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0 MARE ATLETĂ-ILEANA SILAI
ISI CONTINUĂ1

LUPTĂ CU
Ileana Silai nu se dezminte. 

După un Început de sezon „cu
minte" — 4:12,3 la prima etapă 
a „Cupei României", urmat de 
un 4:08,5 și un loc trei la Lon
dra (după englezoaica Banning 
și norvegianca Waitz) —, într-un 
moment în care nu părea în cca 
mai bună condiție, campioana 
de sală a Europei revine puter
nic în prim-plan cu un specta
culos 4:03,5 și o nouă victorie 
asupra recordmanei probei, Na
talia Mărășescu. Rezultatul de 
la Koln reprezintă a doua per
formanță românească din toate 
timpurile (recordul național 
4:02,66 a fost stabilit la 18 iulie 
1977 de Natalia Mărășescu) și 
al treilea timp mondial al aces
tui sezon (4:02,6 Ulrike Bruns 
și 4:03,1 Gabrielle Lehman, am
bele din R.D. Germană).

Amănuntele erau, desigur, 
necesare...

„CUPA STEAUA
LA TIR

Georgeta Chiosac

ADMIRABILA
RECORDURILE

— Așadar, cum a fost cursa T
— La KSln a fost un concurs 

mare, cu numeroase vedete. Ca 
de obicei in asemenea ocazii, 
gazdele au asigurat probelor de 
semifond și fond „iepuri" care 
să lanseze cursele în tempo ri-

la a doua victorie
La poligonul Tunari a început 

concursul internațional de tir do
tat cu „Cupa Steaua". In afara 
trăgătorilor de Ia clubul organi
zator și 
țlUe din 
întreceri 
Ț.S.K.A. 
Și W.P. 
însă rezultatele înregistrata 
probele programate în prima zi 
nu s-au ridicat la nivelul aștep
tărilor și este probabil ca moti
vul să se afle în luminozitatea 
fluctuantă de la 
Âm putea, totuși, 
parca în fruntea 
general al probei 
ră 60 fc, a 4 dintre oaspeții clu
bului militar bucureștean care au 
înregistrat 595 șl 596 p (ultima ci
fră aparținînd Învingătorului, po
lonezul R. Mierneckl). Cel mai 
bine clasat dintre sportivii ro
mâni, R. Nicolescu — locul 6 — 
a reușit doar 592 p.

In privința trăgătorilor noștri 
doar două lucruri de menționat: 
cea de a doua victorie de con
curs din 
Georgeta 
ncl cifre 
dată 533

de invitați de la sec
tară, au 

țintași de
Moscova, 
Varșovia.

participat la 
valoare de la 
Dukla Fraga 
Din păcate 

in

o oră la alta, 
menționa gru- 

clasamentului 
de pușcă libe-

ultima lună a stelistel 
Chiosac șl repetarea u- 
promitătoare (dc astă 

p) de către tînărul C.
Tîrloiu, !n proba de pistol liber 
a juniorilor.
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Miine, pe stadionul Olimpia din Capitală

SPORTIVI DE RENUME MONDIAL
IAU STARTUL IN „CUPA EUROPEI

LA PENTATLON MODERN
• Cea mai importantă competiție după J. 0. jl C. M. • Se anticipează o dispută echilibrată ® Primele

declarații ale oaspeților • întrecerile debutează cu proba de călărie
Germania, Greciei, 
nici. Ungariei, 
României, cele mai 
in componență sportivi cu o va-

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă W fc seniori — 1. R. Mier
neckl
2. A.
595, 3. S. Starinekl (Ț.S.K.A.) 595™ 
6. R. Nicolescu 592. 7. I. Codreanu 
592... 9. C. Alexandru 590 ; pușcă 
standard 60 fc juniori — 1. G. 
Tătaru (I.E.F.S.) 591 p, 2. o. Cris- 
tescu (Dinamo) 590, 3. N. Guran 
(Olimpia) 588; senioare — 1. Geor
geta Chiosac (Steaua) 592, 2. Eva 
Ionescu Olah (C.S.U. Brașov) 591,
3. Veronica Tripșa (Dinamo) 588; 
pistol liber, seniori — 1. 
zlna (Dukla) 555, 2. A. 
(Ț.S.K.A.) 554, 3. V. Hyka 
55i p;
(Steaua) 
(I.E.F.S.) 
(I.E.F.S.)

(W. P. Varșovia) 596 p, 
Kamenov (Dukla Fraga)

Juniori 
533 
539 
524

P. 
P, 

P.

1. c.
2. i. 

3. L.

s. Hro- 
Udacin 

(Dukla) 
Țîrloiu 
Neagu 

Ionașcu

dicat. La 1500 m a conduî. a- 
proximativ 500 m, o atletă din 
R.F.G., după care a trecut in 
față Flța Lovin. Timpul inter
mediar la 800 m — 2:08,0 — se 
înscria în graficul unui rezultat 
final în jur de 4 minute, dar 
următorul tur de stadion a fost 
ceva mai încet Cu 300 m îna
inte de sosire a atacat Brigitte 
Kraus, dar i-am „prins pasul" 
împreună cu Natalia. Pot spune

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 7-a)

Cea de a patra ediție a „Ca
pei Europei" la pentatlon mo
dern va debuta miine cu proba 
de călărie, pe stadionul Olimpia

PROGRAMUt ÎNTRECERILOR
$ • Festivitatea de deschidere - duminică, de la ora 8,30,

stadionul Olimpia
• CĂLĂRIE — duminică și luni, de la ora 9,30, stadionul Sț 

Olimpia
jg • SCRIMA — marți, de la ora 8, sofa Floreascc

• TIR - miercuri, de Io ora 9, poligonul Tunari
• ÎNOT — miercuri, de Io ora 18, bazinul „23 August" 

0 sau Dinamo.
• CROS — joi, de la ora 11,30, pădurea Căkigăreni

din Capitală (ora 9,30), la star
tul Întrecerilor fiind prezente e- 
chipele campioane ale Austriei, 
Marii Britanii, Bulgariei, R. F.

Italiei, Polo- 
U.R.S.S. și 
multe avind

loroasă carte de vizită, meda
liat! la Jocurile Olimpice și la 
campionatele mondiale.

Pentru a asigura condiții op-

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL St ÎMBINĂ ARMONIOS
CD INIȚIATIVELE LOCALE DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

de dezvoltare a mișcării noastre sportive

AZI, JUDEȚUL CONST ANȚ A

Dezvoltarea impetuoasă pe 
care județul Constanța a cu
noscut-o — asemenea întregii 
țări — In toate domeniile vieții 
economico-sociale s-a făcut sim
țită din plin și in activitatea 
de educație fizică și sport.

în dorința de a cunoaște pre
ocupările factorilor de răspun
dere ai județului pentru răs- 
pîndirea practicării exercițiilor 
fizice și sportului In rîndul ma
selor, l-am invitat să răspundă 
anchetei ziarului nostru pe to
varășul Dumitra Ivan, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Con
stanța.

— Am dori să aflăm ce 
însemnat „Daciada'

a
_ pentru ac

tivitatea sportivă de masă din 
județul Constanța.

— Ca pretutindeni 
..Daciada" a marcat și 
țul noștru intrarea 
sportive Intr-o nouă etapă, de 
dezvoltare mai accelerată, pe 
măsura 
de 
la 
partidul 
mat

in țară, 
in jude- 
mișcării

mai 
cerințelor actuale și 

perspectivă, acordarea ei 
ritmurile înalte pe care 

nostru le-a impri- 
dezvoltării generale a 

societății românești. „Daciada" 
răspunde 
creșterii unor generații vigu-

și multilateral dez-roase, bine
voltate, Întăririi sănătății și pu
terii de muncă a populației. 
Așadar. „Daciada" răspunde și 
unui înalt comandament social, 
de interes național, ca și pre
ferințelor tineretului, ale oa
menilor muncii de toate vîrste- 
le. îmbinarea programului com- 
petițional, pe care il socotim 
minimal, cu larga inițiativă a 
beneficiarilor înșiși ai practică
rii exercițiilor fizice și sportu
lui, valorificarea bunelor tra
diții sportive românești — și 
județul nostru se mîndrește cu 
asemenea tradiții — și îmbina
rea lor cu forme moderne, în- 
mănuncherea celor mai variate 
forme și mijloace de practicare 
a sportului de masă cu cel de 
performanță, de-a lungul între
gului an, vara și iama, și — 
aș adăuga — însuși numele*  
„Daciada", inspirind .—'n'l- 
patriotică, respect ăvi’A lata 
motivația entuziasmului n care

Mircea 4^STEA

(Continuare in paf0
intocmai cerințelor

Radu TIMOFTE

orașul 
filiala

opt zile, 
a găzduit

0 amplă manifestare a sportului de masă din armată

OSTAȘII ȚARII IN ÎNTRECERILE

time de concurs, federația noas
tră de specialitate a luat mă
surile necesare, astfel că toate 
bazele sint gata să-i primească 
pe sportivi. Dealtfel, Emile 
Jarrot, membru în Comitetul 
executiv al U.I.P.M.B. și dele
gat al comisiei tehnice, a avut 
numai cuvinte de laudă la adre
sa organizării: „De cîțiva ani.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a S-a)

PATRU VICTORII
ROMANEȘTI

i'n
LA

• ? REGATA
CANOTAJ

SNAGOV"
FEMININ

Timp de 
Piatra Neamț 
întrecerilor sportive de vară pe 
Ministerul Apărării Naționale, 
competiție de tradiție, înscrisă 
in acest an sub genericul „Da- 
ciadei". începute de la cele mai 
mici subunități, etapă în care 
marca competiție națională a 
chemat la starturi practic între
gul efectiv de ostași din arma
tă. ca și un mare număr de 
ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri, întrecerile s-au consti
tuit într-o amplă și prestigioa
să manifestare a sportului de 
masă din armată. La Snțcesul 
deplin al competitiv șt-au 
o hotărîtoare contribuție ewrtan- 
danții, organs ?i orgapv>«țtile 
v partid și ale cons:-
ile și comisiile sportive din 
ari unT. 'l- U unități, care au

condus și îndrumat nemijlocit 
organizarea și desfășurarea di
feritelor etape. în final, peste 
600 de concurenți, aparținînd 
unui număr de 10 loturi împăr
țite pe două categorii valorice, 
s-au întrecut la 24 „ probe 
atletice, de gimnastică, de judo, 
de natațîo st aplicativ-militare, 
demonstrînd o excelentă pregă
tire fizică și cunoștințe tehnice 
dezvoltate.

De o largă participare s-au 
bucurat probele atletice. Dintre 
ele, s-a detașat săritura în înăl
țime, soldată cu record militar 
(cifra de 1,96 m, realizată în 
concurs, ar fi fost cu siguranță 
îmbunătățită dacă n-ar fi în
ceput o ploaie torențială). Re
cordul aparține soldatului Ni- 
cole.e Marin (Oltul), elev ai fo
stului săritor prof. Paul loan, și

Aspect din cea mai spectaculoasă

fruntașului t.r. Fr. Șiemler 
(Carpați). student la institutul 
de învâțămînt superior din O- 
radea (record personal — 2,0-’ 
m, în mai 1977). De asemețyd 
fruntașul t.r. Virgil BuicunO" 
(Cerna), fost elev al a’-Con- 
rului C. Craiu, de la Fz

__ chipat.
MIHAIȚA 

probi de notați'
.Epus în finale prin 

a noi recorduri mili- 
stan^:05,5 pe 1 500 m și 8:55,0 
cej ooo m.

Col. Marin ClUPERCisANU

(Continuare in pag. a 7-a)

într-un cadru 
ieri au început pe 
întrecerile Regatei ______
nale Snagov la canotaj feminin. 
Concursul reunește schifiste 
din : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Ungaria, R.S.S. 
Ucraineană și România.

Dimineața s-au desfășurat se
riile, iar după-amiază finalele. 
In prima din ele — schit 4 + 1 
rame — echipajul României 
și-a asigurat victoria dup? o 
cursă mult aplaudată, d<v>prin- 
zindu-se, în final, tU spor
tivele sovietice. Rentate : 1.
România (Elena *P re?, Florica 
Petcu, Florica ‘erghei, George
ta Mașca + <neta Matei) 3:24,5. 
2. R.S.S„ ucraineană 3:26,6, 3. 
R. D. -^rtoană 3:30,5.

Tj. cu o victorie românească 
a încheiat și proba de 2 vîsle, 

in care tinerele noastre repre
zentante au evoluat excelent 
Rezultate : I. România (Oi ga
Homegh*,  sanda Toma) 3:27 6 
"• România (Maria Macoviciuc 

Angela Hrebeniuc) 3:33.0 — 
Bulgaria (Mariana Seriw. 
Olga Paraponovaj ]a 2

Unsucce^^jariena Zagoni — 
a®' P-Sa' Chertic : 1. România 
Zagoni — Chertic) 2:39,9, 2.
România (Maria Roman — Car
men Constantinescu) 3:45,5, 3. 
Ungaria (Judith Kiri — Kata- 
lyn Pali) 3:48,7.

A patra victorie românească 
consecutivă a fost obținută in 
proba de simplu, unde Aneta 
Marin s-a impus autoritar în 
fața unor partenere v^^,) 
1. Aneta Mann <K p^Ke 
3’49 0 2. Christine .To tow
(R.D.G.) 3:53,0, 3. Pe^ 
(R.D.G.) 3:53,4. -Obe

ÎL D. Ger- 
cheia^Jtj5sier> Medcfindt, Hur- 

Srlirbter + Rost) 3:17,6, 2. 
România. (Zaharia, Horvath, 
Banovici, Dumangiu + Dohri- 

Românla II
R.S.S. Uerai- 

___  vicecampion 
mondial anul trecut) 3:04,1, 2- 
BuJgaria 3:05,3. 3. R. D. Germa

țoiu) 3:18,3, 3. 
3:18,9 ; 8+1 : L 
neană (echipaj

sărbătoresc 
lacul Snagov 

internațio-

nă 3:05,6, 4. România 3:07,5 
Astăzi de la ora 10,30 se des

fășoară finalele zilei a n-a.
Vasiie TOFAN

r rtr \



Judor Vianu despre sport

DIALOG PESTE UN SFERT DE VEAC
Oferindu-ne' „Scrierile de 

călătorie**  ale lui Tudor Vianu, 
intr-o îngrijită selecție, și sim- 
țindu-se obligat de titulatura e- 
diturii (Sport-Turism). antolo- 
gistul Gelu Ionescu ne face 
cadou, într-o inspirată „ad- 
dendă“, două articole consa
crate exclusiv sportului de ma
rele eseist român la distanță 
de un sfert de veac. Acest răs
timp, singur, este în măsură să 
explice optica diferită a auto
rului față de fenomenul sport, 
în 1931 apare în revista „Gîn- 
direa**  articolul „Valoarea spor
tului", un. aspru rechizitoriu ai 
exceselor „sportismului". După 
ce recunoaște că „sportul face 
In adevăr parte dintre marile 
realități constructive" ale socie
tății umane sau că „sportul dă 
replica unora din relele de care 
aceste societăți (n.n. referin- 
du-se la societatea capitalistă) 
suferă, încereind să le com
penseze și să le amendeze", T. 
Vianu caută valențele sportului 
în ordinea morală. Și tocmai 
aici, el este dezamăgit, pe drept 
cuvînt, intr-o epocă de prolife
rare a sportului profesionist 
Numai această realitate îl pu
tea duce la amarele concluzii, 
potrivit cărora sportul denu
mește astfel „un exces, un cult 
exclusiv închinat pumnului care 
lovește și piciorului care a- 
leargă bine".

•) Ionel Tesdorean-: : Cum 
am scris „Medelenii", Editura 
Junimea. Iași. 1973.

putea reuși, încercați să luați le
gătura cu clubul Olimpia din 
București unde există un mă
nunchi de buni mărșăluitori. 
Cine știe, poate că într-o zi vă 
alăturați și dv. Deci : clubul O- 
limpia, str. Labirint nr. 75, sec
torul 4, telefon 22 00 5fl.

ION andreescu, ARAD. 
,Marac&na“ din iiio de Janeiro, 
cu cete I’M) coq de locuri ale sale, 
este ce! mai mare stadion de 
fotbal din lume, Tn Europa, pri
matul es e deținut tw „ Hampden 
Park* din Glasgow, cei
140—159 000 de spectatori pe e 
li poate cuprinde. Cum jumătate 
din acest stadion are locuri de 
stat in... picioare, cifra spectato
rilor este în funcție, firește, și 
de... dimensiunile lor corporale I

LTVIU VLAD, CONSTANTA. 
„Stnt un vechi suporter al 
Rapidu:ui și urmăresc de multă 
vreme evolu iile acestei echipe*. 
Și nu v-ați... îmbolnăvit ? Vă fe
licit ! Dar, să vă răspund și la 
întrebarea pe care ml-ați pus-o : 
echipa dv. favorită a cîștigat de 
t ori „Cupa României". De 7 ori 

«Je 6 ori consecutiv înainte de 
1944 și o dată în 1972. cînd a în
vins în finală pe Universitatea
-raîova. Dar nu se poate trât 
tma? din amintiri ! Să sperăm 
des fotbaliștii din Giulești gîn- 

' fel.-

Peste exact 
dența face ca 
tru („Sportul 
decembrie 1956) să publice arti
colul „Călătorie cu sportivi", în 
care Tudor Vianu — întors în

25 de ani, cotnci- 
tocmai ziarul nos- 
popular" din 29

BASEBALL LA „MARILE CANIOANE*;UHULUIILL LII

în impresiile sale de călăto
rie (care se constituie în jur
nal. oricît ar protesta autorul). 
Dan Griaorescu rezervă nu mai 
puțin de 20 de pagini — a- 
proape firești în condițiile rea
lității americane — fenomenu
lui sportiv. „Marile canioane*  
(colecția Clepsidra, editura E- 
minescu) ne oferă astfel o 
Imagine destul de cuprinză
toare asupra luminilor si um
brelor sportului american, prea 
adesea comercializat si supus 
rigorilor industriei spectacolului.

Pentru că basebalhil — atît 
de asemănător cu oină — nu 
putea lipsi din notele de că
lătorie ale autorului, am ales 
Pțntru astăzi un fragment sem
nificativ :

.1» primăvara lui 1973. ne nu
mărați Tatonați ai baseballu- 
lui aștepta^. cu sufletul la auri 
dobonrea unt», dintre cele mai 
vechi recordun acest sport 
ale cărui reaua n. ie.am in. 
teles niciodată prea „„e Unul 
dintre jucătorii de °^\ioara. 
transformat in leaendă dt ’ 
neratiile ce au trecut, una dHt- 
alta, pe porțile marilor sta
dioane, a fost Babe Ruth. Poate 
că despre nici un sportiv al 
America nu se vorbește cu a- 
tita respect, ca despre eroii no- 
veștilor cu indieni $i cu bizoni 

acum o sută si ceva de ani, 
Cind Bill si Davy Crockett, 
torul de b'tâ^la bătaie*,  juci- 
vească mingea ârllgbuie !o" 
Piele, astfei incit să â^Wț*  
parte st să-i rămînă denm
timp sa alerge si să ajungă, 
pe rtnd. la bazele păzite de 
adversar. înainte ca acestuia 
sa i se arunce și să prindă 
minaea recuperată de coechi
pieri. Se mteleoe. cea mai bună 
lovitura este aceea care trece 
dincolo de gardul de imprej- 

a. terentilui. pentru că 

toav.er» locului, să colinde 
funaă°a^ele^ adverse si să a- 
unde-l vasă. sub umbrarul 
asemenea «.ptâ echipa lui- o 
(oenrrtfui„_scv’ină de di- 
azvîrle cu toata prea des 
cu care trebuie s-lflrul i-o 
es'e crea si nu se poatd blta 
de oricine}. Statisticile (netH, 
sitele statistici americane!) sta- 
bi'iseră că Babe Ruth a reali
zat cele mai multe home runs; 
„a/eroari vină acasă* : 714. Si, 
in acea primăvară a Iul 1973, 

astePta ea «n Jucător din 
A •--fa. Hank Aaron, să a-

marian iubea, comuna 
MĂGURA. Din cele arătate de 

reiese că avmi unele cali

tăți de mărșăluitor. Dacă ambi
ția vă îndeamnă spre perfor
manță și sînteți convins că ați

același avion eu olimpicii noș
tri venind de la Melbourne — 
scrie nu numai o replică la 
propria sa opinie trecută (Jn- 
tr-un rând am și eirtit puțin 
împotriva sportului**),  ci o ade
vărată odă la adresa Jocurilor 
Olimpice. Iată cum sintetizează 
el concursurile olimpice: -Ener
giile naționale in loc să se 
opună și să se combată, se des
fășoară paralel și. In loe să 
se nimicească reciproc, doresc 
să se întreacă**.  Iar mai de
parte : „Emulația in locul opo
ziției este lozinca de care se 
anină toate speranțele lumiL 
Sportivii o realizează de pe a- 
cum. In miinile lor arde una

Editura „Junimea" din Iași a 
trimis in librării un volum 
plin de interes pentru cei ce 
au iubit nu numai „Medelenii" 
lui Ionel Teodoreanu, ci și a- 
tașamentul său la fenomenul 
sportiv. Culegerea Întocmită de 
Nicolae Ciobanu rezervă dealt
fel un vast spațiu operelor 
sportive ale scriitorului moldo
vean. Se regăsesc aici bucățile 
.Moți Spakov", .Un campion de 
altădată : C. Virtosu", .O fată 
din Norvegia : Sonia Henje**,  
„Calul maiorului Chireulescu*.  
„Intiial stadion : maidanul", 
„Yo-yo și Diabolo", ba chiar și

SCRIAM
CU ASCUȚIȘUL PATINEI PE GHEAȚĂ

Ionel T eodoreanu
14

junoă din urmă recordul lui 
Babe.

