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La Campionatele mondiale de scrimă

ECHIPA FEMININA DE FLORETĂ A ROMÂNIEI 
[MEDALIE DE BRONZ] COM^^*H1PElE 

DIN NOU ÎN ELITA PROBEI! “SABIE

Echipa feminină de floretă a României, medaliată cu bronz la C.M. de la Hamburg. De la stingă : 
Viorica Țurcan, Magdalena Chezan, Suzana Ardeleanu, Marcela Moldovan p Adriana Dragomir

HAMBURG, 18 (prin tele
fon). Pentru a 5-a oară con
secutiv echipa feminină de flo
retă a României cucerește me
dalia de bronz la Campionatele 
mondiale de scrimă pentru se
niori. Este o performantă me
ritorie, care confirmă valoarea 
floretei feminine românești.

La actuala ediție a C.M., 
desfășurată la Sporthalle din 
localitate, formația feminină de 
floretă a țării noastre a avut 
drept adversară. în disputa 
directă pentru ..bronz", pe cea 
a R. D. Germane. Floretistele 
noastre au pornit furtunos, de- 
tașîndu-se. Ele au condus la 
un moment dat cu 5—1. A in
tervenit. după aceea, un mo
ment de automulțumire de ca
re au profitat sportivele adver
se. Și iată-ne trecînd 
moții, deoarece scorul 
5—5 ! Apoi sportivele 
s-au impus din nou.

la 7—5. La acest scor, floretis
tele din R.D.G. au mai punctat 
o dată. Apoi, pe planșă au ur
cat Suzana Ardeleanu și Ila- 
nelore Hertrampf, intr-un asalt 
decisiv. Suzana Ardeleanu. do
rind să-și răscumpere greșelile 
de pină atunci, a fost intr-o 
permanentă ofensivă, sufocîn- 
du-și adversara și cîștigînd la 
zero! In acest fel a devenit inu
tilă continuarea partidei. Așa
dar, ciștigînd ultima întîlnire 
din cadrul probei, cu 8—6, e- 
chipa feminină de floretă a 
României a urcat din nou — 
așa cum ne-a obișnuit in ulti
mii ani — pe podiumul marilor 
competiții, dobindind aici, la 
Sporthalle din Hamburg, meda- 

de bronz a celei de a

prin e- 
devenise 
noastre 

ajungînd

Paul SLĂVESCU
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Micii drumeți impmzesc împrejurimile Mănăstirii Cozia. Important 
este ca ei să iubească mișcarea și dincolo de hotarul celor 30 de ani

ia caiimfincștl, printre
cci care redescoperă f!DE LA VIRSTA

bucuria mișcării
La cîteva sute de metri ele 

legendara Mănăstire Cozia se 
înalță două frumoase hoteluri 
moderne, care se integrează în 
binecunoscutul complex Călimă
nești—Căciulata—Cozia, vestit în 
țară și in străinătate prin re
zultatele- înregistrate în trata
rea afecțiunilor digestive, rena
le, reumatismale, metabolice. In 
jurul acestor două hoteluri mo
derne, cei veniți la tratament 
se bucură de priveliști îneîntă- 
toare și parcurg distanțe lungi, 
fiind convinși, în sfirșit, că 
mișcarea a ciștigat un impor
tant teren ca mijloc de trata
ment.

Dr. Gheorghe Mămularu, me
dicul șef al Policlinicii balnea
re. este, așa cum mărturisește. 
Un adept al REMEDIILOR NA
TURALE, care înlocuiesc mul
țimea drogurilor proliferate la 
toată lumea și care slnt, pină la 
urmă, o armă cu două tăișuri... 
„Am putea spune că medica-

DE ASTĂZI ÎN DOI ANI, 
OLIMPIADA A XXII-a!

De astăzi In doi ani. alături 
de sutele de milioane de iubi
tori ai sportului de pe Întreg 
globul, oe Tom pregăti să ur
mărim. pe micul ecran, trans
misiunea de pe stadionul V. L 
Lenin din parcul Lujniki.

De astăzi in doi ani vom 
urmări deci deschiderea oficială 
a JOCURILOR OLIMPICE, 
MOSCOVA I960.

De astăzi In doi ani vor În
cepe Întrecerile celei de a 
XXII-a ediții a Olimpiadelor 
erei moderne.

De astăzi In doi ani vom 
fremăta de emoție urmărind 
trecerea, prin fața tsLbuneloc 
arhipline, a delegației olimpice 
a Republicii Socialiste Româ
nia. a celor care, chiar din ziua 
următoare, vor lua parte, ală
turi de cei mai buni sportivi 
ai lumii, la cea mai aprigă 
bătălie, pentru medalii si 
puncte, din istoria de peste < 
decenii a acestei mari compe
tiții polisportive.

