spania : „Acum doi 
ant ni s-a spus de către organi
zator* actualei ediftt ■ C.M. c4 
se vor strădui să o ridice la 
nivelul celor mal bune. Acum, 
poc afirma că este cea mai bina 
organizată dintre edițiile Ia care 
am participat. Argentina, care 
posedă si un fotbal de cea mai 
bună calitate tehnică, merita un 
«El Mondial-, Se poate spune 
eă cina nu cunoaște fotbalul 
argentinian nu cunoaște fotba- 
luf mondial, La C.M. din Mexic 
ți R.F.G. transmisiwift* TV au 
fost remarcabile. Aci, mijloa-

In sftrșlt. _________ ________
primei zlln a meciurilor dl* grupei* 
semifinale, Polonia șl Peru, se im 
ttlnese Intr-un joc In care orice punct 
echivalează cu o speranță...

PE MICUL ECRAN
• DUMINICA ÎS IULIE ; 

or* 18,40 : Peru — Polonia; 
ora 22,55 : Olanda —
BJT.G.
• LUNI 1* IUNIE ; ar* 

22,40 ; Argentina — Bra
zilia.
• MARTI 24 IUNIE ; Or* 

17.00 : Italia — Austria.
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