Ceea ce t-a si intimplat.
Edițiile din acea zi ale zia

relor au anunțat evenimentul 
cu litere mari, pe prima pagini. 
Buletinele de știri ale televi
ziunii l-au comentat pe icra ri 
au prezentat, in reluare, de 
cit ev a ori. atentarea triumfali 
a lui Hank in jurul terenului ; 
adversarii. eu lexutele tlnuie 
tub brat. B aplaudau, coechi
pierii tăreau de bucurie ti-l aș
teptau să-l tmb-ătiteze.

A doua zi, bineintelet. Aaron 
a apărut la televiziune. Poves
tea, cu simplitate, că știa cd-i 
va eoala pe Babe, ed ta atu 
privințe Babe era. faud. inega
labil. Si cind a fost tnirebal 
dacă s-a temut de ziua aceasta. 
Hank Aaron a arătat n vraf 
imens de scrisori si s rispans: 
„Totuși, nu Eraa citeva nte 
de scrisori de amenniere : 
Hank fusese sfătuit să ou in- 
cerve eaalarea recordului. Nn 
neapărat din respect pentru •- 
mintirea lui Ruth; dar pentru 
ed Babe fusese alb si Hmk 
era nearu.

. incredibilă întâmplări intr-o 
cârei culori tint atit 

de • “Pârose de sportivi negri...

PR**-A,  BRAII.A. Numai 
’entru .““area unul penalty 
mmaPreiang5® timpul regula- 

d« 1’. Altfel. In orice 
situație, dac; n^u anun_
ta te prelungi determinate de 
anumite piertri ale timpului de 
joc, arbitrul a fluiera sflrșuui 

partidei exact Sn clipa ctnd cro
nometrai său .rată sfirsitul celor 
45 de mmute de celei de a doua 
reprize.

ALEXANDRt pi®Z>EMONTE, 
TIRCOVIȘIE. Xitimul „Anuar al 
rotoalurui românesc**  este cel ce 
se referă la perinda 1973—1974. 
Evident, tirajul a fost epuizat. 
Următorul anuar este în curs de 
alcătuire.

din făcliile păcii". Dar eseistul 
însuși mai simte nevoia să 
plătească — peste vremuri — 
o reparație domeniului» eirtit ; 
și atunci recunoaște (în condi
țiile sportului practicat pentru 
binele tuturor) : JPe fapta fi
zică a antrenamentului sportiv 
se dezvoltă un mare număr de 
însușiri și achiziții morale". în
tregul text e pilduitor și pen
tru faptul că se încheie eu un 
apel indirect, pe care cei vi
zați l-ar putea recepta : „Cum 
se face că scriitorii s-an oprit 
atît de rar in fața vieții spor
tive a țării 7“ ...„ ........

u

SPORTUL LA SALONUL
DE ARTE PLASTICE

1
i

Sala Dalles găzduiește 
Expoziția anuală republicană 
de pictură și sculptură. Am 
parcurs din nou sălile cu 
neschimbata curiozitate de a 
intilni lucrările inspirate din 
viața sportivă. Da, și de astă 
data, artiștii n-au rămas in
sensibili la lenomenul sport, 
zugrăvind mișcarea ta aer 
liber cu mijloacele proprii 
lor. Corneliu Vasilescu pic
tează un grup de sulițașe 
(„Sportive"); Vasile Celmare 
face un studiu anatomic, ea 
un mozaic, intitulindu-1 „Ti
neri sportivi" ; Dorian Szăsz 
e prezent — eu o consec
vență care riscă să devină 
monotonie 1 — cu obișnuitele 
sale siluete de fotbaliști 
(„Echipa eiștigătoare") sau 
de membri ai unei nedefini
te echipe („Sport 3**)  ; Maria 
Gruici ne înfățișează o ta
bără de corturi la malul mă
rii, cu vele la orizont („Ma
rină") ; Gabriela Patulea- 
Drâguț se lașă impresionată 
de jocul zmeielor CJEbor de 
copii") ; iar Amelia Ghera- 
sim-Diamaodescu atacă in
distinctele contururi ale „En- 
ritmiei" (subiect atit de drag 
dascălului brașovean de edu
cație fizică Radu Frunteș). 
In domeniul sculpturii, flo
rilegiul e ceva mai sărac. 
Vasili ea Marinesea prezintă 
bustul de gimnastă puberă 
„Nadia*  ; Gheorgbe Comaa

SĂPTĂMlNA OLIMPICA
LA BRAȘOV
în fiecare an. Săptă- 
oUmpicâ a fast cele- 
la Brașov eu diverae

Ca
mm. 
brată _
manifestăn cuitural-sportive.

Cabinetul metodic al eiu- 
bului Tractorul a dezbătut 
tema măiestriei sportive, 
prezentată de antrenorul e- 
merrt Dumitra Popescu-Co- 
libași. iar la dubul Steagul 
roțu Gheorgbe Cefza (atle
tism) ș: Gheorghe Bins
(lupte libere) au împărtășit 
eelorialți colegi «fin expe
riența lor. O totîinire ase
mănătoare — cu sportivii 
laureați ai Brașovului: Emi- 
lixn Cristian și Marian Va- 
silache — a avut Ioc și la 
clubul Dinamo.

Frumoasa inițiativă a prof. 
Radu Fruntea s-a soldat cu 
o expoziție de carte olimpi
că. m cor.cixs pentru insig
na olimpică, o prezentare a 
ssmboiuriior olimpice făcută 
de prof. VirgU Loda și un 
reușit spectacol de euritxnie.

De un succes deosebit s-a 
bucurat expoziția filatelică 
tatemaficnală «fin botul Tea
trului dramatic (coordona
tor: prof. Petre Istrate) pe 
următoarele teme: campiona
tul mondial de fotbal. Jocu
rile Olimpice, șah, sporturi 
de iarnă.

Nu au lipsit nici intUniri 
sportive internaționale la 
tir, baschet, volei.

VLAD ȘERBANESCU, BUCU
REȘTI. Întrebarea v-a fost ins
pirată, probabil, de lovitura de 

la îl metri acordată Argentinei, 
in meciul cu Franța, din cadrul 
turneului final al C.M. Arbitrul 
de centru este — ca să spunem 
așa — ..s.aaînul" careului de 16 
metri. Ca atare, tușlerii nu tre
buie să intervină în această zo
nă „fierbinte", lăsîndu-1 să deci
dă pe central care, în mod nor
mal, trebuie să se afle aproape 
de fază. Mai ales, la infracțiunile 
care ar trebui pedepsite cu lovi
turi de la 11 metri, arbitrul de 
centru este singurul care are cu- 
vfntul. Numai in cazuri excepțio
nale, cind tușierul își dă seama 
că centralul n-a fost In
să vadă faza respectivă — de 
pildă, era căzut la pămînt în mo
mentul acela —- e! poate semna
liza și o asemenea infracțiune. 
Nu este tușierul ajutorul arbitru
lui de centru 7 

o „Sportivă" purtînd flamu
ra victoriei ; de trei ori „Ti- 
nerețc“ in operele Iui Barbu 
Bocu (Cluj-Napoca) — un 
tors de fată în lemn. Victor 
Fostelnicu — o Nike in pia
tră avîntată spre un țel ne
știut, sau Cristian Breaza — 
o poză statică in piatră. Ni 
se pare ciudat să constatăm 
cit de puțin ii inspiră astăzi 
pe sculptori trupul în mișca
re, dinamic, cu adevărat 
„sculptural" al sportivului, 
trupul care a dat, prin ope
rele antichității, modele ad
mirate peste veacuri ! Poate 
că noi înșine nu mai facem 
de la o vreme destul pentru 
a-i chema mai aproape de 
actul sportiv pe artiști. Poa
te că sectoarele de propa
gandă sportivă ar trebui să 
găsească cu oarecare imagi
nație mijloacele de a stimu
la pe artiști, de a-i capta — 
în așa fel incit să nu mai 
existe baze sportive sau sedii 
de organizații sportive neîm
podobite cu operele cu su
biect sportiv ale artiștilor 
noștri. Astfel, artiștii plastici 
se vor simți ei Înșiși mai 
îmboldiți la conlucrarea cu 
noi. De multă vreme e aș
teptată 
U de 
grafici 
Iată o 
potrivi 
gramul

$

I

o expoziție naționa- 
pieiură. sculptură și 

dedicată sportului ! 
inițiativă care s-ar 
de minune în pro- 
Comitetului olimpic

I

EXPOZIȚIE
DEDICATA

TURISMULUI
CONTEMPORAN
în cadrul „Daciadei", cu' 

prilejul aniversării a trei de-' 
Icenii de turism de masă în 
:țara noastră. Comisia muni- 
rtpală București de turism, 
alpinism și orientare a orga
nizat. în sala A.A.F. din str. 
Brezoianu, o expoziție pre- 
zentind caracterul multilate
ral al (urismnlui 

;contemporan, ca
; recreativă și sportivă. In- 
;tr-un ansamblu destul de 
•heteroclit 
■ caricaturi, 
I plachete, 
I ecusoane. 
I filatelice,
;bume, obiecte turistice și de 
; folclor etc. In limitele expo
ziției se reintilnesc pasiona- 

• ții drumeției de ieri și de 
azi. intr-un meritat omagiu 

. adresat activității turistice 
;atit de plină de virtuți utili
tare și de agrement.

românesc 
activitate

sint expuse afișe, 
cupe, medalii, 

desene, machete, 
fotografii, panouri 
cărți, pliante, al-

Pagină realizată de Victor BĂNCIULESCU

AUREL POPESCU, BUCUREȘTI. 
Este firesc ca exigențele — fie că 
e vorba de tehnica de joc, fie 
de climatul disciplinar — să 
crească în raport cu eșalonul din 
care face parte echipa respecti
vă, Divizia A fiind pe primul 

loc. Deci, exemplul dat de dv. nu 
nl se pare nimerit. Oricum însă 
aveți dreptate cînd vă exprimați 
părerea că Petrolistul Dărmă- 
nești ar fi meritat o sancțiune 

și mai aspră pentru cele întîm- 
pJate la meciul cu DEMAR Mă- 
rășești. Dar, cum echipa din Dăr- 
mănești tot n-a mai putut scăpa 
de retrogradare...

DORU BOSTAN, AGfURiș. Cre
deam că nu mai există vreun 
Iubitor al fotbalului care are 
nedumeriri în această privință : 
Intr-un meci oficial de fotbal —

în campionatul mondial —deci _________ __________
P°t fi »*iâmbați decît 2 ju- 

indiferent de postul pe 
poartă. 3 e "hnp sa-i 1“

Ilustrații; m CLAUD1U



Moi sint doi ani pină la Jocurile Olimpice de la 
ediții ale Olimpiadei este deosebit de important, 
cerile seniorilor (mondialele de scrimă, europer.ile 
competițiile juniorilor. Aceștia pot fi - ți in unele 
Ața va fi cu luptătorul Ion Draica, ți, sperăm, cu 
Irinel Pânulescu, cu poloițtii ți halterofilii, cu mulți 
colorilor*  au încercat să redea în materialele lor 
rile ți speranțele viitorilor competitori.

Moscova. Sezonul acesta de cumpănă dintre două 
hotăfîtor am spune. In luna iulie, alături de încre

de talere ț.a.) se vot bucura de o atenție sporită 
cazuri trebuie să fie - titularii olimpici din ’80. 

cit mai mulți dintre colegii săi, cu inotătocrea 
alții. Redactorii noștri, prezențj la pregătirile „tri- 

ceva din entuziasmul cu care se muncește, gindu-

ION DRAICA: „VREM SÂ EGALĂM 
PERFORMANTA DE LA OSLO"

in loc de SIESTĂ, TURUL 3 AL PROBEI...
J Scrima, in premieră la Foc
șani ! Aflat in ultima perioadă 
de pregătire în vederea apro
piatelor campionate mondiale 
(13—22 iulie), lotul reprezenta
tiv al României poate fi găsit 
în aceste zile la complexul 
sportiv „Milcovul'. De ce aici T 
Pentru că sălii (locul familiar 
acestui sport al armelor) i se 

-■» adaugă un teren de... fotbal 
(căutat pentru covorul .verde 
al gazonului unde se execută 
programul pregătirii fizice ge
nerale) și unul de... volei (unde 
acumulările se fac in joacă !). 

O dimineață răcoroasă. Vă
zute din ovalul de beton al 
tribunelor, mișcările floretiste- 
lor par un balet modern, „ma
estrul" fiind antrenorul HGheor- 
ghe Matei. Suzana Ardeleanu, 
Marcela Moldovan, Magdalena 
Chezan, Viorica Țurcan, Adria
na Dragomir sint — în acest 
decor, la acea oră matinală — 
niște gazele urmărite de vînă- 
torul-regizor-antrenor. Cind 
primul act al „repetiției*  s-a 
încheiat. în ioc de puls luăm 
un răspuns pe loc Magdalenei 
Chezan : „Dacă tot sezonul e-

chipa a mers bine putem rata, 
acum, finalul T Totul va de
pinde, cred ea, de felul cum 
vom ști — antrenori și spor
tive — să ne păstrăm prospe

țimea. pofta de concurs'. An
trenorul Vasile Chelaru, Ln re
plică : ,Am să verific... apeti
tul, in asalturile de antrena
ment cu floretiștii”.

In sală, sabrerii, floretiștii 
spadasinii. Sabrerii lucrau 
tema „pregătirea atacului', 
surpriză plăcută : prezența

la
O 
1*  

pregătiri a căpitanului echipei 
naționale. Dan Irimiciue (ținut 
in afara planșei o perioadă 
timp datorită unei recidive 
un vechi traumatism), acum 
făcut și cu multă poftă 
muncă. „De ani de zile, 
sabrerii atingem forma maximă 
in iulie. Deja avem semne
bune in acest sens : Cornel
Marin râm inc in sală șl după 
program. Marin Mustață nu se 
mai plinge de nici un junghi, 
Ioan Pop, care deși a muncit 
mult a avut un sezon slab, este 
remontat, Alexandru 
care a tras „programat*  
dividuale, dar mal slab

de 
la 

re
de 

noi

Nilca, 
la in
ia e-

NATATIA LA PORȚILE9
buni ju- 

natației 
noastră 
acesta, 

campio- 
europene.

AFIRMĂRII!
Cei mai 

niori ai 
din țara 
bat, anul 
cu prilejul 
natelor c . .
la porțile afirmării 
lor pe plan inter
național. Dacă vor 
izbuti sau nu, vom 
afla în luna iulie 
cind, la Florența 
(înotătorii si sări
torii în apă) și la 
Budapesta (poloiș- 
tiî) speranțele na
tației românești vor 
încerca să se cla
seze pe locuri 
fruntașe, să urce 
chiar pe podiumul 
de premiere.

Desigur, nădejdile 
sint îndreptate în 
primul rînd spre 
plo.eșteanca Irinel 
Pânulescu, autoa
rea unor rezultate 
de răsunet în pro
ba de 200 m mixt : 
2:19,31 — cea mai 
bună 
mondială în 
acoperit șl 
— cea mai 
performanță 
peană in bazin des
coperit 
săptămîna 
la Linz). 
ar putea 
podiumul 
cărui ____ ___
mai aflat o singură 
înotătoare româncă: 
Gcorgeta 
In 1964, la 
plng, cînd a 
rit medalia _ __ 
gint la 100 m del
fin. Dar candidați 
la lotul pentru „eu
ropene" sint încă 
14—ÎS înotători, din 
care vor face, de
sigur, deplasarea 
cei mal buni. Se
lecția va avea loc
cu prilejul campio
natelor naționale d« 
seniori, care vor fi 
găzduite de noul 
bazin descoperit de 

jla complexul spor- 
• tir „23 August".

- cea 
performanță 

baz.n 
2:23,14 
bună 
euro-

(obținută 
trecută, 

Pânulescu 
urca 
pe 

trepte

pe 
ale 
s-a

Cerbeanu 
Linko- 

cuce- 
de ar-

printre cei mai În
dreptățiți să aspire 
la selecție se află 
Cristina Scldl, Car
men Alexe, Edith 
Kugllș, Cristian Ba- 
nu șl Dan finea.

La polo, echipa 
țării noastre are o 
misiune deosebit de 
grea, deoarece se 
află In grupa A de 
calificare pentru 
turneul semifinal, 
alături de formațil-

Secționatelor Aus
traliei — seniori șl 
S.U.A. — juniori), 
ultimul test urmînd 
să 96 desfășoare ta 
luna iulie, La Bucu
rești, cu 
Balcaniadei, 
mințim că 
participare a junio
rilor români la 
C.E. a fost con
semnată în 1973, la 
Duisburg (locul 7), 
iar cea mal bună

prilejul 
S& a- 
ultima

Irinel Pânulescu, speranța „nr. a na
tației românești la campionatele europe

ne din acest an, Foto : Dragoș NEAGU
le U.R.S.S. și Spa
niei, acestea fiind 
aproape nelipsite de 
pe podiumul de 
premiere la edițiile 
precedente ale
campionatului euro
pean (a patra com
ponentă a grupei. 
Austria, are o va
loare modestă). An
trenorii Carol Cor- 
cec și Paul Nicules- 
cu au rodat lotul 
în cîteva turnee șl 
jocuri internaționale 
(printre acestea din 
urmă cele susținu
te ta compania «•-

performanță a fost 
realizata în 1971 
(locul 4)» la Barce
lona.

In sfîrșit, la să
rituri o singură
concurentă — Mag
dalena Toth, ia o 
singură probă — 
trambulină. Motivul, 
lipsa de valoare a 
celorlalți * 
ceea ce _ 
In primul rînd, ca
litatea necorespun
zătoare a muncii 
antrenorilor.

juniori, 
dezvăluie.

D. STANCULESCU

ehipe, este conectat la ambele 
responsabilități, iar eu... trans
pir ma{ mult ca pricind. In 
mod normal, echipa nu poate 
rata prezența in finală, iar 
printre primii 6 Ia individual 
trebuie să avem doi reprezen
tanți Ca să fia sincer, ne mai 
lipsește un singur lucru : tre
buie să învățăm să ciștigăm 
intilniriie decisive ; responsabi
litatea de vieeeampioni mon
diali să ne propulseze, nu să 
ne apese !*

Mai reținuți ca oricind, spa
dasinii. Nu le-a „ieșit” nimic 
in acest sezon. Separat, și Li- 
viu Angelescu și Octavian Zi
darii ne spun același lucru : 
„Anul trecut eram mai bine 
pregătiți. De muncit, muncim 
și acum, dar... Sperăm să ne 
regăsim înainte de Hamburg'.

Floretistui Petru Kuki „tră
gea*  cu îndirjire la antrena
ment. Cînd iși scotea masca, 
sudoarea li șiroia pe față. Mul
țumirea era totuși evidentă. Cum 
te simți ? „Foarte bine ! 
încheiat anul universitar 
media 8,37 și miinc plec 
București să susțin examenul 
de stat. La Hamburg, lotul 
nostru va mal număra încă un 
profesor de educație 
sper să-i adaug acolo 
$i o medalie*.