De astăzi in doi ani vor fi 
concretizate toate eforturile si 
strădaniile din multele mii de 
ore de antrenament, vor fi puse 
in evidentă talentul, priceperea 
si voinicia reprezentanților 
României socialiste, hotăriti să 
lupte din răsputeri pentru a 
realiza si chiar depăși obiecti
vele pe care și le-au propus, 
pentru care s-au pregătit cu 
sirguință. Alături de unii din
tre cei care s-au călit in focul 
luptei sportive din 1976. de la 
Montreal, cind a fost realizat 
cel mai bun bilanț din toate 
participările românești la J.O.. 
vor fi prezent!. la Moscova, 
foarte multi sportivi tineri, ca
pabili. împreună cu cei mai 
vechi, să lupte ca să confirme 
succesele de la Montreal sau 
chiar să le depășească...

Pină la deschiderea J.O. de 
la Moscova au mai rămas, așa
dar. exact doi ani. Este o pe
rioadă care trebuie folosită din 
plin, pentru a realiza. în con
diții bune, multiplele sarcini 
care stau In fața sportivilor 
noștri. De aceea, mai mult de- 
cit oricind pină acum, va tre
bui ca in acest interval de timp 
procesul general de pregătire 
a sportivilor fruntași, a candi
datelor pentru Iotul olimpic ro
mân. să se desfășoare fără nici 
un fel de pauză, fără nici o 
clipă irosită in van. fără nici 
un fel de «rebut* ! Va trebui 
ca disciplina să fie si mai mult 
Întărită, simțul de răspundere 
mal bine pus in evidență, ex
periența pozitivă — generali
zată.

Pini acum. In cei doi ani 
care s-au scurs de la Mont
real au fost înfăptuite o sea
mă de lucruri bune, dar In 
cei doi 'ani care ne mai despart 
de întrecerile de la Moscova 
slnt încă atitea de făcut, pen
tru ca la a XXII-a ediție a 
J.O. sportivii români să concu
reze cu cel mai mare succes 
de pină acum.

îndeplinirea integrală a sar
cinilor Programului privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe pe
rioada 1976—13*0 si pregătirea 
sportivilor români in vederea 
participării Ia Jocurile Olim
pice 1989, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. va oferi garanția 
îndeplinirii obiectivelor propuse 
a fi realizate peste doi ani. la 
J.O. de Ia Moscova din 1980. 
depășirea rezultatelor obținute 
la Montreal.

Romeo VI LARA

penla"°",i START ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN
In prim plan:

De astăzi, pe bazele sportive 
ale Capitalei, o nouă competiție 
de anvergură la pentatlon mo
dern : campionatele republicane 
individuale și pe echipe, între
cere care se va desfășura în ca
drul „Dacladei". Programate la 
scurt timp după încheierea unei 
alte mari competiții care a avut 
loc în București — cea de-a pa
tra ediție a ..Cupei Europei" — 
campionatele republicane indi
viduale și pe echipe sint me
nite să mențină în prim-plan 
interesul iubitorilor de sport 
pentru o disciplină adesea uita
tă, dar de o deosebită specta
culozitate și frumusețe. în care 
sportivii se întrec în cinci spor
turi de o mare varietate și difi
cultate : călărie, scrimă, tir, na- 
tație și atletism.

Frumosul succes obtinut de 
echipa campioană a țării noas
tre. Olimpia București, in re
cent desfășurata „Cupă a Euro
pei" — după cum bine se știe, 
locul trei, într-o companie va
loroasă — a probat pe deplin 
posibilitățile de care dispun 
sportivii români, fapt ce poate 
și trebuie să constituie un punct 
de plecare pentru abordarea cu 
mai multă încredere a viitoa-

Constantin MACCVS
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DE 30 DE ANI,
TINEREJEA TREBUIE CUCERITA !“

montele, chiar dacă ajută la 
vindecare, pot fi uneori dăună
toare pentru organele sănătoa
se*.

...Stăm de vorbă în apropie
rea complexului de proceduri 
balneo-terapeutice. La discuție 
participă și profesorul de cul
tură fizică medicală Marian 
Gălbenuș. îl întrebăm pe doc
torul Mămularu 
care vin pentru 
avut mijloacele

a 
sau

ci ca turiști, ca dru- 
căutarea frumoaselor 
de pe Valea Oltului. 
Mămularu nu stă pe 