Antrenorul federal 
Mureșan ne spune că 
turile lucrează acum după mo
delul săptăminil de concurs de 
la C.M., „pentru că acolo, de 
exemplu, la ora prînzuiui, in 
loe de siestă li se va oferi 
turul 3 al probei...*

O nouă și modernă sală de 
sport s-a ridicat, recent, In 
centrul municipiului _ 
Ce-ar fi dacă apropiata 
inaugurare ar fi salutată 
serimerii lotului nostru 
zentativ cu un frumos buchet 
de performanțe, cules la cam
pionatele mondiale dar pregătit 
la Focșani ?

Am 
cu 
la

fizică șl 
diplomei

Tănase 
toate lo-

Focșani 
sa 
de 

repre-

Paul SLĂVESCU

Peste două 
tămini (14—K 
lie) la Helsinki se 
vor disputa 
p-onateie i 
de lupte 
mane pentru 
niori. Reputația 
care și-au 
practicanțM 
discipline 
din țara 
trebuie, 
păstrată, 
obligație este recu
noscuta attt de an
trenorii Lotului, cit 
și de tinerii care 
vor îmbrăca tricou
rile echipei naționa
le. Șl nu numai că 
factorii respectivi 
iși cunosc datoria 
de a reprezenta cu 
cinste luptele gre
ce-rom ane din Ro
mânia, el șl depun, 
în aceste zile, efor
turi considerabile 
pentru a-și îndepli
ni obiectivul.

Am constatat a- 
cest fapt cu ocaz;a 
unei vizite la unul 
dintre antrenamen
tele efectuate de
Lotul național de
juniori. Pregătirea 
virfunlor sportive 
La vlrsta junioratu
lui se efectuează de 
multa 
turi 
buni 
țării.
i-a învins 
pe seniorii 
categoria 82 
cucerit chiar 
două titluri 
campion continental 
de seniori. Ștefan 
Negrișan luptă de 
multă vreme, de 
la egal la egal, cu 
multiplul medaliat 
al marilor competi
ții internaționale. 
Ion Păun (62 kg). 
Ion Răduțescu a 
pierdut (discutabil) 
întîlnirea cu vice- 
ca mp ionul mondial 
Petre Dicu (90 kg), 
Giieorghe Minea a 

puțin 
titlului 
la cat. 
trecut), 
an s-a 
doilea, 
Rusu, 

68 kg. 
Zamfir 

i cu 
J în
cam-

Cam- 
europene 
greco-ro- 

ju- 
P« 

ciștigat-o 
acestei 

sportive 
noastră 
desigur. 
Această

vreme 
de cel 

sportivi 
Ion

bilitățile de afirma
re ale cîtorva din
tre tinerii care vor 
fi prezenți la C.E. 
de juniori de La 
Helsinki. Juniori ta- 
lentați, ambițioși și 
bine pregătiți, hotă- 
rîțl să nu scape a-

Draica — perfor
manțele au fost in
versate. r 
fiu întii 
european 
niori, am 
de două 
mai bun 
al Europei

In loc să 
campon 
de ju- 

devenit 
i ori cel 

luptător

Draica 
deseori 
de 
kg,

„ratat*  de 
cîștigarea 
de ca mțiion 
74 kg (anul 
iar în acest 
clasat al 
după Ștefan 
la categoria 
Șl Nicolae 
(52 kg) luptă 
multă ambiție 
partidele cu < 
pionul mondial Nicu 
Gingă...

Am amintit posl-

Dublul campion continental Ion Draica 
și-a fixat adversarul
obținerea unui „tuș"

în ,,pod“ și încearcă
Foto : I. MIHAICA

cest prilej de afir
mare intr-o compe
tiție internațională. 
Acum. cu puțin 
timp înaintea cam
pionatelor continen
tale, hotărîrea ju
niorilor români este 
și mai mare. Am 
„citit-o*  în priviri
le sportivilor eon- 
stănțenl Draica șl 
Negrișan, ale slăti- 
neanuluî Răduțescu 
și rapidlstulul Mi
nea, ale piteșteanu- 
lul Zamfir șl ale 
celorlalți selecțio
nați care munceau 
cu sîrgumă la an
trenamentul respec
tiv. ,

„Pentru mine — 
ne spunea Ion

niori. Nu erei că 
voi putea rata pri
mul loc în întrece
rile juniorilor, 
trese speranța 
mă va imita și 
legul meu de 
Negrișan în 2 
cerile de la Helsin
ki. Cu șanse apre
ciabile de a cuceri 
medalii concurează 
șl N. Zainfi-, Gli. 
Minea, L. Tipa, I. 
Răduțescu. Avem o 
echipă puternică și 
ne vom strădui să 
egalăm performanța 
seniorilor de la 
C.E. de la Oslo.*

Nu
că 

<o- 
sală 

ini re

UN EXAMEN GREU, DE MARE
Un examen mal greu decît altul 

pentru cel mai tineri jucători de 
tenis de masă ; in jurul lui 5 Iu
lie — examenul de treaptă (toți, 
dar absolut toți componentii lo
tului de tete șl băieți), pentru ca 
după circa două săptămîni să se 
prezinte la examenul campionate
lor europene, de la Barcelona. 
Este îmbucurător faptul că sl 
sportivii șl antrenorii lotului stnt 
optimiști. Emil Procopeț și Pa
neth Farkas nu ascund o umbră 
de Îngrijorare, dar sflrsesc prin 
a ne asigura că „fetele au sufi
ciente resurse, vor trece cu bine 
această perioadă de dublu efort*  
(Procopeț), sau „băieții s-au an
gajat să muncească din răspu
teri. Sint tineri, ambițioși, dornici 
de afirmare șl... altă cale nu 
există. Trebuie să ia și treapta 
și, in paralel, să se pregătească 
pentru europene, la un nivel ne- 
maiatins pină acum*  (Paneth). 
La Arad. E. Procopeț are in pre
gătire pe Eva Ferenczl și Crinela 
Sava, propriile sale eleve de la 
C. S. Arad, pe Maria Păun de la 
Universitatea Craiova, precum șl 
pe Gabriela Kadar, de la Meta
lurgistul Cuglr. Antrenament — 
școală — antrenament, lată pro
gramul zilnic, care asigură pre
gătirii Intense la masa de

circa 5 ore zilnic. • Cum stăm 
cu junioarele mid, tovarășe Pro- 
copeț T „Din păcate, accidentarea 
talentatei Lorena Mihai s-a dove
dit reală, oamenii au fost nedrepți 
cu Emil Băcioiu. Lorcna nu va 
putea fi folosită la Barcelona și 
dorim mult ca ea să fie recupe
rată pentru tenisul de masă. Ol
ga Nemeș a jucat la campionatele 
copiilor numai la categoria 10 ani, 
ceea ce e neconcludenjt. Oricum, 
fără Lorena...". La Cluj-Napoca 
sînt în pregătire Simion Crișan și 
Zsolt Bbhm, elevii lui F. Paneth 
la C.S.M. Cluj-Napoca. Li s-au 
alăturat Dorel Onețiu (Progresul 
Buc.), Dănuț Badea (Gloria — 
Șoimii Buzău) și Mircea Neagoe 
(Universitatea Craiova). Dintre el.

IMPORTANȚĂ 
antrenorul lotului va retine, după 
cum ne-a spus, trei sau patru 
pehtru Barcelona, o Juniorii mici, 
tovarășe Pane Ci 1 ? „Aștept ulti
mul test, de Ia Varna (33 iunie— 
3 iulie), să vedem dacă optăm 
pentru formula Florescu. Fejer".

Ambii antrenori apreciază efor
turile făcute în acest an pentru a 
se asigura un calendar interna
țional de pregătire foarte bogat 
tinerilor jucători și sînt de părere 
că elevii lor au folosit eficient 
condițiile care le-au fost create. 
Și unul și celalalt speră că la 
europene se vor obține modal IL 
De care T Se vor exprima către 
sfîrșitul pregătirilor.

Mircea RAHOVEANU

AGENDA LUNII IULIE
La startul unul mare număr de Întreceri Internaționale de 

amploare, programate In luna Iulie, se vor afla și „tricolorii*,  
lată-le selectate pe cele principale :

CANOTAJ : „Regata Prietenia*  (Bulgaria) șl „Regata Essen*  
(R.F. Germania) ; / v »

joc

►HALTEROFILII JUNIORI RIDICA SAPTAMÎNAL
50 DE TONE LA ANTRENAMENTE!

I Sa apropie campionatele mon- 
idiale și europene de haltere pen
tru juniori. Mai exact. Intre 15 
șl 22 iulie se vor întrece la Sa
lonic, cel mal valoroși tineri hal
terofili de pe glob, printre care 
și cîțiva sportivi români.

Intr-o convorbire cu antrenorii 
lotului, Tiberiu Roman și Lisias 
iXonescu, aceștia ne-au declarat : 
„Lucrind după modelul seniorilor 

i <n.r. care au obținut cîteva suc- 
,eese la recentele campionate eu- 
: ropene) și juniorii sint capabili 

.c ; să realizeze la Salonic perfor- 
kF^manțe de valoare. Respectînd in- 
IcP ficațiile federației, în prezent se

muncește mai mult și mai bine. 
Un singur exemplu este edifica
tor: de la cele 6 antrenamente pe 
săptămlnă s-a trecut la 9 ședințe 
de pregătire In 7 zile ! Volumul 
de muncă depus la aceste antre
namente ta ciclul săptămtaal a 
fost mărit pentru un sportiv de 
la categoria ușoară da la 35 de 
tone Ia 50 de tone 1 Sperăm că 
la apropiatele „mondiale”, ccl 
puțin patru dintre sportivii noștri 
să fie ta formă maximă, capabili 
să obțină cîteva medalii".

Șl, într-adevăr, pe cei 4 rezul
tatele lor de pină acum îl reco
mandă în vederea realizării aces-

tul obiectiv : Cristian Maieeș de la 
C. S. Onești (antrenor — M. Sa- 
raciuc) cu 232,5 kg la cat. cocoș; 
Ion B&laș (Șc. sp. nr. 2 Galați — 
antrenor Gh. Gospodinov) cu 210 
kg la cat. muscă; Vasile Roșu 
(Chimpex Constanța — antrenor 
L. Ionescu) cu 240 kg la cat. pană 
și Eugen Chivu (Gloria Bistrița — 
antrenor A. Carafa) cu 270 kg la 
cat. ușoară. Sperăm însă ca 
aceste performanțe să fie depă
șite, pentru că numai în acest fel 
se vor putea obține medaliile 
mult rîvnite.

Ion OCHSENrELD u

CAIAC-CANOE : Concursul „prietenia*  (Polonia) ;
CICLISM ; Campionatele Balcanice (Turcia) ;

PENTATLON MODERN : Concursul „Prietenia*  (U.R.S.S) si 
„Cupa Europei*  (România) ;

HALTERE : Campionatele europene șl mondiale de juniori 
(Greda) ;

HANDBALj Turneul internațional (feminin) al Ungariei ;
LUPTE : Campionatele europene (greco-ronune) pentru juni

ori (Finlanda) ;

NATAȚTE : campionatele europene de polo pentru juniori 
(Ungaria), campionatele europene de înot și sărituri juniori 
(Italia) ;

SCRIMA. : Campionatele mondiale (R.F. Germania)
TENIS t „Cupa Davis*,  semifinala zonei A, Cehoslovacia 

România ;

[ TENIS DE MASA : Campionatele europene de juniori (Spania); 

i TIR : Campionatele europene de talere (R.D. Germană),



Portrete' In a/b negru - 
ale divizionarelor A LIPSA EXPERIENȚE

ECHIPA LITORALULUI N-A MAI PR1NS-DIN VINA El
Salvată de ia... înec In ceasul 

al 12-lea în ediția 1976—77 (2—1 
cu Rapid in etapa a 34-a), F.C. 
Constanța n-a mai .prins”... co
lacul de salvare cu care să evite 
retrogradarea in campionatul 
lecent încheiat, cele 32 de 
puncte realizate fiindu-i insufi
ciente răminerii in primul eșa
lon. De fapt, numai un singur 
punct i-a despărțit pe „copiii 
litoralului" de rămânerea pe mai 
departe in Divizia A. Un punct 
vital în care au sperat atît de 
mult în ultimul meci disputat 
la Craiova, cu Universitatea. 
Dar acel 5—1 administrat de 
studenții din Bănie a spulberat 
tcate nădejdile.

Să facem o retrospectivă: cu 
aproximativ zece luni în urmă, 
in vara anului trecut. în parti
da de debut, F.C. Constanța 
pășea eu dreptul în campionat, 
învingînd net pe Politehnica 
Timișoara, cu 3—1. Cronica de 
atunci, intitulată sugestiv „Suc
cesul tinereții", scotea în relief 
frumoasa evoluție a unei for
mații al cărei principal atu era 
elanul tineresc, dublat de o 
puternică dorință de afirmare, 
a unor jucători care anunțau o 
promițătoare comportare a echi
pei de pe litoral în ediția nr. 
60. Se părea că tinerii promo
vați cu un an tn urmă se acli
matizaseră cu aerul Diviziei A, 
căpătaseră experiența eompeti- 
ționaîă care să-i poată scuti de 
emoții pe suporterii constăn- 
țeni. Speranțele puse în ei s-au 
împlinit numai in parte, echipa 
avlnd o comportare ceva mai 
bună doar în prima parte a tu
rului campionatului.

Pe ansamblul celor 34 de 
etape, formația constănțeană a 
avut comportări inegale. în ca
tegoria jocurilor bune intră par
tidele cu Politehnica Timișoara, 
F.C.M. Reșița. F.C. Corvinul, 
F.C. Olimpia. Politehnica Iași 
și Steaua, disputate pe teren 
propriu, și două din deplasare 
— cu Dinamo și F.C.M. Reșița. 
In schimb, în meciurile de la 
Constanta, cu Sportul studențesc 
(1—3). Dinamo (2—4). F.C. Ar
geș (t—2) și F.C. Bihor (1—1), 
constăntenli au avut cele mai 
slabe evoluții, pierzind șxpi» 
puncte pe teren propriu, puncte 
care au cintărit foarte greu in 
finalul campionatului.

Să vedem cum apreciază an
trenorul Gheorghe O!a compor
tarea echipei : „Randamentul 
individual a scăzut nepermis 13

3 în deplasare) : 4 
ratate (Antonescu 2,

(13 acasă + 1 tn deplasare), 
3 (14-2), Hoffrw'otw 2 (1+1). 
Zamfir 2 (2-H9. Tarorache 1

gaanu (14 — 82 — 0. Tctraroche (12 — 36 — 1), Sârâcu 
Mardale (7 - 26 - 0. Gâte] (5 - 27 - 1), Boralî (4 
h’u (3 - 6 - 0), Popa (2-11 — 0. Soare (1 
(1 - 0 - 0.
• Cartonașe roșu : Mustafa (etapa a 13-a).
• A beneficiat de 7 penaltyurl (4 ccasâ + 

transformate (Ștefonescu 0 Antonescu, cîte 2), 3 
Ștef&nescu 1).
• A fost sancționatâ Cu 5 penaltyurl (1 acasd 

toate fiind transformate.
+ 4 în deplasare),

COLACUL DE SALVARE"...

5 b deplascre : ddorta 
Rejlțo și F.G Bihor) -

16. I. C CONSTANTA
• Puncte raolhate : 32 (27 acosâ + 

Dinamo, «goluri cu F.G Argoț, F.GM.
' curaaj : 47 Io sulA.

a Golgelerii echipai : Buduru 14 goluri 
Ignat 7 (5J2). Peniu 7 (64-1), Antonescu 

i Ștefânescu 2 (l-J-l), Petal 2 (24-0), D. 
(04-1), Turcu 1 (1+0). Bâlosa 1 (14-0).
• Jucători folosiți t 24 — Turcu (33 de meciuri - totalul notelor :

i 227 — 2 cartonase galbene), Buduru (33 — 208 — 1). Penlu (32 — 197 
— 1), Antonescu (31 — 222 — 1), Mustafa (31 — 192 - 2), Ignat (30 —

1 187 - 3). D. Zamfir (29-191-1), Lireiuc (28 - 148 - 1), Ștefânescu
(25 - 179 - 0), Petcu (22 - 142 - 1), Nlstor (18 - 118 - 1). Hortmels-

> ter (17 — 108 — 1), Bâlosu (18 - 107 - 2). Codin (15 - 83 - 1). Dro
geanu (14 — 82 — 0), Țararoche (12 — 34 — 1). Sărăciri (8—30 — 8), i r. . . _ _ 12 _ Q)i Zo_

— 3 — 0), Purcăreo

unii jucători, ceea ce a adus 
prejudicii mari echipei datorită 
unor greșeli elementare cernise 
In momente decisive, tn scăde
re a fost și construcția jocului, 
pregătirea atacărilor făcindu-se 
lent, cu intirzicre, consecință a 
slabului potențial al comparti
mentului de mijloc care — da
torită unor accidentări (Petcu 
și Buduru), dar mai ales for
mei sportive inegale manifesta
tă de Livciue, Ignat sau Dro- 
geanu — a dereglat jocul echi
pei pe întreg sezonul de pri
măvară. In acțiunile de apărare 
marcajul s-a făcut defectuos, 
jucători ca Mustafa, Livciue, 
Nislor, Turcu, Drogeanu sau 
Hoffmeister arătând indecizie in 
momentul intervenției. Chiar 
dacă in organizarea acțiunilor 
ofensive s-au adus îmbunătățiri 
jocului, in special pe laturile 
terenului, prin participarea ex
tremelor și a fundașilor laterali, 
imprecizia în transmiterea min
gii ne-a privat de marcarea 
unor goluri".

Dar retrogradarea din Divizia 
A — considerăm noi — mai are 
și alte cauze. Prima ține de 
aspectul disciplinar. Jucători ca 
Mustafa, Nislor, Gălcj, Petcu, 
Livciuc și chiar Antonescu 
(absent din formație la meciul 
decisiv de la Constanța ea F.C. 
Argeș) au comis diverse abateri. 
O a doua cauză, extrem de im
portantă, se referă Ia greșita 
optică in privința promovării. 
F.C. Constanța a retrogradat in

Divizia B pentru eă Întinerirea 
lotului echipei s-a făcut forțat l 
S-a exagerat cu promovările șl 
astfel echipa a devenit prea 
crudă, fără experiență. Numai

in acest campionat au fost în
cercați nu mai puțin de șase 
jucători (Sărăcia. . Purcărea, 

'Drogeanu, Soare, Mardale.,Za- 
hlu) care nu au dat randamen
tul scontat, promovarea tor 
fiind făcută fără discernămînt 
Or, din experiența altor cluburi, 
este știut faptul că Întinerirea 
unei echipe nu trebuie să Ce 
un scop in sine, ci un mijloc, 
cu atît mai eficient cu cît este 
mal bine gîncHt și mal judicios 
dozat. Surprinzător este faptul 
eă — deși conducerea tehnică 
fusese avertizată încă la sflrși- 
tul ediției trecute de campionat, 
cînd promovarea masivă a dus 
echipa la limita retrogradării .— 
a continuat să facă nrea dese 
și necalculate Încercări de titu
larizare, rămase, nu întimplător, 
fără rezultate pozitive.

Acum totul trebuie hiat de la 
capăt. Antonescu și mal tinerii 
lui coechipieri trebuie să-și du
bleze eforturile, eă muncească 
fără menajamente la antrena
mente, singura garanție a rea
ducerii echipei In Divizia A.

Gheorghe NERTEA

Dc la Administrația dc Stat Lato-Pronosport

IA SiSTtMElE 1010 SI PRONOSPORT
Depunerea, de către participanțl, In termenele prevăzute de 

regulament și in mod corespunzător a biletelor considerate ciș
tigătoare la sistemele Loto și Pronoexpres constituie o îndato
rire a acestora, care asigură evitarea unor situații ce ar putea 
prejudicia primirea ctștigurilor obținute.

In acest scop este necesară cunoașterea șl respectarea urmă
toarelor prevederi regulamentare :
• biletele considerate cîștî- 

gătoare trebuiesc depuse de 
către participant, după publi
carea rezultatelor oficiale ale 
tragerii, la oricare din agen
țiile obișnuite Loto—Prono
sport, indiferent de unitatea 
sau județul unde au fost ju
cate ;

— numele și prenumele (fă
ră prescurtări) ;

— localitatea, strada, numă
rul, blocul, scara, etajul, a- 
partamentul, județul sau we- 
torul (pentru municipiul Bucu
rești) ;

IN BALA
înainte de a cântări faptele 

echipei antrenată de Valentin nă a e 
Siănescu și Alexandra Fronea 
să ne întoarcem pe „tunelul 
timpului” la acel moment cînd 
„galben-albaștrii" au promovat 
hi prima divizie. Atunci, deci 
cu un an In urmă, omul care 
crease cîndva la Rapid exce
lentul tandem Ion Ionescu—Du- 
mitriu II explica astfel reveni
rea spectaculoasă a Petrolului 
In „Înalta societate" a fotbalu
lui nostru: „Echipa ploieșteană 
n-a avut și nici nu are nume 
sonore. Vedeta ei e... tinere
țea...". Circumspect și realist, 
„nea Tinel" mai preciza: „Ve
nim in primul campionat eu 15 
debutanți, ceea ee înseamnă eă 
drumul nostru de alei înainte 
nu vs f! deloc ușor. Știm cu 
toții ce greutăți ne așteaptă, ee 
riscuri ne pindese. Ne cunoaș
tem foarte bine Insă oamenii, 
gata să-și dea și sufletul in te
ren, și cu acest aiu nutrim spe
ranța că echipajul nostru v» 
reuși să învingă pînă Ia urmă 
valurile Diviziei A".

campio 
nopțile 
(aici i 
a spec 
perma: 
ță la ! 
startul 
sorții 
gram 
etapa 
0—0 a< 
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de aut<

F.<*l
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sare 
Flori 
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215
205
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PRIMUL ADVERSAR ERA ACOLO,
ÎNĂUNTRUL LOTULUI...

acea etapă a patra de care a- 
minteam și, apoi, F.C.M. Re
șița nu s-a mai ridicat peste 
locul 17 I S-a Încercat totul In 
acele săptămini de toamnă de
cisive ? Cu siguranță că nu. 
Speranța că poate acum va veni 
un rezultat salvator a amînat 
hotărîrile care ar fl asanat, eu 
multe ceasuri mal devreme, at
mosfera din lot. Nu știm dacă 
Bora sau Fllipescu sau Bojln 
sau ceilalți care ae arată vino- 
vați față de echipă, față de

— sigură de soarta sa, împăca
tă cu gindul că era deja in Di
vizia B. Pentru noi, explicația 
căderii acestei echipe cindva 
merituoase stă numai în defec
țiunile de atmosferă intervenite 
la un moment dat, urmate de 
crizele de la conducerea tehni
că și, mai departe, de panica șl 
neîncrederea care au cuprins și 
conducerea clubului.

„Poate că situația noastră așa 
de clară foarte devreme, mult 
înainte de finalul campionatu-

(el

ral

5 t«

vreo

înre- 
com- 
ee a

e agențiile obișnuite Loto— 
Pronosport sînt obligate să 
primească biletele considerate 
ciștigătoare la oricare 
din timpul programului 
funcționare a acestora ;

oră 
de

• termenul de depunere_ _ a
biletelor ciștigătoare la Loto 
obișnuit (a cărui tragere are 
loc vineri) este cel mai tirziu 
în a patra zi de la data tra
gerii, adică, de regulă, pînă 
marți la ora 13 în orașele 
de reședință județeană și pînă 
luni la ora 13 în celelalte lo
calități ;

• pe un bilet nu pot fl În
scrise decit datele personale 
ale unui singur participant;
• la primirea biletului con

siderat cîștigător, vinzătorul 
Împreună cu participantul au 
obligația să verifice eu atenție 
varianta ciștigătoare șl cate
goria de clștig ;

$

I§

• termenul de depunere a 
biletelor considerate ciștigă
toare la Pronoexpres obișijuit 
(a cărui tragere pro loc 
miercuri) eriț cel mai tirziu 
In A Hei? zT de la data tra- 
gF'rif, adică, dc regulă, pînă 
sîmbătă Ia ora 13 In orașele 
de reședință județeană și pînă 
vineri Ia ora 13 în celelalte 
localități ;

• în schimbul biletului de
pus de participant, vfnz&torul 
eliberează o adeverință, dar 
numai pentru varianttie care 
îndeplinesc condițiile regula
mentare de eiștig ;
• adeverința se completează 

nuipaj de vînzător, in dublu 
CXemplar, din care unul 
primește participantul 
rămîne Ia agenția de

n 
și unul 
vlnzare;

s

I

n termenele de depunere a 
biletelor considerate ciștigă
toare la tragerile excepționa
le, speciale și extraordinare 
Loto și Pronoexpres sint 
prevăzute In prospectele 
gerilor respective ;

• după completarea 
datelor, vinzătorul ___
stampila pe ambele exemplare 
ale adeverinței, după eare 
participantul semnează de 
primirea acesteia pe copia 
care rămîne tn carnetul a- 
gențîet ;

tuturor 
aplică

e
1

cele 
tra-

A îă depunerea 
considerat cîștigător 
pantul este obligat să 
teze, 
cu 
duplicat j

biletului 
particl- 

comple- 
. cu litere mari de tipar, 
cerneală sau pastă, pe

• pentru fiecare bilet consi
derat cîștigător se eliberează 
cite o adeverință ;
• adeverința eliberată de o 

agenție de vinzare nu dă nici 
un drept de eiștig, constituind 
numai o dovadă pentru depu
nerea biletului (duplicatului) 
considerat cîștigător ;
• biletul (duplicatul) depus 

devine cîștigător numai după 
omologarea de către comisie.

I
I

Nimic nu anunță că F.C.M. 
Reșița va deveni, in scurtă vre
me după startul ediției or. #0> 
o statornica prezență In— zona 
subsolului clasamentului, că ea 
se va înscrie ca irevocabilă re
trogradată la puțin timp după 
reluarea, în primăvară a cam
pionatului. „Inexplicabilă oom- 
portarea acestei echipe, avtnd 
tn componență jucători cu vechi 
ștate de serviciu in Divizia A 
ca Atodiresei, Florea, Gabel. 
Hergane, Purațchi—“ ae afirmă 
in analiza făcută de Colegiul 
central al antrenoritoc. In ade
văr, in clubul reșițean nu inter
veniseră schimbări de lot. nici 
măcar vreun eveniment, 
faptă care să reprezinte 
semnal de alarmă nu se 
gistra înainte de începerea 
petiției. Și, totuși, eeea
dus așa de repede pe F.CLM. 
Reșița in zona neliniștilor, a 
frămintărilor și, pînă Ia urmă. 
Ia situația de prezență formală 
in campionat s-a aflat acolo, tn 
interiorul colectivului.

Știm că lotul condus de ex
perimentatul și exigentul Ion 
Reinhardt a realizat ceea ee a 
realizat printr-o muncă atăru- 
itoare. Este sigur acum eă mulți 
dintre jucători n-au mai anga
jat pregătirea sezonului eu se
riozitatea și decizia de altă 
dată; este foarte probabil eă un 
moment de oboseală și de scă
dere a exigenței l-a ajuns și pe 
antrenorul care s-a confundat 
eu realizările echipei reșițene in 
ultimii ani. Fapt este că — după 
etapa a IlI-a — se înregistrea
ză ruptura. Reinhardt renunță 
la conducerea echipei și vine 
de la Timișoara Cicerone Mano- 
laehe. Situația nu era catastro
fală în acel moment — se pier
duse doar un punct, pe teren 
propriu, în fața Petrolului. Șo
cul acelui 0—4 de la Constanța 
care a declanșat, practic, criza 
de conducere tehnică părea să 
fie depășit pentru că formația 
din Valea Domanului adminis
tra un sec 3—0 unsprezecelui 
orădean. Dar nu ! Era o sim
plă impresie ! Leziunile coezi
unii sufletești erau mai grave, 
mai adinei decit se credea. Și 
neîncrederea și panica 
să-și facă loc 
gură zvîcnire,

Juc&tori folosiți « 23 - HofQono (33 de meciuri — totalul notelor:
- 1 cortonoș galben). Portic (32 - 208 - 2), Porațchi (31 - —
Boțonoa (30 “ ' - —
- 1). Gabel
- 1). Bor»
- 0, Chhru

H. r. C n. REȘIȚA

- O).

204 - 
(28 -
(23 —

- 2). Uțiu £23 - 
0), Filipescu (12 -

- 174 - 5). Atodlres.1 (29 - 173 - 4). Florea
(28 - 169 - Wlndt (27 - 186 - 0). Oanceo 
£24-136-1). Bora (23 - 147 ■ “. —

(20 - 117 - 1). Jocotă (14 -87-0), FlllpescL
— 30 — 2). Teloscu (9—34 — 0), Irimi. (8 — 44 
0), Mloc (5 — 29 — 0), Preda (5-23-0), Lepădat

(4 - 10 - <9. Dma 0-11-0».
• Cartonașe roșH > Atodiresei (etape a 34o).
• A beneficiat de 5 penoltyud (4 occsă + 11" deplasare) : 3

transformate (Porațchi — 2. Bage — 1), 2 ratate (Bojln |i Ga bot).
• A feet sancționată «a > penaltyurl (toate In deplasare), 3 trans

formate. 2 ratate.

Încep 
in echipă. O sin- 
spre locul 16, in

spectatorii reșițenl. față de tra
diția așa de frumoasă a fotba
lului din „cetatea oțelului" de 
pe Valea Domanulul șl Blrzavet, 
iși dau seama acum eă pagina 
tristă din campionatul nr. 44 
se putea serie altfel dacă ei ar 
fi avut o altă comportare, dacă 
și-ar fi strîns rindurile in mo
mentele grele. Dar lipsa de ho
tărâre a mers și mai sus; cum 
spuneam, nici conducerea n-a 
avut fermitatea să acționeze la 
timp. în continuare, măsuri 
„pompieristice", de încercări de 
salvare de moment, au dus la 
o nouă schimbare la conducerea 
tehnică. Manolache a plecat și, 
din retur, a venit Ion Motroc. 
Tehnicianul bucureștean a în
cercat și el etteva acțiunl-șoc, 
«perind să redea mecanismului 
vigoarea și încrederea de altă 
dată. Nici un rezultat. Demora
lizarea rodea acum orice tenta
tivă de redresare. Șl F.C.M. Re
șița a devenit — cum spuneam

tai, a fost un rău folositor, ne 
apunea ieri președintele clubu
lui, V. Munteanu. Știm foarte 
bine unde, cind și cum s-a gre
șit. Pot să vă spun eă marea 
majoritate a eomponenților lo
tului își dau bine seama care 
le este vina. Știm exact șl noi 
unde am comis greșelile. Cred 
eă, tocmai de aceea, vom angaja 
lupta pentru revenirea tn Di
vizia A într-o atmosferă total 
însănătoșită, limpede, eu nn lot 
bine stabilit și cu convingerea 
eă vom face uitat un sezon așa 
de nereușit".

La F.C.M. Reșița a revenit 
Ion Reinhardt. Refacerea unor 
vechi și fructuoase legături su
fletești și de muncă poate re- 
Innoda cu perioada de apre
ciate prezențe in primul cam
pionat ale reprezentantei unui 
centru muncitoresc cu admira
bile tradiții sportive.

Ehim!e l°NESCU

EXCURSII DUMINICALE

se face direct Ia autocar. în timpul
intrarea prind-3) Parcul Tineretului

a veni In sprijinul amatorilor de 
și tn scopul reducerii timpului de 
de la domiciliu la locul de ple-

6) cartierul Pajura — la capătul liniei de 
troleibuz 17. Plecarea la 6,2# ;

4) eartierul Bucureștii Noi — Casa de cul
tură înfrățirea între popoare". Plecarea

Plata
excursiei se asigură un dejun la restaurant.

2) cartierul Pantelimon, din fața între
prinderii Electroaparataj. Plecarea la 6,24 ;

pală — vizavi de Liceul Gh. Șincai. Pleca
rea 6,24 ;

Pentru 
drumeție 
deplasare 
care, în fiecare duminică ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI Înființează pe 
lingă cele 3 „puncte fixe" existente (Ofi
ciu) P.T.T.R. — Berceni, cinematograful Glo
ria și cinematograful Favorit), încă 6 locuri 
de plecare In excursii:

1) cartierul Militari, din stația Veteranilor. 
Plecarea Ia ora 6,14 ;

6) hotel Intercontinental. Plecarea la 6,45.
Traseele propuse : București — Poiana 
rașov ; București — Vălenii de Munte — 
heia ; București — Cîmpulung — Cabana 
oină ; București — Pitești — Curtea de
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ITARIT HOTĂRÎTOR
ROGRADARII

?Ioieștea- 
după un 

entru ea, 
troliștilor 
■ea masă 
emnat ta 
i prezen- 
tacă din 

I, ctad 
kn »j>ro- 
knplu, în 
l a făcut 
e atunci) 

I Moralul 
Ică oare- 
k-1 fixat 
tn runda

* vhk

tocmai acelora care. Intr-un 
moment sau altul, făceau ba
lans pe... sirma campionatului.
Nu, NEȘANSA — așa cum O ț 
recunosc și antrenorii echipei —’ 
se numește tot deficit de expe
riență competițională, din care 
au decurs alte și alte necazuri: 
pripeală in rezolvarea ambelor 
faze ale jocului (erori — chiar 
naivități — ta sistemul de apă
rare, lipsa de concentrare ta 
elaborarea jocului, carențe tn 
privința finalizării acțiunilor de 
atac). neîncredere ta forțele 
proprii ta momentele-eheie ale 
unor meciuri, căderi psihice in

îl PETROLEL

■ Si maci o 12 poluri (10 ocosă + 2 ta dspta 
, State 8 (6-J-2), Fl. Dumitrescu 4 (4-H9. M. 
u 2 (2-HD. Aopelescu 1 BH-1), Sotir 1 (1+CȘ, 

Bojln — autogol.
- But uf el (34 de moduri - totalul actelor > 

ho). Slmoclu (33 - 218 - 2). Negolțd (32 - 
(31-192-4). State (31 - 183 - 5). PisAe 

gr (29 — 193 — 3), Sodr (29 - 189 — 3). H.
y. N. Florian (28 — 150 — 2). Topomn (24 — 
t _ 150 - 0), Dobrescu (17 - 108 - 4). Me
rse (13-72-0), Stcnclu (10 - 61 - 1).

(4 - 14 - O), Dimon (4-12-85, Cote 
lâr (2-12-0).
Dumitrescu (etapa a 33-a) ți Gh. D

0

«naftyurl (1 ocasâ + 1 în deplasare), ambala 

u 6 peooltyuri (2 acasă + 4 la deplasare) :
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Ira e- 
L încă 
Ică la 
I punct 
Ii inu- 
biță !; 
Iiiflen- 
Ipărut 
linuie 
Ideve- 
li Pe
rnă în 
|ătoa- 
rze 3 
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Jocuri de acasă, ciad echipa se 
lovea de apărări betonate, ceea 
ee bloca capacitatea de gindire 
și creație a Jucătorilor-,

Mircea Dridea, fastul atacant 
al ploieștenilor, în prezent pre
ședinte al clubului, completa 
tabloul nereușitelor echipei eu 
următoarea reflecție: ,Nouă mai 
mereu ne-au fost necesare • 
suită de 3—1 mari ocazii pen
tru a înscrie un singur gol, tn 
timp ce alții au marcat la pri
ma lor situație. Ei au luat 
punctele și noi am rămas eu 
alergătura ta teren și eu.- nu
mărul mare de șuturi Ia poar
tă și pe spațiul porții notate la 
caseta tehnieă a meciului, fiind 
adevărați campioni ai diviziei ta 
această privință. Stat sigur că 
Jucătorii noștri au învățat multe 
din acest amar an competițio- 
nal, « știind că, de aoum încolo, 
li așteaptă o muncă și mai in
tensă pentru o reîntoarcere în 
Divizia A. Firește, drumul va 
fi foarte greu, pentru că Ra
pid, Progresul și alții tot acolo 
țintesc".

F. C. Petrolul a plecat din 
Divizia A demnă și conștientă 
de slăbiciunile sale. „Ea a ple
cat insă cu capul sus eă șî-a 
disputat corect șansele*  (Valen
tin Stănescu), că n-a apelat ni
ciodată Ia armele antijocului 
pentru a menține un rezultat 
favorabil Ia un moment dat și 
care, probabil, ar fi salvat-o de 
la retrogradare. Deși, la subți
rimea lotului ei, poate că ar fi 
trebuit să fie — totuși — ceva 
mai realistă...

SteJian TRANDARRESCU

/ • ACTUALITĂȚI
ERE-
[JU- 
pSexa 
it e- 
„Cu- 
care 

rașe- 
oslce 
faria) 
f s-au 
„ In atori, 
f re" [osice 
pkolc 
lotița

• MlINE, START tatr-o noul 
ediție a tradiționalei competiții 
„Cupa de vară-, organizată de 
F.B.F. in colaborare cu A. S. 
Loto-Pronosport șl comisiile jude
țene de fotbal.

La Întreceri participă 40 de e- 
chipe, din Diviziile B S C, care 
au fost Împărțite tn 5 grupe a cite o.

loe 
a 8,

(C.

• COMISIA DE COMPETIȚII 
ȘI DISCIPLINA A F.R.F. a o- 
mologat meciul Cimentul Medgi
dia — Marina Mangalia, din eta
pa a 23-a a Divizie; C, seria a 
m-a, cu rezultatul de 3—0 In fa
voarea echipei Marina Mangalia, 
deoarece formația de juniori a 
Cimentului Medgidia nu s-a pre
zentat la partida cu Marina Man
galia.

i • •

ikwknk

echipe nu pot cir. țări mai 
mult ta fata Comisiei de <fis- 
etpUnă dedt cele arătate de 
artȘtru șl de observatorul fe
deral. Și este firesc să fie 
așa. jucătorii aeavtnd voie să 
eomită acte de tr.disciphnâ. 
chiar tăacâ strrt nemulțumiți 
de unele dedzil ale arbitru
lui. Deci, tata, disciplină per
fectă pe teren șl apoi, dacă 
se consideră necesar, pltage- 
re la F.R.F., Împotriva arbl- 
trajului.

Comisia de
sancționat, deci, pe cei 3 ju
cători eliminați de pe teren. 
Nefiind la prima abatere Reti 
a fost suspendat pe 6 etape. 
O suspendare pe 3 etape a 
fost dictată Împotriva lui Co- 
Jocaru (pțnă acum. Intr-o În
delungată activitate, el n-a 
fost sancționat niciodată), iar 
Corin a primit un avertis
ment.

în același timp, Comisia de 
disciplină a sesizat Colegiul 
de antrenori asupra atitudinii 
necorespunzătoare a antreno
rului Viorel Popescu (F.C.M. 
Giurgiu), Iar memoriul echipei 
glurgiuvene a fost înaintat 
Colegiului central al arbitri
lor.

Pornind de ta acest caz ți 
de ta
ft bine 
slel de 
șl un 
glulul

disciplină 1-a

altele, socotim că ar 
ea la ședințele Corni- 
disdplină să participe 
reprezentant al Cole- 
eentral al arbitrilor, 

precum și un delegat al Co
legiului central al antrenori
lor. Intr-un timp, așa a șt 
fost. Este In interesul fotba
lului, al Întăririi disciplinei, al 
cunoașterii tuturor aspectelor 
legate de un med de fotbal, 
al soluționării dt mai juste 
a diferitelor probleme, o co
laborare dt mal strtnsă între 
aceste trei organisme ale 
F.R.F. Să sperăm că ea du se 
va lăsa așteptată.

Ce am mal reținut la a- 
eeostâ ședință a Comisiei de 
disciplină 7
• Suspendarea pe 4 etape a 

lui Atodlresei (F.C.M. Reșița) 
care l-a insultat pe arbitru ta 
meciul cu steaua • Suspen
darea pe 8. respectiv 1 s 1 
etapă a jucătorilor Begulschi, 
Monu și Deheleanu, de la Mi
nerul Gura Humorului, vino- 
vați de diferite abateri. Si 
aceasta, lr.tr-un moment cînd 
am fi vrut să felicităm echi
pa din Gura Humorului pen
tru promovarea ei ta Divizia 
B 1 • Demenciuc (C.F.R. Si- 
meria) l-a lovit CU PUMNUL 
pe unul din arbitrii de Hnie! 
Pe bună dreptate, el a fost 
suspendat pe z ani. Dar de 
ce. in asemenea cazuri, arbi
trii se opresc la ușa Comisiei 
de disciplină-șl nu merg mai 
departe ’ 
există și 
tive !

Pentru huHgani 
pedepse extra-spor-

Jock BERARIU

PORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2” DIN 25 IUNIE 1978

Report la cat 1 : 101.260 led. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a 

revenit participantului 
RIȚĂ ALEXANDRU 
București.

CHI- 
dinvî.>

a

t cu 
castă 
pt'ga 
remii

Categoria 
(autoturism

Categoria 
lei ;

Categoria 
lei ;

Categoria
1.207 lei ;

Categoria
200 lei ;

Categoria 
100 lei.

a

a

a

a

4-a: 47,25

5-a: 228,50

6-a: 1.485 a

11 NUME ÎN CĂUTAREA- 
ECHIPEI „MUNDIALULUU 

acest campionat Jc 
care pxt.renwTp în Fiți

Pentru câ imaginile „Mundia- abil (Dirceu), care a. organizat acest campionat, mq
lului" stat tacă vii ta memoria frumos „rotația*  acestei echipe care extremele
cititorilor, vă propunem un așS’“L'''*-  ----- ’ — —— • - - ■ .m»?.
triect care va stîmi, fără îndo
ială, discuții : cea mai bună for
mație a cehii de-al 11-Iea 
Jăundial".

FII.IXII. — SZIMANOWSET. 
OSCAR, TRESOR, CAB3INI — 
HAAN. DIRCEU. KEMPES — 
RENE VAN DE KERKHOF, P. 
ROSSI. KRANKL

Sigur că această echipă este 
(doar) un conglomerat de nume. 
Lipsesc in mod firesc afinități
le, lipsește, deci, omogenitatea. 
Dar cum acest lucru se întimplâ 
chiar la constituirea unor echi
pe naționale, adică ți în srtaa- 
■țiile ta care premisele tactice 
și de afinitate sint binecunos
cute. eitiioru vor admite con
venția.

Așadar, 
gen tini eni, 
brazihesii. 
triac. un francez și un polonez. 
Cu alte cuvinte, o echipă care 
ar lăsa impresia că s-a ghidat 
după ierarhia finală a Jfccdîa- 
tahii'. dar care s-a constituit, 
totuși, potrivit altor criterii.

Prezența portare hri FHW ți 
a tai Kempcs confirmă ideea 
că Argentina s-a barat pe «- 
cești doi ași incontestabili. FîHoI 
a fost de neclintit in calea mul
tor goluri, aproape inevitabile, 
iar Kempes, ca să simplificăm 
tac;mii. a cîștigat singur me
ciul eu Polonia : a înscris două 
goluri împotriva cursului jocu
lui, fi a apărat, ca un portar, 
mingea de penalty, pentru ca 
apoi, ta finală. ” “ 
care a acoperit 
tocali.

o echipă cu doi ar- 
doi olandezi. doi 

doi italieni, un aus-

să fie avalanșa 
livada eu por-

Brazilia este reprezentată 
un stoper (O9tar) și de 
mijlocaș dispecer, deosebit

de 
un 
de

testat, 
îrtortl, 
S’ni

de mijlocași, cea maijtehnică a ca ți dispărute (poara 
\Mundialului“, dar și. una dintre poate Rensenbrir*.*;făț-  t-- — 
cele mai sterile, ea'nereușind tăm faptul că. lav acesta dzn 
să rezolve problema eficacității " - - -
cu „Dudu al ei*,  care ae nu
mește Roberto. în ceea ce fi 
privește pe Oscar, el s-a dove
dit cel mai bun jucător al apă
rării. care a primit doar trei 
goluri ta șapte meciuri, toate 
deosebit de grele.

urmă, „clasicismul*  crafted^ a 
privat ta finală Olanda' de un 
titlu pc care il merita).

Francezul Tresar șt-a demon
strat clasa cunoscută.' Fără să 
fie un nou Bec'senbauer. martî- 
■icanul a gtadit jocul mai bin" 
deeit toți ceilalți Kbcro Nu a 
comis penaltyul din care Argen- 
fina a egalat in meciul cu Fran
ța. deoarece a căzut. fără nici 
• intenție pc minge» ta urma 
faultului lui Luque.

ale echipei tai

Otanda, această echipă 
•■meni egali valoare, deta
șează. totuși, două individuali
tăți ca Haan și Rene vaa de 
Kerkhof, care sintetizează cel 
mai bine forța jocuhzi colectiv 
și principiul sarcinilor duble 
Haan are și meritul a două 
goluri hotăritoare. din șuturi de 
la 30 m (eu RJ.G. și Italia), 
iar Renă van de Kerkhof su
gerează (poate mai bine decît 
Causio) profilul extremei după

Szimanouski face trecerea 3*  
ta Polonia tai Gadocha Ia Ptfă 
fcuia tai Boniek. Fundaș conte 
plet, neobosit, are fafă de Ne- 
Bnho un plus de asprime ta 
faza defensivă. <

Aceasta ar fi echipa noastră. 
Firește, ea este c echipă subiec
tivă. ca și a dv.. dealtfel. S-ar 

invoca absența unui Cu- 
dar elegantul centrocam- 
eruan a pierdut Intr-o 
(meciul cu Argentina) tot 

ee realizase pină atund. S-ar 
■ui putea vorbi despre Dalglish, 
dar e greu să te gindești chiar 
și la cel mai bun jucător al 
unei echipe alit de risipitoare. 
S-ar putea vorbi și de mulți 
alții, dar asta n-ar face deeit să 
confirme faptul că pină ți ste
lele Jtundialului*  au apărut 
destul de discret pe cerul de 
Iarnă al Argentinei.

loon CHIRILA

Nicolae Rai nea s-a intors de la „Mundial" : 

„M-AM STRĂDUIT SĂ I REPREZINT 
BINE PE ARBITRII DIN ROMÂNIA"

Nicolae Balnea, arbitrul nostru la Mondialul argentinian, a aterizat 
marți noapte pe OtopenL Plin de impresii, bucuros câ a artâtrat la al doilea 
turneu final consecutiv. Dar modest, eridnd referirile trumaaae care s-au 
făcut pe marginea partidelor Dalia — Franța șl Braziba — Peru, conduse de 
M la centru, și Scoția — Iran, unde a fiincțumat la ha*e.  Șeful ateberilui 
turnătorie neferoase al întreprinderii de rulmenți Rtrlad ae grăbea spre casă, 
așa tacit dialogul nostru a tost iute, eu replici scurte, ea intr-o cursă cau- 
tracronometru.

al început
Mundia:»-

m-am pregătit special 
pentru Argentina, n-a
veam de unde să știu 
că nU ae va face aceas
tă cinste, eu m-am pre
gătit eHnie pentru fieca
re meci, mare sau mic.

— Șt ce a însem
nat această pregătire 
silnică ?

— Exceptînd miercu
rea ți sîmbăta, zilnic 
între 10—15 km alergare, 
plus program de gim
nastici și înot, acasă, la 
Blrlad. Cu cit ai o pre
gătire fizică mai bună, 
eu atît meciul e mai u- 
țor. Pentru că dacă ju
cătorul te simte mereu 
Sngă el, știe că nu te 
poate păcăli.

— Ai fost cel mai 
bun arbitru al Mun- 
dialului la testul fi
zic. Ce a Însemnat 
el T.„

ție ar tace finala șl par
tide*  Balia — Argenti
na. Olanda — Scoția, 
nari — Franța—

— Sub aspectul ar- 
MtratuJm, aa spârat 
șroblaae ta ■ a- 
cest turneu final 2

— NUnle nou 1 Poate 
doar faptul eă aproape 
Jumătate dte artntril 
prezențl la Buenos Ai
res s-au prezentat slab 
la probele fizice... Sau 
poate faptul că. deși 
s-au acordat unele pe- 
naltyuri nejusttficat, pre
sa n-a comentat dacă au 
fost sau nu dlnd credit 
cavalerului fluierului—

eampfatatuhzl mondial, 
goi validat de mine... 
Dar eea mal trumoașă 
amintire cu enre m-am 
întors din Argentina o 
repreztetâ prieteniile noi 
8i cele vechi, precum și 
tehctănje primt-.e de la 
președintele eoniriei de 
arbitri U-KJ.A., F. Sei- 
pelî. șt din partea lui A. 
Fxancfil, președintele eo- 
mKei de aTMtr. FAFA.

— Că arbitru, ee 
ai apreciat mai mult 
la Mondial 7

— Ce a fost mai 
greu la acest cam
pionat mondial pen
tru arbitrul Nicolae 
Balnea 2

NUMERELE EXTRASE

a

a

3-a : 21 a 2.715

LA
TRAGEREA LOTO DIN 30

IUNIE 1978

EXTRAGEREA I : 2 31 24
43 83 41 70 44 55

EXTRAGEREA a H-a : 84
47 22 66 57 32 60 58 10

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 1.111.490 LEI, din ca-
re 379.655 lei, report la cate
goria 1.

— Alergare timp de 12 
minute și proba de 408 
m. Am scos 3540 m la 
prima probă, 84 secunde 
la a doua șl locul I eu 
Ș puncte. Pe locurile 
■rmătoare : Klein cu 10 
p, Linemayr cu 12 p, 
Wurtz cu 14 p (el fiind 
cel mai tinăr arbitru, 
36 de ani), Coorver cu 
18 p și Gordon cu 22 p. 
După acest test dinain
tea Începerii campiona
tului mondial. ziarele 
argentin lene au scris 
favorabil despre mine, 
numindu-mă „locomotiva 
din București".

— Ai participat la 
ultimele două cam
pionate mondiale. Ca
re a fost mai bun ?

— E greu de dat un 
răspuns categoric. După 
mine, Mundialul n-a 
fost peste ediția euro
peană, nici ea arbitraje 
și nici ea valoare a fot
balului practicat. Excep

— Singura grijă a fost 
colaborarea eu tușierii. 
cu care mă întîlneam 
prima dată intr-o briga
dă de arbitraj. Greu a 
mal fost șl faptul că 
n-am avut șansă să fi
gurez ta finală... Eram 
bine pregătit, unele zia
re mă anunțaseră în li
nul din ultimele două 
jocuri, dar n-am fost 
delegat deeit pentru e- 
ventuala rejucare a fi
nalei la Utile 1 Olanda 
n-a mai rezistat însă in 
prelungiri !...

— Ca arbitru Iți 
reproșezi ceva la 
Mundial ?

— Da ! N-am anticipat 
cum trebuia un avantaj 
al Franței In partida eu 
Italia șl am oprit jocul 
dictînd lovitură liberă.

— In replică, au e- 
xlstat și bucurii

— Au existat ! Aș 
menționa ca o reușită... 
tehnică penaltyul pe ca
re Fam acordat In me
ciul Brazilia — Peru, 
după ce Inițial îmi Ieși
se bine un avantaj. O 
bucurie a fost ți golul 
lui Lacombe, din secun
da 33, primul gol al

— Faptei eă se lasă 
Hber jocul atletic. Ar 
tiebul susținută și la noi 
această manieră, pentru 
că echipele românești 
ctad vor juca peste ho
tare ae vor izbi de a- 
cest stil cu care nu sînt 
Învățate ta campionatul 
Intern. Am apreciat mult 
țl arbitrajele lui Klein 
(ItaHa — Argentina) și 
GoneHa (Brazilia — Spa
nia)— Sub aspectul e- 
ePipelor, m-a Impresio
nat etanul, pasiunea șl 
subtilitatea Argentinei 
susținută de un public 
entuziast, m-a impresio
nat clasa Olandei, tehni
ca desăvîrșltă a Brazili
ei, după mine cea mai 
bună etdilpă din faza 
semifinalelor încoace, 
după cum Franța șl 
Spania ml s-au părut 
mal bune deeit Peru și 
Austria, eaHfieate în 
grupele semifinale.

—■ Al amintit de 
campionatul national.
E mal greu să con
duci partide bitr-un 
turneu final, sau tn
campionatul nostru, 
fa A sau B ?...

— A fost mult mal u- 
șor în Argentina ! Pen
tru faptul că despre ar
bitri s-a vorbit foarte 
puțin, aproape deloc. 
Arbitrii *u  trecut ea ți 
neobservați. La noi e 
parcă Invers ! In Argen
tina. cel mai mare eom- 
phtnent care mi s-a făcut n-a fost Budarea 
cartonașului acordat ’ui 
Platini pentru simulare.

Arbitrul Nicolae Ralnea 
tn timpul unul antrena
ment pentru menținerea 
eonatției fizice
Foto : Dragoș NEAGU

ci faptul eă după me
ciul Brazilia — Peru 
S-a scris despre mine 
,,a fost atit de bun in
cit aproape că nu s-a 
văzut in teren*.

— Dacă Mundialul 
din Argentina a În
ceput cu ultima zi 
a Weltmeisterschaft- 
ultti, înseamnă că tur
neul final din Spa
nia a și început pen
tru dumneata...

— Foarte mulți spun 
că am șansă să arbi
trez și In Spania, din 
moment ce număr 45 de 
ani. Pină atunci Insă 
mai e vreme ! Unii au 
zis că e mai bine să mă 
retrag acum din activi
tate cu fruntea sus. în 
plină glorie. Eu nu îm
părtășesc această opi
nie. Voi arbitra mal de
parte, absolut tot ce mi 
se va Încredința, pentru 
mine nu există diferență 
Intre jocuri ! Și o tușă 
la juniori, dacă voi a- 
vea de făcut, o voi 
face ! Aici înveți să ar
bitrezi. nu ta campiona
tul mondial I...

— Nîcoîae Hainea, 
ce al vrea să se 
scrie despre dum
neata, aeum, după 
frumoasa participare 
la Mundial ?

— Că m-am străduit, 
că am făcut tot ce-1 po
sibil să reprezint -cum 
se cuvine școala româ
nească de arbitraj.

Mircea M. IONESCJ



Trofeul „HENRI COĂNDÂ" la aeromodelism SPORTURI-
ȘOIMUL V1SEAM SA PILOTEZE

UN AVION ADEVĂRAT
Casa pi-onierilor din orașul 

Pucioasa a arborat, zilele trecu
te, ghirlande de stegulețe multi
colore, flamuri de pinză azurii 
cu inscripția „Trofeul Henri 
Coandă", panouri cu imagini 
din activitatea tehnică a copi
ilor, înscrisă sub lozinca „Creș
tem în cincinalul revoluției teh
nico-științifice". Acest cadru 
sărbătoresc a găzduit, în pri
mele zile de vacanță, concursul 
republican de aeromodele cap
tive dotat cu trof eul care poar
tă numele ilustrului pionier al 
aviației românești și mondiale 
Henri Coandă. Competiția —

ză maneta de gaze a motorului, 
escamotează trenul de aterizare 
și bolidul argintiu taie văzdu
hul în evoluții spectaculoase. 
Pentru a realiza acest model 
au fost necesare peste 2 000 de 
ore de muncă migăloasă, de 
înaltă precizie...

Iată-1 și pe concurentul Ion 
Șerban (Pucioasa), cu un bimo- 
tor Savoia Marchetti (avion 
construit în licență la noi, cu 
ani în urmă), apoi în văzduh 
urcă un IAR 824, „avion" utili
tar de înalt randiament. Urmea
ză un „vînător", și din nou „a- 
vioane" ușoare românești ,• IAR

RADIOAMATORII BUCUREȘTENI
TOT MM PREZENȚI PE CALEA UNDELOR

INVITAȚIE
LA RECREAȚIE 

PRIN „SPORTUL 
PĂDURILOR" 
frumoasă inițiativă a Comi- 
de turism-alpinism și orien- 
din cadrul C.M.E.F.S. Bucu-

>
Radioamatorii, sportivii al câror 

stadion este nesfirșitul eter, sint 
In ultima vreme martorii prezen
tei tot mal dese — și cu succese 
notabile — în emisii și în recep
ții a stațiilor colective și indivi
duale bucureștene, indicative mai 
vechi (care se revalorifică, parcă) 
șl indicative de curind apărate în 
codurile YO. In radioamatorismul 
bucureștean se Înregistrează noi 
succese.

Mal Intil, nn lapt care vorbește 
despre creșterea măiestriei spor
tivilor In transmiterea și recep
ționa rea mesajelor in sistemul 
Morse : și anul acesta și amil 
trecut reprezentativa municipiului 
București a ocupat primul loc ta_ 
campionatele republicane de ra- 
diotelegrafle-sală, prin pre
gătită de entuziastul antrenor Vi
sile Căpraru (YO3AAJ).

In legătura eu specializarea ra
dioamatorilor ta domeniul con
strucțiilor. să amintim faptul că 
sportivii dta cadrai Radloclubulul 
municipal (YO3KWA) au pus ta 
punct așa-zlsul procedeu RTFY 
(adică receptionarea mesajelor 
prin imprimarea lor pe o bandă 
de hlrtie, ta sistem telex, proce-

ACTUALITATEA
AUTOMOBILISTICA

Ștefan Bicu și „mașina sa zburătoare" au dominat concursul âcuat 
cu Trofeul „Henri Coandă".

rQ$e.

deu deosebit de operativ). Sint 
de reținut cîteva succese și în 
activitatea de trafic în benzile de 
radioamatori. Operatorii stației de 
club a Institutului politehnic 
București (YO3KSC), de pildă, un 
colectiv de viitori specialiști în 
domeniul electronicii, au stabilit 
numai în anul care a trecut le
gături bilaterale cu radioamatori 
din peste 100 de țări de pe toate 
continentele. Performanța îi situ
ează în rindul colectivelor frun
tașe in această disciplină. Dintre 
sportivii care au pășit în ultimii 
ani pe drumul afirmării cu stații 
individuale cel mai edificatof e- 
xera piu H constituie tînărul eco
nomist Paullan Ni co ari (YO3BEJ), 
câștigătorul cltorva concursuri in
ternaționale de anvergură, prin
tre care CQWW DX — Contest 
(organizat de Asociația radioama
torilor din S.U.A.) și IARU — 
Contest (Concursul Uniunii inter
naționale a radioamatorilor).

Revirimentul produs în activita
tea radioamatorilor bucureșteni a 
fost generat, în principal, de con
stituirea — cu un an șl ceva în 
urmă — a Comisiei municipale 
de pe Ungă C.M.E.F.S. București. 
De notat că printre preocupările 
acesteia se află îmbinarea activi
tății pur tehnice a sportivilor cu 
mișcarea, cu deplasările în aer li
ber : pregătirea unor expediții la 
munte pentru emisii în UUS, pre
gătirea unor echipe pentru con
cursurile de ractogoniometrie o- 
perativă și altele, se cere insă o 
mai mare preocupare pentru lăr
girea bazei de masă a radioama
torismului bucureștean. prin crea
rea unor secții în întreprinderile 
cu specific apropiat de tehnica 
radioamatorismului, în școli și 
licee.

Jon HOABĂN

O 
siei 
tare__ ______  _______  _
rești : organizarea, sub genericul 
„Daciadeiu, a unui Centru per
manent de inițiere în orientare 
turistică, după hartă și busolă, 
in minunatul decor al pădurii 
Pustnicul. în ce constă această 
acțiune ? Am făcut o vizită or
ganizatorilor duminică dimineața, 
chiar la locul de desfășurare a 
activității, intr-o poiană aflată la 
200 m sud de tabăra pionierilor. 
La ora 8 traseele erau marcate, 
hărțile șt busolele pregătite și— 
oricine din cei veniți să-și pe
treacă timpul în aerul înmires
mat al pădurii se putea înscrie 
la concurs. Se dădeau explicații, 
iar cei neinițiați erau îndrumați 
să urmărească pe traseu echipa
jele sportivilor cu experiență.

„Centrul a fost organizat încă 
din luna mai — ne spune Ale
xandru Sîrbu, unul dintre ini- 
țiatorU acestei activități — șl va 
funcționa pînă în noiembrie, în 
fiecare duminică. Ceea ce ne 
bucură este faptul că de fiecare 
dată se prezintă tot mal mulțl 
amatori — tineri din întreprin
derile Capitalei, elevi, oameni de 
toate vîrsteie*.  Și pentru ca ac
tivitatea să fie cit mai atracti
vă, să stimuleze pe participanți, 
organizatorii oferă diplome de 
participare, iar ciștigâtorilor tro
fee sugestiv intitulate: „Busola 
de aur“, cupa „Prietenii pădurii*,  
placheta „Viețuitoarele Pustnicu
lui*,  „Cupa căprioarelor*  și al
tele.

Lista oficialilor care duminică 
de duminică merg la Pustnicul 
— ca activiști obștești — pentru 
a contribui la organizarea timpu
lui liber al iubitorilor de mișcare 
in mod cit mai plăcut este des
tul de lungă. Notăm doar cîteva 
nume: Ion Damian, Sofia ltu, 
Orend Ordwin, Emilia Popa... Du
minica viitoare trofeul ^Viețui
toarele Pustnicului" vă așteaptă.- 
(V. T.).

TOTUL A PORNIT DE LA DOUĂ CHEI
ediția a Il-a —, înscrisă sub ge
nericul „Daciadei", a fost orga
nizată de Consiliul județean 
Dîmbovița al pionierilor și șoi
milor patriei, asociația sportivă 
..Știința" Pucioasa, Inspectora
tul școlar județean, cu sprijinul 
federației de specialitate.

La festivitatea de deschidere 
— unde zeci de tineri construc
tori, reprezentînd 14 asociații 
din 7 județe și-au adus... „ma
șinile lor zburătoare" — au fost 
prezenți tovarășii Flore» Ris- 
tache, prim-secretar al Comite
tului județean Dîmbovița al 

; P.C.R., acad. Elie Carafoli, Iu- 
, liu Fure, președintele Federa- 
i Jiei române de modelism, ve
terani ai aviației, precum și 
numeroși spectatori.

* Pentru a ajunge la locul în
trecerilor nu este nevoie să 
ceri relații. Te cheamă glasul 
metalic al micilor motoare de 
miniaeronave. Așa că, iată-ne 
pe „aerodromul" proaspăt ame
najat — o pistă circulară bitu- 
minată, locul de decolare și a- 
terizare a aparatelor.

„La start, Ștefan Bicu, Clubul 
sportiv municipal București !“ 
-— cheamă... conducătorul de 
zbor Petre Curtu, veteran al a- 
cestui sport. Și Bicu, la centrul 

; pistei, ajjunță că va începe evo-
• luțiile. Modelul — un Zlin 526 
A.S. — este pilotat prin lungi 
cabluri de oțel. Decolează. Tot 
prin cabluri, „pilotul" acționea-

817, IAR 818. Piloții sint <J» 
virste diferite : loan Găinara 
(Bistrița) are 62 de ani, a fost 
pilot de înaltă ciasi in timp 
ce loan Dragoș (Slănic) are 
doar... 7 am și visează să devi
nă prioL Este 0 emoționantă 
intilnire intre virste în acest 
reușit trofeu „H. Coandă*  !

In văzduh, un avion— adevă
rat descrie cercuri largi, trece 
săgeată peste locui Întrecerii. 
El aduce concursului de la Pu
cioasa salutul aviației sportive, 
chiar in rrscrr.ent ui ciad se a- 
nunță câștigătorii : copii — 
Ioan Dragos (Siânic) ; juntoci 
— Cătălin Săpunaru (T.tu) ; ju
niori II — Gabriel Năstase (Pu
cioasa) ; juniori I — Nieolae 
Brujban (Ploiești) — campion 
republican ; tineret — Eogea 
Chiț» “(Ploiești), campion repu
blican ; seniori — Ștefan Bicu 
(C.M.M.B.), campion republi
can. Iată și salutul aviației uti
litare, adus prin evoluțiile umg 
elicopter de construcție româ
nească. Am lăsat la sBrșit 
(pentru a-i sublinia importan
ța) precizarea : „Trofeul H. 
Coandă*  și întregul program 
care l-a însoțit sint rezultatul 
muncii entuziaste. neobosite, a 
instructorului Dumitru Diaeo- 
nescu. Cu acest prilej s-au ani
versat 25 de ani de cind a luat 
ființă, sub conducerea lui. cer
cul de modelism de Ia Pucioa-

Viorel TONCEANU

Șl 0 ȘURUBELNIȚĂ
L-a temafor s-a aprins culoarea 

roșie. Mașinile s-au oprit. Ur- 
meazâ „verde*  și cursa se reia 
cu ochii La.„ semnele de circu
lație. Totul se petrece lnsâ fără 
obișnuitul zgomot de motoare 1 
Motivul T „Cursele*  pasionante au 
loc pe.» pista machetă aflată la 
cercul de 
merilor șl 
Ti ml veni.

începutul 
două chei 
dar cu multă dragoste _______
copil, pentru a le asigura o acti-

carturi al Casei 
șoimilor patriei

pio- 
din

a fost făcut cu 
fixe și o șurubelniță, 

pentru

doar

Start mlr-ustc din probele „Raliului primăverii", kz care — alături 
’ ni — au luai parte și mici sportivi din 

Foto : Ervin CIUTAK — Tîmăveni
de pionieri: dm 
șase orașe.

vitate educativă cît mai bogată 
și mai diversă. Acum cele 11 
grupe de elevi beneficiază de a- 
proape tot ce este necesar pen
tru a desfășura o activitate inte
resantă și instructivă. Maistrul 
instructor Iosif Hancu ne vorbeș
te despre interesul copiilor pen
tru mecanică, dorința lor de a 
deveni buni piloți, deocamdată de 
carturi. „In fond — rte spune — 
unii dintre ei își vor găsi poate 
aici chemarea spre viitoarea pro
fesiune. Fiecare grăunte al pasiu
nii pentru muncă, pentru mese
rie, semănat cu grijă, poate da 
roade bogate...*.

De la cele două chei și o șuru
belniță, pionierii din Tîmăveni — 
între care Dorel Bichiș (cl. VI), 
Adrian Chebuțiu (cl. V), MLrela 
Oltean (cl. VID, Tibor Ud vâri (cl. 
VIID s-au afirmat printre cei mal 
buni — au ajuns să se numere 
printre concurenții obișnuiți al 
diferitelor raliuri de carturi. Șl 
nu numai atit. Au devenit, la 
rîndul lor, gazde ospitaliere pen
tru asemenea întreceri. „Raliul 
primăverii*,  ajuns la a Vl-a edi
ție și desfășurat anul acesta sub 
genericul competiției naționale 
„Daciada*.  s-a bucurat de o reu
șită deplină, fapt apreciat și de 
sportivii participant!, veniți din 
șase orașe.

Copiii din Tîmăveni iubeso 
munca. I-am urmărit făcînd re
vizia unul cart, confecționînd la 
banc unele piese. Am văzut figu
rile lor concentrate, privirile ar
zătoare. Ne-am convins că „gră
untele pasiunii pentru mecanică*  
a găsit un teren fertil.- (EM. F.)

PROGRAMUL C0MPET1ȚI0NAL SE ÎMBINĂ ARMONIOS CU INIȚIATIVELE LOCALE DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

a fost îmbrățișată de mase ma- 
irea competiție sportivă naționa
lă și in județul nostru.

—■ Cîteva argumente...
’ — Numai în primul trimestru 
al anului, 359 de unități au or
ganizat acțiuni sportive feluri
le, cu aproape 150 000 de par- 
ticipanți. Festivalul sportului 

^pionieresc a reunit aproape 
ț50 000 de pionieri și școlari In 
►întreceri de atletism, baschet, 
,’înot, oină, tenis de cîmp, tir 
;S.a., începînd de la clase și pînă 
11a nivelul județului.

— Ce întreprindeți pentru în- 
' deplinirea cerinței ca tineretul, 
oamenii muncii să dobîndească 

^deprinderea de a practica sis
tematic exercițiile fizice, spor
tul ?

— Pornind de la sarcinile re
ieșite din documentele de partid, 
din Programul privind dezvol
tarea mișcării sportive, s-a 
completat cadrul organizatoric, 
avind ca un element de nou
tate și de mare necesitate con
siliile comunale pentru educație 
fizică și sport. S-a intensificat 
popularizarea foloaselor practi
cării regulate, sistematice, a

exercițiilor fizice, turismului și 
sportului. Ne bucurăm de spri
jinul tot mai activ al condu
cerii întreprinderilor și institu
țiilor in antrenarea tineretului, 
a oamenilor muncii la activita
tea sportivă de masă, cu accent 
pe formele simple, larg acce
sibile. O atenție deosebită se 
acordă studierii preferințelor 
populației, element nou, aș zice, 
in preocupările noastre.

— Cum se materializează »- 
ceste măsuri ?

— In prezent gimnastica la 
locul de muncă a devenit o 
obișnuință ta 18 întreprinderi 
și instituții importante, gimnas
tica zilnică se practică în toate 
cele 280 de unități școlare din 
județ — circa 80 000 de elevi —. 
ca și în 36 de cămine școlare 
și studențești. Duminicile cul
tural-sportive, îmbinînd ..Dacia
da" cu festivalul național „Cîn- 
tarea României", aduc săptămî- 
nal pe terenul de sport circa 
5 000 de tineri și oameni ai 
muncii, cu precădere in mediul 
rural. Organizația pionierilor, 
U.T.C., sindicatele. învățămîn- 
tul, U.J.C.A.P. și altele se stră
duiesc cu tot mai multă efi
ciență să antreneze masele la 
competiții atractive, pe durate 
tot mai lungi și dotate cu cupe 
dedicate îndeosebi marilor săr
bători ale poporului. Cine vizi
tează astăzi localitățile Medgi
dia, Cernavodă, Hirșova sau

Mangalia va sesiza dintr-o pri
vire nu numai marea dezvoltare 
urbanistică, social-economică, 
dar va simți și pulsul sportiv, 
atmosfera de sport pe care o 
trăiesc oamenii acestor locuri. 
Cu aceasta trec la o altă pro
blemă care ne preocupă intens 
și anume asigurarea bazei ma
teriale a sportului pe tot cu
prinsul județului. Complexul 
sportiv al pionierilor și cel nu
mit „La cișmea" din Constanța, 
construcțiile sportive ale Medgi
diei (între care sala de bowling), 
terenurile de sport din comune, 
ca să nu mai vorbesc despre 
ce s-a construit pe litoral — 
bazine de înot acoperite, popi
carii, terenuri de tenis etc. — 
totul stă la dispoziția activită
ții sportive de masă.

— O activitate atit de largă. 
Ia parametrii ceruți de ..Dacia- 
dă", presupune și angrenarea 
unui aparat organizatoric șl teh
nic pe măsură. Cum asigurați 
acest aparat T

— Ita reușita organizării și 
desfășurării Întrecerilor „Dacia
dei", incluzînd și pregătirea 
preliminară a participanților, o 
contribuție de seamă și-o aduc 
un mare număr de profesori 
de educație fizică, antrenori, 
tehnicieni, activiști sportivi și 
instructori voluntari. Este rezul
tanta înțelegerii de către aceștia 
a rolului lor social și, aș adău
ga, a discuțiilor pe care toate

0 „Daciada*  râsptmde unui înalt comandament social 0 Ca
lendarul întrecerilor marii competiții — un program minimal 
• Numai Intr-un trimestru. 150 000 de participanți la activitatea 
sportivă de masâ 0 Educarea deprinderii de a tace sport, cu 
ajutorul colectivului » 5 000 de tineri și oameni al muncii sint 
prezenți ta fiecare siptămină pe terenul de sport 0 Gimnastica 
de dimineață — prezență cotidiană ta toate școlile și căminele 
de elevi șl studențl. ’j

organele și organizațiile cu răs
punderi și atribuții, împreună 
cu activul C.J.E.F.S., le au pe
riodic cu aceștia.

— Ce apreciați că nu ați rea
lizat tacă ia domeniul activi
tății de masă I» nivelul cerin
țelor Programului dezvoltării 
mișcării sportive T

— Analizele ținute periodic 
cu organele și organizațiile cu 
atribuții au dus la concluzia că 
ritmul de dezvoltare a practi
cării exercițiilor fizice și spor
tului este încă sub posibilități, 
inclusiv ta unitățile școlare. Nu 
sintem mulțumiți de realizările 
privind atragerea tineretului 
muncitor din întreprinderi. Este 
insuficient valorificată expe
riența pozitivă a asociațiilor 
sportive fruntașe, ceea ce face 
ca intr-o serie de localități (De- 
leni, Mihail Kogălniceanu. Cru
cea, Basarabi ș.a.) fazele de 
masă ale „Daciadei" să se des
fășoare aproape în exclusivitate 
cu elevii. Ne preocupă în pre

zent problema atragerii elemen
tului feminin pe terenul de 
sport, fiindcă în comune ca 
Istria, Horia, Ostrov, Topalu — 
de exemplu — prezența fetelor 
ta întreceri este aproape inexis-i 
tentă.

— O ultimă întrebare : cun*  
apreeiați conlucrarea factorilor 
eu răspunderi șl atribuții ia 
mișcarea sportivă ?

— Sub directa îndrumare sl 
conducere a organelor de partid, 
străduindu-ne să Îmbunătățim 
continuu stilul și metodele da 
muncă, asigurăm o strînsă și 
directă conlucrare a acestor fac
tori în cadrul Biroului executiv 
al C.J.E.F.S.. unde ei stat re—j 
prezentați chiar de conducătorîfi 
organelor și instituțiilor jude-! 
țene. Săptămînal ne lntilnim.1 
pentru analiza acțiunilor „Da
ciadei" și stabilim măsurii® 
operative ce se impun. Ne stră
duim ca această colaborare să 
se realizeze pînă jos, în asocia» Â 
țiile sportive.



Sflrșit de sâptâmlnă la întreprinderea bucureșteană „Tricodava** CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
JOFTIȚI CU NOI ÎN EXCURSIE, PE LITORAL"

întreprinderea bucureșteană 
„Tricodava”... întrebarea noas
tră (Ce activități sportive ofe
riți tinerelor muncitoare Ia 
■fîrșitul acestei săptămini 7) nu 
și-a mai avut rost. Președinta 
comitetului sindicatului. Lucia 
Cotea, împreună cu reprezen
tantele organizației de femei, 
de tineret, cu delegatul asocia
ției sportive tocmai definitivau 
programul acțiunilor sportiv- 
recreative. „La noi nu trebuie 
să îndemni de două ori o mun
citoare să facă sport, să parti- 
dpe la o întrecere, la • dru

meție sau Ia o excursi-e“, ține 
să ne spună din capul 
energica activistă sindUlOlă.

O dovadă : listele cu munci
toarele înscrise la 
organizate în acest gfi-uTit de 
săptămină, dintre care “O® P*  
Litoral. Notăm citeva tinere, 
amatoare să-și petreacă ° rj„ ™ 
mijlocul naturii : Vasilirdg Fu
gile, ajutor de maistru la con
fecții coton, Mariana Trifan, 
muncitoare la croit, Ștefani a 
Oprea, muncitoare la tricotaje 
coton. Zeci de nume, din toate 
secțiile și sectoarele întreprin
derii. „Nici nu vă închipuiți ee 
mult înseamnă pentru fetele 
noastre o asemenea acțiune, 
eare înseamnă de fapt destin
dere. sănătate, noi energii, o 
mai bună cunoaștere intre ele*.

Președinta sindicatului, ea În
săși înscrisă la una din excursii, 
se arată a fi o adeptă convinsă 
a turismului de masă : „Aproa
pe la fiecare sfîrșit de săptă
mină organizăm astfel de ae- 
țluni. in eare facem d sport, 
jucăm handbal — ramură eu 
tradiție Ia noi, la „Tricodava*  
— volei și șah. Adică lot eeea 
ee se poate organiza, pe pian 
Sportiv, intr-o excursie*.

i Multe tinere muncitoare vor

La Spartachiada dT baschet a armatelor prietene

JOCUL COLECTIV, ATUUL 
ECHIPEI STEAUA

Considerate printre eele mal 
prestigioase turnee Internaționa
le de baschet din Europa, Între
cerile Sparta chiadei armatelor 
prietene, desfășurate la Palatul 
sporturilor din Vama, au reunit 
și in acest an selecționate deo
sebit de valoroase, a vinzi In com
ponență jucători reputați pe plan 
internațional, ca, de pildă, Ivan 
Edeșko, Viktor Petrakov, Serghei 
Kovalenko, Vladimir Iakovlev 
(U.R.S.S.), Todor Bogdanov, Bu- 
men Spasov, Mirko Arabadjlnskl, 
Dolclo Petrov (Bulgaria), Kamil 
Brabanec, Zdenek Kos, Pavel Bo- 
lanovski, Thomas Mihalik (Ceho
slovacia) ș.a. In această compa
nie selectă, Steaua București a 
avut o comportare notabilă, inre- 
gistrînd trei victorii, cu echipele 
din Cehoslovacia (91—88), Polo
nia (36—78), Cuba (72—58) șl două 
Jnfrtngeri cu echipele din 
U.R.S.S. (37—98) și Bulgaria (94— 
101), clasîndu-se tn final pe lo
cul 3 (celelalte poziții fiind ocu
pate de echipele din : L U.B.S.S.,
2. Bulgaria, 4. Cuba, 5. Ungarie, 
8. Cehoslovacia, 7. Polonia. I. 
Angola, ultima afiindu-se pentru 
prima dată la această competi
ție). Alte amănunte ne-eu fost 
furnizate de antrenorul principal 
Mlhal Nedef : „Din întreaga e- 
voluție a formației noastre sub
liniez ca pozitive forța jocului 
eoleetiv, valorificarea in mai ma
re măsură decît tn alte împreju
rări a elementelor tinere, crește
rea capacității de recuperare in 
ofensivă, Îmbunătățirea procenta
jelor la aruncările din acțiune șl 
Ia aruncările libere, realirfndu-se 
In medie 80 la sută și, respectiv. 
W la sută, tn mod deosebit do
resc să evidențiez comportarea

OSTAȘII ȚĂRII ÎN ÎNTRECERILE 
DE VARĂ ALE „DACIADEI“

iUrmare din pag. 1)

Cele mai disputate au fost 
probele aplicați v-militare, carac
terizate de un spectaculos apar
te, materializat prin trageri in 
poligon. alergare, aruncarea 
grenadei la precizie, trecerea cu 
masca pe figură a unei porțiuni 
„infectate" etc.

La natație, care a cuprins 
probele de 100 m liber. 100 m 
bras, 100 m spate, 50 m echipat 
Si 3 x 100 m mixt, component ii 
lotului „Carpați" au cucerit pri
mele două locuri in toate pro
bele. Demnă de remarcat e con
tribuția ia succesul finalelor a 
unor înotători ca soldatul Dorin 
Groo-ian. dubiu recordman mi
litar (59 ,5 la 100 m fiber ri 
1-C7.0 Ia 100 m spate). Ladislau 
S’-:es. Zeltaa Orbea d alțtt.

■ a c' amentul general pe lo
turi. prunele trei locuri au fost 

revedea stațiunile de pe Lito
ral. Popas inițial la Constanța, 
iar de acolo o vizită la Eforie 
Sud și poate la Mangalia. Bine
înțeles și puțină plajă, dacă 
vremea — atit de capricioasă 
și acum, la sfîrșit de iunie — 
va fi prielnică. „Nu-i earn în
cărcat programul Litoralului 7*.  
Răspunsul vine singur, fără 
nici o ezitare : „Fetele noastre, 
dornice de mișcare, ar fi in 
stare să meargă fără odihnă o 
zi întreagă !**

Secretarul asociației sportive, 
Ion Sfetcu, ne pune in temă cu 
alte noutăți legate de activita
tea preconizată pentru acest 
sfîrșit de săptămină eu mun
citoarele care vor rămlne in 
București : „In parcul Victna, 
aflat in apropierea Întreprinde
rii noastre, se va juca handbal 
In cadrul unei competiții pe 
sector. Fetele de la „Trieoda- 
va“ se vot intild ea colegele / 

lor de Ia „Tînăra gardă*.  De 
asemenea, vor avea toe Între
ceri la tenis de masă — poate 
chiar o demonstrație a campi
oanei Întreprinderii, tinăra 
muncitoare Marcela Chiriaș de 
la confecții circulare — și. fără 
programare, ceva fotbal. Fe Vi- 
eina, nu este simbătă sau du
minică in eare muncitoarele de 
la noi să nu fie prezente la În
treceri organizate fie de aso
ciație, fie de Consiliul sectoru
lui 7 pentru educație fizică și 
sport. Dacă doriți să vă con
vingeți.-"

Să ne convingem T Aceasta 
ar însemna ea simbătă d dumi
nică să ne aflăm in frumosul 
pere <fin sud-vestui Capitalei. 
Poate că • vom tace, dacă, 
bineînțeles, nu vom da etn in
vitației de a merge pe LItocaL-

Tiberiu STAMA

lui Boman Opșitaru eare, încu
rajat șl de coechipierii săi, a ju
cat uneori chiar foarte bine, ca 
de pildă in meciul eu Cehoslova
cia In care a Înscria M de punc
te, deși a fost marcat de cele
brul internațional Zdenek Kos. 
Cuvinte frumoase șl pentru Cos
te! Cernat, eare a primit capa 
decernată celui mal bun baschet
balist al turneului, precum (1 
pentru Vlrgfl Căpușan, scăpat, se 
pare, de obsesia recidivei acci
dentului suferit ca doi ani In 
urmă. Desigur, nu pot omite de
fecțiunile tncâ existente ca. de 
pildă, Inconstanța agresivității tn 
apărare șt insuficientul sprijin 
acordat Ia recuperarea defensivă 
de către jucătorii din afara spa
țiului do 3 secunde*.

0 MARE ATLETĂ - ILEANA SILAI-ISI CONTINUĂ 
ADMIRABILA LUPTĂ

(Urmare din pag. 1)

că am răspuns cu ușurință, dar, 
așa cum hotărisem înainte de 
cursă, am atacat numai după 
intrarea in linia dreaptă, cu 
70 m înainte de sosire. După 
ce am aflat timpul mi-a părut 
rău că n-am „ieșit" mai devre
me...

— De ce ați atacat așa tir- 
ziu ?

— La Londra atacasem <le- 

ocupate de „Cerna*.  „Carpați" 
fi „Șiretul" — la cat. I și „Cri- 
șul", „Cibinul" și „Oltul" — la 
cat a Il-a.

Finalele s-au bucurat de a- 
sistenta tehnică și arbitrajul 
competent al unor sportivi de 
frunte ai clubului Steaua, ca 
maeștrii emcrițl ai sportului 
Gh. Gruia (handbal) și M. Du- 
mitriu (tir), maeștrii sportului 
Gh. Valeria (baschet), D. Rota
ru (volei). Lucian Țigănuș 
(handbal), nie Popa (marș), 
Franclsc Crișan (natație) și 
alții.

Finaliștil s-au angajat ea, re
venind In unitățile lor. să con
tribuie pe mai departe la con
tinua dezvoltare a educației fi
zice si a sportului de masă din 
armată, la lărgirea și dîveraifi- 
car-a paletei de întreceri tine
rești puse sub semnul generos 
al „Dacladei”.

ELENA TARÎȚĂ ÎNVINGĂ
TOARE LA ATENA

De la Întrecerile concursului 
atletic international „Memoria
lul Tsiklitiras“, de la Atena, a- 
gențiile de presă nu ne-au fă
cut cunoscut succesul Înregistrat 
în cursa de 800 m de alergătoa- 
rea Elena Tăriță, din Roman. 
Antrenorul emerit Olimpiu Con- 
atantinescu-Nehoi ne-a relatat că 
nța Lovin a condus pină pe 
ultima „sută*,  unde a fost în
trecută de Tărîță care a înre
gistrat timpul de 2:01,7. Lovin a 
foot a doua cu 2:02,2.

ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ - B.S.G. CARL ZEISS 

JENA 1-1 LA POPICE
Echipele de popice (f și m) a- 

parținind asociației Eleetromureș 
din Tg. Mureș au IntUnlt la Je
na (R.D.G.) formațiile locale 
B.S.G. Carl Zeiss. La capătul u- 
nor întreceri de bun nivel tehnic, 
sportivii din cele două țări și-au 
Împărțit victoriile : 2 463—2 148 p.d. 
tn favoarea mureșence.’or și, res
pectiv, i STS—5 244 p.d. pentru 
gazde, la bărbați. Dintre popi
carii români s-au remarcat Doi
na Rus (432). Erica Orosz (431). 
Maria Manina (414). Ludovic 
Martina (961) și Iosif Fodor (950).

START IN „CUPA F. R. 
BOX- PENTRU JUNiORI
Azi și mline, In mai multe lo

calități din țară, vor avea loc cele 
dinții întreceri din cadrul primei 
ediții a „Cupei F. R. Box*  rezer
vată echipelor de juniori. La 
competiție participă 33 de selec
ționate județene, formate din ju
niori născu’,; In anii 1959. 1960 *1  
1961. Competiția are ca scop de
pistarea ți selecționarea elemen
telor de perspectivă, verificarea și 
pregătirea boxerilor juniori In ve
derea alcătuirii lotului național 
pentru campionatele mondiale din 
1979. Intilnirile dintre selecționa
tele județene vor avea loc tur- 
retur ți sînt eliminatorii, urmind 
ca semifinalele și finala să albă 
loc la 17 și 19 august, in Bucu
rești.

BOXERII DE LA 
A.S.A. CLUJ-NAPOCA 

SE REMARCA 
IN TURNEUL DE SELECȚIE

HUNEDOARA, 30 (prin telefon). 
Întrecerile din ziua a treia a 
turneului de selecție care se dis
pută In localitate au fost la fel 
de interesante oa ți In prunele 
zile. O remarcă pentru prestații
le pugiliștilor de la A.S.A. CJuj- 
Napoca care înregistrează nu
meroase victorii. REZULTATE 
TEHNICE : semimuscă : AL Tu
rei (Voința Cj-Napoca) b.p. P. 
Morea (A.S.A. Cj-Napoca), L 
Boboc (A.S.A. Cj-Nepoca) b.p. 
Fr. Cozor (A.S.A. Cj-Napoca) ; 
cocoș : N. Bumb (A.SA. Cj-Na
poca) m.n. cu L Motroc (C.S.M. 
Reșița), D. Vo in eseu (C.F.H. 
Tim.), b.p. O. Pinzaru (Sticla 
Turda), L Szabo (A.S.A. Cj-Na
poca) bf>. p. Makay (Met. Oțe
lul roșu). L. Tatar (Crișul Ora
dea) b.p. Gh. Văduva (Met. Oțe
lul roșu) ; seminsoară: E. Ghișca 
(Min. Moldova nouă) m.n. cn St. 
Ntculicl (Met. Bocșa), FL Jureu-

CU RECORDURILE
vreme, la intrarea în ultimul 
tur. dar Banning și Waitz m-au 
ajuns și m-au întrecut în „gră
tar"...

— După KSIn, la o zl de pau
ză, ați alergat Ia Augsburg In 
meciul cu R.F. Germania, reu
șind din nou un timp foarte 
bun : 4:05,37, cu toate că pen
tru a cîșliga era suficient, să 
spunem, și 4:10,0.

— La campionatele europene 
de la Praga, între serii și finală 
este o zi de pauză. Am consi
derat că e bine să fac o repe
tiție in condițiile unei solicitări 
serioase, așa cum va fi la „eu
ropene”.

— Mărturisim că performanța 
de la Koln a constituit o sur
priză. Știam că la începutul 
lunii iunie ați suferit o entor
să...

— Da, la același picior ca și 
anul trecut și, culmea, in a- 
ceeași zi, 6 iunie. Pentru a 
menține nivelul ridicat de pre
gătire am nevoie, cred, de cit 
mai multe concursuri. Anul 
trecut am făcut la fel și așa 
se explică recordurile pe care 
le-am stabilit la 600. 800 și
1 000 m.

— Alergați, la propriu, după 
o performanță pe care ați nu
mit-o, ci nd va, al doilea „duș
man" a! carierei dumneavoastră 
— granița de 4 minute. Primul,
2 minute la 800 m, a fost „ră
pus" anul irccui...

— Sper să ating această limi
tă ir. concursurile viitoare, poa
te la Londra (2 iulie), poate la 
Diisscidorf (6 iulie), poate la 
campionatele naționale sau la 
Balcaniadă, poate chiar la Pra
ga—

ță (U.M. Tim.) m.n. cu N. Toth 
(A.S.A. Cj.-Napoca), Fl. Barna 
(Met. Salonta) b.p. Fr. Altnauer 
(UJd. Tim) ; semimijlocie: M. 
Miclăuș (ASA Cj-Napoca) b.p. 
L sala (CSM Reșița), V. Gră- 
dtaarn (ASA Cj-Napoca) b.p. 
V. Fărcău (UM Tim.), V. Pleșcan 
(UM Tim.) b.p. Gh Gava-

IN DIVIZIA A LA BASCHET (F), TREI ECHIPE PENTRU 
DOUA LOCURI IN TURNEUL FINAL

Returul campionatului național 
de baschet feminin se încheie 
prin meciurile care se vor des
fășura astăzi și mline. în dispută 
slnt două din cele patru locuri 
ale turneului final. Rapid șl 
IJE.F.S.-Lic. 2 nemaiputînd pierde 
locurile 1—2, pentru 3—4 candi
dează Universitatea Cluj-Napoca, 
Mobila Satu Mare și Crișul Ora
dea. Iată programul etapei (Intre 
paranteze, rezultatele din tur):
I.E.F.S.-L1C.  2 — „U“ Cluj-Napoca 
(W—78. 81—96), crișul — Voința 
Brașov (76—91, 66—98). Mobila —

BOGATA AGENDĂ ESTIV.LĂ A ȘAHULUI
Sezonul de vară se anunță 

deosebit de bogat pentru șahiștii 
noștri, angajați in numeroase în
treceri internaționale. In țară și 
peste hotare.

MECUL FEMININ ROMANIA
- IUGOSLAVIA

De luni, în sala de festivități 
a boteluaui .^Montana- din Sina
ia, ie va desfășura tradiționala 
întflnire între echipele feminine 
ale României și Iugoslaviei. Me
dul se va disputa U 8 table (6 
sen-oare și două junioare) pe 
distanța a 4 tururi.

Din echipa României vor face 
parte maestrele internaționale 
misa beta Polihroniade, campioa
na țării, Gertrude Baumstark yi 
Margareta Mure șan, precum și 
Dana Nuțu (care a obținut o 
notă de maestră internațională 
in recentul turneu de la Timi
șoara), Llgia Jicman și Lia Bog
dan. La mesele junioarelor vor 
Juca Luminița Cirmaciu (campi
oana țării) și Dana Nuțu.

^MEMORIALUL SADOVEANU- 
LA A PATRA EDipE

în foaierul Sădii sporturilor din 
Sași începe mîine turneul inter
național de șah organizat de clu
bul local „Universitatea*,  dedicat 
memoriei scriitorului clasic ro
mân Mihail Sadoveanu, un mare 
animator al „sportului minții*,  
fost președinte al Federației și 
director al Revistei Române de 
Șah.

La actuala ediție, a rv-a, tur
neul va fi un „open“, desfășu- 
rtndu-se după sistem elvețian pe 
distanța a 11 runde. Iau parte 
la concurs aproape 40 de jucă
tori din Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și

ÎNTRECERI DE TENIS 
PENTRU „CUPA SARMIS“
DEVA (prin telefon). Desfășu

rate sub egida „Daciadei". tradi
ționalele Întreceri de tenis do
tate cu „Cupa Sarmis”, In orga
nizarea asociației sportive Ci
mentul, C.J.E.F.S. șl a Consiliu
lui sindical local, au reunit la 
start peste 149 de copii șl juniori. 
Iată ciștigătorii, in ordinea 'ca
tegoriilor de vîrstă, la băieți: 
•—10 ani: Silviu Gorgan (Steaua); 
11—13 ani: Mihnea Năstase
(T.C.B.); 13—14 ani: Florin Chiru 
(Steaua); 15—16 ani: Cristian Ol- 
teanu (Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii) ; 17—18 ani: Adrian Marcu 
(Constructorul Hunedoara). La 
fete: 11—14 ani: Daniela Moise 
(Steaua); 15—18 ani: Luneta Oră- 
șanu (Cimentul Deva). Pe echipe, 
trofeul a revenit reprezentanților 
echipei bucureștene Steaua, urma
tă în clasamentul final de Cimen
tul Deva, Politehnica Cluj-Napoca 
șl Dinamo București.

I. JURA, coresp.

HITURILE Șl „PROBLEMELE- LOR!

H IP ISM
Arătam într-o cronică anterioară că 

soluția hiturilor (disputarea unui pre
miu in două reprize), la care orga
nizatorii recurg tot mai des, ridică 
unele „probleme*  jucătorilor, cea 
mai des întîlnitâ (și am spune noi 
și cea mai importanta) fiind stabi
lirea calului ciștigător, deși condi
țiile (ca și concurenții dealtfel) sînt 
aceleași in ambele manșe. Mai ară
tam câ, alune*  cînd se mină la fel 
de convingător și într-un hit |l In 
celălalt, cîștigâtor este de regulă a- 
celași cal, ordinea sosirii fiind (cu 
rare excepții) identică, numai că, 
spuneam noi, din păcate nu întot
deauna se înlîmp'â așa. $i parcă 
pentru a confirma afrmațiile noas
tre (deși om fi fost bucuroși să se 
întimple a.'tfel), joi dupâ-omiază 
Pașcă Florea (revenit în sulky după 
o „odihnă**  forțată de șase reuni
uni) a ținut să ne arate cum tre
buie condus un cal pentru a ciștiga 
numai intr-unui d>n hituri, mai exact 
spus în cel „fixat*  de driverul res
pectiv. Anonim cu Fundy in prima 
manșă a „Premiu’ui Giutești**  (locui 
8 rec. 1:28,4), el o cîștigă dezinvolt 
pe cea de a doua (același col, ace
leași condiții) numai că, de dota a- 
ceasta, armăsarul, total „metamor
fozat**,  fuge nesperat de bine (rec, 
1:26,9), victoria sa f:înd „anticipată*  
(după evoluția penibilă avută cu nu
mai o oră înainte) doar de Fî. Pașcă 
>1 a num iți „inițiaj?**.  Spațiul nu ne 

lincu (Motorul Arad), v. Ballnt 
(Crișul Oradea) b.p. T. Marton 
(Min. Moldova nouă), M. Turca? 
(Constr. Hunedoara) m.n. cu Gh. 
Plăeșu (Voința Cj-Napoca) ; 
grea : c. Văran (CSM Reșița) 
b.p. T. Silagy (Met. Salonta).

Ioan VLAD — coresp.

Progresul (83—70, 60—70), C.S.U.
Galați — Olimpia (59—64. 51—64), 
C.S.Ș. Ploiești — Politehnica 
București (50—79, 63—101), Univer
sitatea Timișoara — Rapid (62—123, 
85—107)

PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
este programată între 15 dulie și 
1 atrust Pentru elevii și studen
ții ere au trecut examenele de 
adnxere și doresc să evolueze in 
echjc școlare și, respectiv, stu- 
denuti, este prevăzută o perioa
dă oecială de transferări. între 
15 sotembrie și 15 octombrie.

România. Sâ-i reamintim pe câș
tigătorii edițiilor anterioare : 
1973 — Vaisman (România) eu 8 
puncte din 11 posibile, 1976 —
Haik (Franța) și Lutikov 
(U.8.S.S ) cu 9 puncte din 11, 
1977 — Popov (U.R.S.S.) CU 9
puncte din 13.

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE 
HOTARE

In cursul lunii iulie mai mulți 
șahiști români se vor afla an
gajați în turnee peste hotare. 
Astfel, marele maestru Florin 
Gheorghiu va juca în Statele 
Unite, la New York și Philadel
phia. Maeștrii internaționali 
Theodor Ghițescu, -Octav Troia- 
neacu și maestrul Emanuel Rei- 
cher sînt prezenți la festivalurile 
tahiste de la Bagneux și Val 
Tborens din Franța. Maeștrii in
ternaționali Mihai Șubă și Mihal 
Ghindă au plecat ieri la un 
foarte puternic turneu organizat 
la Pemik, în Bulgaria, unde se 
pot obține note de mare maes
tru. în sfîrșit, Marina Pogorevicl 
â fost invitata, în prima jumă
tate a lunii iulie la un turneu 
de junioare în Ungaria, La Ta- 
pala.

„SOMEȘ - 1978“
Continuă turneul internațional 

de la Satu Mare, „Someș — 1978“ 
în runda a 2-a G. Szabo l-a în
vins pe Ungureanu, Banas pe 
Follert, Fischer pe Muller șl 
Bușu pe Hijin. Partidele Kluger 
— Armas și Dobosz — Kaposz- 
tasz au fost remize.

țiSefâfiffl?
SIMBĂTĂ

BASCHET : Sala Florcasea, 
ora 17 : I.E.F.S.-LÎC. 2 — Uni
versitatea Cluj-Napoca (f. A)

BOX : Sala Giuleștl, ora 18: 
meciul dintre echipele Bucu
rești — Tulcea, in cadrul 
„Cupei F.R. Box".

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : concursul interna
țional dotat cu „Cupa Steaua"

DUMINICA

BASCHET : Sala Floreasca, 
ora 10 : I.E.F.S.-Lic. 2 — Uni
versitatea Cluj-Napoca (f A)

PENTATLON MODERN :
Stadionul Olimpia, de la ora 
9,30 : proba de călărie din 
cadrul „Cupei Europei"

TIR : Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : Concursul interna
țional dotat cu „Cupa Șteaua"

permite să tratăm mai pe larg a- 
ceastâ problemă, dar vrem să cre
dem (și odată cu noi și spectatorii) 
câ cei in drept vor face in așa fel 
licit asemenea „fenomene**  să le 
tatîlnlm crt mai rar.

REZULTATE TEHNICE. Cursa I î 1, 
Tuțac (Tr. Marinescu) rec. 1:40,5, 2. 
Jalonat, 3. Soneria. Simplu 1,80. Or
dinea 16. Ordinea triplă 165. Cursa 
a ll-a : 1. Vigu (I. Oanâ) rec.
1:37,9, 2. Vameș. Simplu 4. Ord'wiea 
62. Event 9. Cursa a lll-a : 1. Haidu- 
cel (G. Tânase) rec. 1:26,2, 2. Ture!,
3. Tub. Simplu 5. Ordinea 30. Event 
43. Ordinea tripla 152. Cursa a IV-a:
1. Formina (G. Tânase) rec. 1:28,8,
2. Heder. S’mplu 4. Ordinea 15. E-
vent 15. Tnplu cîștigâtor 663. Cursa 
a V-a : 1. Oseina (A. Brailovschi) 
rec. 1:30,5, 2. Franklin, 3. Oranjada. 
Simplu 2. Ordinea 16. Event 14. Or
dinea triplă 176. Cursa a Vl-a x 1. 
Fundy (FI. Pașcă) rec. 1:26,9, 2.
Poznaș. Simplu 25. Ordinea 87. E- 
vent 318. Triplu cîștigâtor închis. 
Cursa a V!!-a : 1. Ruja (N. Nicotae) 
rec. 1:27,9, 2. Goran, 3. R’von. Sim
plu 4. Ordinea 13. Event 997. Ordi
nea triplă 105. Cursa a VllI-a : 1. 
Diascop (N. Boitan) rec. 1:2fl,3, 2. 
Hotă re!. Simplu 3. Ordinea 11. Event 
15. Triplu cîștigâtor 3 790.

Gh. ALEXANDRESCU

Sportul) Paga 7 a



Balcaniada de talere

M. ispașiu ȚTbuzâtu -
PE POZIȚIILE SECUNDE LA TRAP7
ANK.UA, 30 (prin telefon). 

Ediția 1978 a Balcaniadei de 
talere, găzduită de poligonul 
Tinconkoy din localitate,- a în
ceput cu desfășurarea probei de 
trap (talere aruncate din șanț). 
Condițiile atmosferice n-au fost 
deloc prielnice (vînt și ploaie), 
rezultatele fiind, in consecință, 
sub nivelul scontat. întrecerea 
individuală a revenit taleristu- 
lin bulgar Nanev, care a tota
lizat 189 de talere cobori te din 
200. Reprezentantul nostru Mi
hai Ispașiu s-a menținut în 
apropierea învingătorului, dar 
a cedat teren în ultimele serii. 
El a reușit totuși o merituoasă 
clasare pe locul secund, cu 185 
t. în întrecerea pe echipe s-au 
impus taleriștii greci, cu 534 t.

'TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
,F LONDRA 30 (Agerpres). —
Vineri, în turneul internațional 
de tenis de la Wimbledon, o- 
landezul Tom Okker a reușit 
să-l învingă în trei seturi 5 
6—3, 6—4, 6—2 pe unul dintre 
favoriții competiției argentinia
nul Guillermo Vilas. Bjorn 
Borg (Suedia) a cîștigat cu 
6—2, 6—2, 6—4 partida cu 
Mcnamara (Australia). Alte re
zultate : masculin : Saviano — 
Marks 6—2, 6—3, 6—4 ; T. Gul- 
likson — Machette 6—4, 6—4,
6—2 ; Alexander — A. Amritraj
5— 7, 6—3, 7—5, 6—2 ; Hewitt 
— Dowdeswell 6—4, 4—6, 6—2,
6— 4 ; Gerulaitis — Stewart 
Sherwood 9—8, 6—0, 6—2; Mar
tin — Van Dillem 5—7, 7—5, 
8—6, 6—3; feminin : Billie Jean

ECHIPA CEHOSLOVACIEI 
PENTRU MECIUL DE TENIS 
CU ROMÂNIA. DIN CUPA DAVIS

Federația de tenis din R-S. 
Cehoslovacă a comunicat lotul 
jucătorilor săi selecționați pen
tru întilnirca Cehoslovacia — 
România, din semifinalele „Cupei 
Davis*  (zona europeană), care 
va avea loc la Praga, in zilele 
de 14, 15 și 16 iulie : Jan Kodes, 
Jiri Hrebec. Tomas Smid. Pavel 
Slozil (căpitan nejucător, A. 
Bollard).

ÎNTRECERI DE HANDBAL PENTRU 
.„TROFEUL IUG1SLAVIA"

' Xn localitatea iugoslavă Sabac 
au continuat intîlnlrile din ca
drul competiției internaționale de 
handbal masculin dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia”. In cel 
de-al treilea meci susținut, e- 
chipa României a întîlnit repre
zentativa U.R.S.S., handballștll 
sovietici obțlnînd victoria 20—14 
(11—8). Au marcat, pentru for
mația noastră : Durău 6, Bedivan 
2, Mlroniuc 2, Baican, Palko, 
Stingă, Voinea — cite 1. Intr-un 
alt joc, Iugoslavia a întrecut Un
garia CU 23—20 (14—11).

rr CUPA EUROPEI" LA PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

dumneavoastră ați făcut efor
turi serioase, acum dispunind 
de o bună capacitate organiza
torică și de amenajări care o- 
feră condiții deosebite pentru 
desfășurarea unei inheceri de 
anvergură. Cupa Europei, care 
se situează pe plan valoric ime
diat după Jocurile Olimpice și 
Campionatele mondiale, va per
mite, după opinia mea, iu con
dițiile oferite de gazde, reușite 
dintre cele mai inaltc Pe plan 
valoric, dar fiind în plus și re- 
numele unora dintre partici- 
panți. De asemenea, aș dori să 
mai subliniez efortul făcut de 
federația dumneavoastră pentru 
a introduce în circuitul compe- 
tițional noi echipe, fapt care a 
determinat, spre exemplu, pre
zenta in București a pcntatlo- 
niștilor gre-i. Se poate spune 
că, deja, Cupa Europei a debu
tat prin citeva... succese".

Cu toată vremea nefavorabilă, 
componențiî echipei R.S.F.S.R., 
campioana Uniunii Sovietice, 
erau, la citeva ore de la sosire, 
prezenți pentru antrenament Ia 
bazinul Tineretului. V. Șmelev, 
A. Falianov și O. Bulgakov, îm
preună cu antrenorul V. Piro
gov, au sosit din Italia, unde.

Tot pe poziția a doua s-a 
clasat și juniorul Ionel Buzatu, 
în întrecerea categoriei sale de 
vîrstă, cu 119 t. din 150.

Sîmbătă și duminică, se des
fășoară proba de talere arun
cate din turn, în cadrul căreia 
vor evolua șl reprezentanții 
noștri Bogdan Marinescu (cam
pionul balcanic de anul trecut) 
și Adalbert Oster.

REZULTATE TEHNICE: trap, 
seniori : 1. I. Nanev (Bulgaria) 
189 ț, 2. M. Ispașiu (România) 
185 t, 1 V. Tocev (Bulgaria) 
183 t; echipe : 1. Grecia 534 t. 
1 România 529 t, 3. Bulgaria 
525 t juniori : 1. O. Kirrnen 
(Turcia) 129 t, 2. L Buzatu (Ro
mânia) 119 t, 3. I. Ozacfei (Tur
cia) 118 t

King — Pinterova 6—3, 6—2 ; 
Dure — Charles 6—2. 6—2 ; 
Reid — Simionescu 6—1, 6—0.

Tot vineri după-amiază jucă
toare» româncă Virginia Ruzici 
a eliminat-o cu 6—3, 7—5 pe R. 
Giscafre (Argentina).

Săritura cu prăjina a rămas proba „Tarzanilor"

MIKE TULLY —UN METRU 
MAI MULT DECÎT WARMERDAM ?

La începutul deceniului tre
cut, săritura cu prăjina a cu
noscut una din cele mai im
portante modificări din istoria 
atletismului. Apariția prăjinilor 
din fibre sintetice a transfor
mat — ca să folosim o expre
sie la modă atunci — „proba 
Tarzanilor intr-o probă a acro
baților sau circarilor*.  Cei te
mători la apariția raoulut tre
buie să recunoască insă astăzi 
că modificările — radicale — 
de tehnică și metodică n-au ră
pit atletismului această probă, 
ba au făcut-o, parcă, și mai 
spectaculoasă, mai atractivă.

Invenția venea după o lungă 
perioadă în care disciplina 
trăise in umbra „mitului" War- 
merdam. în 1942, americanul 
sărise 4,77 m, iar in douăzeci 
de ani performanța supremă 
suferise doar trei îmbunătățiri, 
crescînd cu numai 6 cm : 4,78 
m Bob Gutowski (1957), 4,80 m 
Don Bragg (1960) și 4,83 m 
George Davies (1961). Apariția 
„fiberglass-ului" — și, mai târ
ziu, a unor prăjini din alte 
materiale sintetice, cu calități 
elastice mereu mai bune — a 
schimbat „unitatea de măsură*  
a probei. Recordurile mondiale 
au început să cadă. în doi ani, 
de la primul record al noii ere 
— 4,89 m John Uelses —, pînă 
la J.O. de la Tokio, recordul 
a urcat pînă la 5,28 m ! Sara
banda a continuat, și, la sfirșl- 

la întîlnirea bilaterală cu pen- 
tatloniștii italieni, au realizat 
un frumos succes, în timp ce 
S. Riabikin a fost prezent la 
concursul de la Londra. Antre
norul V. Pirogov ne oferă ex
plicația: „Cupa Europei este o 
competiție foarte importanță 
pentru toate federațiile europe
ne și, de aceea, fiecare s-a pre
gătit in mod deosebit, echipele 
parlicipînd, pentru o mai bună 
verificare. Ia diverse concursuri. 
Noi am fost prezenți la Erevan, 
la Alma Ata, în R.F.G., Anglia, 
Italia și Bulgaria, tocmai cu 
scopul de a ne număra, ca și 
la edițiile precedente, printre 
cei mai buni. Cine va ciștiga ? 
Este greu de spus, pentru că 
vom întiini adversari puternici 
din Polonia, Anglia, Ungaria șl 
România".

„Numărul 1“ al formației so
vietice este, se pare, la ora ac
tuală, V. Șmelev, care s-a aflat 
în 1975 și 1977 în echipa care 
a învins la Warendorf și la 
Lvov. Se gîndește la un al trei
lea trofeu 7 „Cele două victorii 
de pînă acum nu ne scutesc de 
emoții, dimpotrivă. Cum cei 
care doresc să intre în posesia 
prețioasei cupe sînt mulți, va 
trebui să fim în forma cea mal 
bună pentru a ciștiga. Cred că

MARILE PERFORMANTE ALE HALTEROFILILOR 
ȘI NOliA OPTICĂ ASUPRA PREGĂTIRII

La recentele Campionate eu
ropene de haltere pentru seni
ori, desfășurate la Havirov 
(Cehoslovacia), am asistat la un 
puternic asalt al participanților 
pentru obținerea marilor per
formanțe. De comportarea spor
tivilor români ne-am mai ocu
pat, arătind că rezultatele lor 
au fost in general bune (chiar 
foarte bune în cazul lui Ion 
Buta),urmind ca azi să aruncăm 
o privire asupra ansamblului a- 
cestei mari competiții continen
tale.

Prin ce s-au distins in mod 
deosebit Întrecerile de la Havi
rov 7 în primul rind, prin unele 
performanțe excelente, dovadă 
cele 7 recorduri mondiale, cifră 
rar lntîlnită în palmaresele a- 
cestor dispute ale celor mai va
loroși halterofili ai Europei. Dar 
nu numai atîL La aproape toate 
categoriile, primii clasați au ob
ținut rezultate mult superioare 
celor realizate anul trecut la 
campionatele mondiale de la 
Stuttgart 1 Firește, aceste reali
tăți sînt deosebit de semnifica
tive, ele scoțlnd în evidență un

tul primului an al 
actualului deceniu, 
Christos Papanico- 
lau ajungea la 5,49 
m. înainte de MUn- 
chen. Bob Seagren 
a reușit 5,63, re
cord care — lucru 
inedit — a rezis
tat trei ani ! Abia 
ta 1975 Dave Ro
berts a sărit
5,65 m, iac înainte de Montreal 
a atins 5,70 m. După un an 
„gol“, 1977, Mike Tully adaugă 
acum, iată, un centimetru re
zultatului lui Roberts. Din 1962, 
numai Wolfgang Nordwig mai 
corectase — de două ori — re
cordul lumii cu această infimă 
f racțiune I

Scăderea ritmului progresiei 
este o dovadă clară a maturi
zării șl stabilizării probei. Pră
jina elastică are din ce in ce 
mai puține secrete. Universali
zarea materialului — mai exis
tă, totuși, diferențe in ce pri
vește calitatea prăjinilor și a 
accesului la cele mai perfec
ționate prototipuri — a readus 
această spectaculoasă probă in 
rind cu suratele sale atletice. 
Este adevărat, o altă probă de
cât cea a lui Gutowski, Ri
chards sau Warmerdam (Tully 
a sărit cu aproape un metru 
mai mult decit marele 
„Dutch" !)... .

va fi cea moi echilibrată ediție*,  
într-adevăr, va fi o dispută 

echilibrată, pentru că, spre 
exemplu. Southern Club Londra 
are în componență pe D. Nigh
tingale, Csepel Budapesta pe 
T. Maracsko și Z. Villanyi, Le- 
gia Varșovia pe S. Rotkievicz 
și J. Oleșinski, G.S.F.F. Roma 
pe D. Masala, iar H. V. Moder- 
nen Ffinfkamf, pe N. Kuehn, 
toți sportivi cu un bogat și va
loros palmares internațional.

Pentatloniștii noștri — D. 
Spirlea, G Călina, I. Galovici, Șt. 
Cozma — s-au pregătit cu con
știinciozitate, fapt care ne de
termină să sperăm în buna lor 
comportare.

Așadar, mîine primul start. 
„Noi — ne spunea Dumitru Ne- 
delea, secretarul federației de 
specialitate — am făcut totul 
pentru a asigura reușita orga
nizatorică. Este acum riadul 
sportivilor să intre în scenă. 
Dorim, alături de spectatori pe 
care îi vrem cit mai numeroși, 
să asistăm la Întreceri pe mă
sura valorii concurenților, pen
tru a se spune, fără putință de 
tăgadă, că a patra ediție a Cu
pei Europei s-a bucurat de o 
reușită deplină pe toate Pla
nurile". 

drum nou pe care au pornit 
halterofilii fruntași ai lumii. Și 
iată citeva explicații, in măsură 
să lămurească unele fapte de 
necontestat. în urmă cu cîțiva 
ani, mal exact In 1976 (inclusiv 
la J. O. de la Montreal) am 
asistai la o avalanșă de recor
duri mondiale astfel incit în lu
mea halterofililor se punea pe 
bună dreptate Întrebarea : care 
vor fi limitele marilor rezultate, 
dacă se progresează intr-un ase
menea ritm ? Și „misterul*  a 
fost descoperit Controalele an
tidoping și analizele care de
pistează folosirea anabolizante- 
lor au fost făcute cu o mal 
mare precizie (grație progrese
lor realizate in această direcție 
in laboratoarele de chimie și de 
medicină sportivă) șl iată că azi 
nu se mal folosesc asemenea 
„stimulente*,  fapt dovedit și la 
recentele campionate europene, 
unde Comisia medicală a com
petiției a dat spre publicare In 
acest sens și un comunicat. Și 
chiar dacă unii sportivi ar mal 
avea curajul să folosească una 
dintre cele citeva zeci de subs-

Mike Tully, cel mai bun prijini^t 
al momentului

CSne este noul lider al pro
bei 7 Mike TiHy s-a născut la 
21 noiembrie 1956 la Los An
geles. A dovedit aptitudini deo
sebite pentru baseball, fotbal 
(american) și tenis, dar a ales 
în cele «fin urmă săritura cu 
prăjina. La 16 ani, sărea 3,50 
m, iar la 17... 5,10 m (nu este 
o greșeală, a progresat, intr-a
devăr, intr-un an 1,60 m !). în 
1975 devine recordman mondial 
de juniori cu 5,44 m. A domi
nat, împreună cu polonezul 
Wladlslaw Kozakiewtoz, sezonul 
post-Montreal, in care a avut 
șase concursuri de peste 5,50 
m. Cel mal bun — 5,60 m la 
„Cupa Mondială" de la Dussel
dorf, unde l-a Întrecut pe Ko- 
zakiewicz.

Vorbind despre Tully și Ko- 
zaktewicz — indiscutabil cei 
mai valoroși la ora actuală — 
ni se par interesante datele lor 
antropometrice : 1,90 m înălți
me și 86 kg Tully, 1,88 m și 86 
kg Kozakiewicz. Se mai poate 
spune, oare, că săritura cu pră
jina nu este și acum o probă a 
„Tarzanilor*  7
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Nymburk 

(Cehoslovacia), atleta americană 
Jane Frederick a stabilit cea mal 
bună performanță mondială a 
sezonului la pentatlon, cu 4 704 p 
(100 mg — 13,48 ; greutate —
15 72 m ; Înălțime — 1,83 m ; 
lungime — 6,29 m; DOO m — 
2:18,64). Recordul mondial apar
ține pentatlonlstel sovietice Na- 
dejda Tkacenko — 4839 p.
• Campionatul de decatlon al 
S.U.A. a lost cîștigat de Mike 
Hen, cu 8 044 p. Pe locurile ur
mătoare, Al Hamlln — 7 776 p Șl 
Jlm HoweM — 7 679 p. • Atleta 
franceză Joelle Debrouwer a sta
bilit un nou record național pe 
3 OM m — 9 2)5,9. • Campionatul 
de maraton al U.R.S.S. a revenit 
Iul Iuri Laptev (30 ani) — 43,195 
km In 29116:48,0.

BASCHET • In prima zi a 
turneului de la Ciudâțjde Mexi
co, reprezentativa U.RSS. a În
vins cu 82—79 (38—34) formația
Panama. Coșgetcrul echipei so
vietice a fost A. Salnikov — 22 
p. Intr-un alt joc, echipa Uni
versității Maryland (S.U.A.) a 
dispus cu 79—72 (32—41) de o se
lecționată locală.

CĂLĂRIE @ Prima probă de 
obstacole din cadrul tradiționa
lului concurs de la Aachen (R.F. 
Germania) a fost ctș-tigată de că
lărețul austriac Hugo Simon (pe 

tanțe anabolice interzise, ei ar 
fi depistați și sancționați cu cea 
mai mare asprime de federația 
internațională și europeană.

După J.O. de la Montreal — 
unde au culminat cazurile de 
dopaj — sportivii și-au dai sea
ma că numai pe căi cinstita^ 
prlntr-o muncă extraordinară» 
prin mărirea considerabilă a e- 
fortului depus (și științific con
dus) la antrenamente, se pot 
obține noi recorduri sau per
formanțe înalte. Și competiția 
de la Havirov a fost un exem
plu în această direcție.

Vorbind despre actualul ra
port de forțe In marea perfor
manță, vom aminti faptul că la 
8—9 categorii halterofilii euro
peni dețin supremația. Pe con
tinent, sportivii sovietici s-au 
detașat cucerind 8 din cele 
10 titluri la .total*,  ei deve
nind, astfel, și marii favoriți la 
campionatele mondiale din acest 
an, din S.U.A. Dintre ei se de
tașează Nikolai Kolesnikov. Da
vid Rigert și, bineînțeles, Vasili 
Alekseev care, la cei 36 de ani 
ai săi, se dovedește a ti încă 
imbatabil Dacă la Havirov el 
a totalizat „doar" 415 kg — re- 
nunțînd la cite o încercare la 
„smuls*  și la „aruncat*  — a- 
ceasta se explică prin faptul că 
și-a întrecut categoric adversa
rii și că nu avea nevoie de mai 
mult Pe Alekseev îl vom ve
dea probabil pe podiumul în
vingătorilor și In următorii doi 
ani, chiar și la J.O. de la Mos
cova, după care, cum a decla
rat, se va retrage din activi
tatea competițională.

Progrese remarcabile au fă
cut sportivii unguri, polonezi» 
cehoslovac*,  cel din R.D. Ger
mană, Bulgaria, cu o echipă 
foarte tînără (acum pe locul al 
doilea in clasamentul general) 
se anunță a fi In viitor, din nou» 
principala candidată la locul 1 
pe națiuni.

în fine, citeva cuvinte despre 
organizare. Gazdele, deosebit de 
ospitaliere, au făcut tot ce a 
fost posibil pentru ca această 
mare competiție să se desfășoa
re la Înălțimea competițiilor 
mondiale sau olimpice. Și atl 
reușit pe deplin.

Ion OCHSENFELD

SURPRIZE ÎN CONCURSUL 
ATLETIC DE LA HELSINKI

In ultima zi a concursului in
ternațional desfășurat pe stadio
nul din Helsinki, atletul cehoslo
vac Josef Plachy a cîștigat cursa 
de 800 m cu timpul de 1:45,89, în 
timp ce principalul favorit, keny- 
anul Mike Boit, s-a clasat pe lo
cul 6, cu 1:47,47. în proba de 
200 m, sprinterul James G Likes 
(Guyana) — 20,70 — l-a întrecut pe 
cunoscutul recordman jamaican 
Don Quarrie — 20,79. In probele 
feminine cel mai bun rezultat l-a 
obținut suedeza Linda Haglund, 
cronometrată pe 100 m cu 11,13. 
Alte rezultate, la masculin : greu
tate — Feuerbach (S.U.A.) 20,33 m; 
400 m — Peoples (S.U.A.) 45,7 ;
prăjină — Kalliomaeki (Finlanda) 
5,50 m; triplusalt — Butts (S.U.A.) 
17,24 m (record național) ; disc 

— Mac Wilkins (S.U.A.) 66,26 m ; 
lungime (f) — Jackie Curtet 
(Franța) 6,50 m.

„Flipper*),  care a parcurs tra
seul in lungime de 390 m, cu 
15 obstacole, In 51 sec.

CICLISM • După 7 etape, în 
Turul Iugoslaviei continuă să 
conducă rutierul sovietic Aavo 
Pikkus, urmat de coechipierii 
săi S. Nikitenko -—la 6:45 și S. 
Guseinov — la 7:59. Etaoa a 7-a 
(Banja Luka — Slavonski Brod, 
114 km) a revenit la sprint iu
goslavului Vlado Furnici, în 
2h 33:14 • Turul Franței a pro
gramat vineri prima etapă Ley
den (Olanda) — Bruxelles. Cel 
mal bun timp a fost înregistrat 
de Planekaert (Belgia), oare a 
parcurs 99 km în 2h 22:14.

FOTBAL • Echipa Sporting 
Lisabona, cîștigătoarea ..Cupei 
Portugaliei*,  și-a început turneul 
în R.P. Chineză, jucînd la Pekin 
cu selecționata țârii gazdă. Par
tida, la care au asistat peste 83 OGO 
de spectatori, s-a încheiat cu sc o- 
rul de 2—0 (1—0) în favoarea fot
baliștilor portughezi, autorii goli
rilor fiind Ailton (min. 35) și 
Menezes (min. 57).

VOLEI • Rezultate din turn ol 
masculin de la Gdansk : Ceho
slovacia — Italia 3—1 ; U.R.S S.
— Polonia 3—1. • In turneul fe
minin de la Lodz : Cuba — 
R.S.F.S. Rusă 3—1 ; Polon a (\)
— Polonia (B) 3—1.
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