„Majoritatea celor 
Ia noi ar fi putut evi- 
mod de a veni, dacă

dacă bolnavii 
tratament ar fi 
naturale nece- 
nu ajunge la 

la Cozia ca
sare pentru 
Călimănești 
bolnavi, 
meți in 
priveliști 
Doctorul 
gînduri : 
care vin 
ta acest
s-ar fi îngrijit de condițiile ele
mentare ale igienei vremii mo
derne. Există, din păcate, un 
cerc vicios care ne furnizează 
clicnții. De la sedentarism la

obezitate, de la obezitate Ia ar
troze și boli degenerative. Cei 
mai multi, după ce sint consul
tați, invocă intotdeauna criza de 
timp, pentru a justifica impasul 
sedentarismului și, implicit, pe 
cel al obezității. Eu cred că aici 
este toată problema. Trebuie să 
educăm oamenii in asa fel incit 
criza de timp să nu fie un au- 
tomotiv, o autoscuză. In gene
ral, lucrurile se intimplă cam 
așa. In copilărie, bineînțeles, 
totul e mișcare. In perioada 
școlii. inclusiv universitatea, 
tînărul se mișcă suficient, prin 
sport și printr-o activitate mo
trice normală. Necazul cel mire 
este că de la S> de ani in sus, 
virstă de la care tinerețea tre
buie cucerită, educația fizică si 
sportul nu rămin intotdeauna 
arme ale igienei noastre perso-

loon CHIRILA
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INDIVIDUAL ȘI PE ECHIPE

Dumitru Spirlea, multiplu campion al țării, gata să abordeze proba 
de călărie

f

IN FIECARE CLUB, 0 ACTIVITATE 
CALITATIV SUPERIOARĂ, EFICIENTĂ!
Astăzi, despre L C. DACIA PITEȘTI

In sLstemiă organizatoric al sportului nostru au apărut tot mai 
pregnant unitățile spr rialirtir, așa-numitele CLUBURI MONO- 
SPORTTVE, dedicate creșterii. afirmării si consacrării elementelor 
talentate intr-o singnră ramară. Asemenea cluburi au avantajul de 
a se putea concentra exdosiv asupra obiectivelor unei unice disci
pline, coorfctriTxfa-se după principii metodologice unitare, cu tehni
cienii uniți kx jurvd aceleiași preocupări vizind desfășurarea proce
sului de instruire la nivelul cerințelor internaționale. Unor astfel 
de unități le lipsește puțin pentru a deveni cluburi puternice ale 
sportului nostru de performanță.

Iată pentru ce, de astă dată, am ales ca subiect al notațiilor 
noastre Clubul de lupte DACIA

Ia ultimii zece ar.!, la turneele 
finale ale primei divizii de lupte 
greco-romane. echipa piteșteană 
a avut o prezență permanentă. 
Din 1969 șl pină acum, cu o sin
gură excepție (anul 1975). luptă
torii piteștenl s-au clasat mereu 
pe locul 3 ta confruntarea celor 
mai bune echipe din tară. Multi 
tineri din zona argeșeană au 
completat loturile naționale de 
juniori, de tineret sau de seniori. 
Unii dintre luptătorii piteștenl 
au făcut parte din echipele re
prezentative. contribuind cu per
formantele lor la creșterea pres
tigiului international al acestei 
discipline sportive din țara noas
tră.

La 21 ianuarie 1977, prin 
zionarea celor două secții 
lupte greco-romane din 1 
C.S.M. șl A.S. Dacia, a luat fiin
ță prlnul club specializat In lup
te din țara noastră LUPTE CLUB 
DACIA PITEȘTL Prin constitui
rea acestei unități sportive de 
performanță s-a urmărit realiza
rea unei secții puternice, cu con
diții bune de pregătire și tehui-

din PiteștL
tieni pricepuți, capabilă să pro
ducă luptători talenlati, la toate 
nivelele de virstă și să-i pregă
tească în conformitate cu norme
le șl cerințele impuse azi de 
sportul de performanță.

i fu- 
I de 
Pitești

COLABORAREA CADRELOR 
DE SPECIALITATE

Modul ta care Iși îndeplinește 
acest club de lupte obligațiile fa
ce obiectul materialului de fată. 
Secția este încadrată (încă de la 
înființarea clubului) cu doi an
trenori (Emil Bălănescu și Corne! 
Petrescu), Iar de ia 1 septembrie 
19T7 a început să pregătească o 
grupă de copil și cel de-al trei
lea antrenor (Marin Preda). Toți 
acești tehnicieni lși desfășoară 
activitatea tatr-o sală spațioasă, 
dotată cu materiale necesare des
fășurării procesului instructiv-e- 
ducatlv (mal puțin manechine),

Mihai TRANCA
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Lansa(i
in întrecerile

„Daciadei"

UN ELEV EXCEPȚIONAL, 
SPORTIV DE PERFORMANȚĂ 

ÎN PLINĂ DEVENIRE

In preajma „europenelor" (juniori) de natațic

Cind l-am rugat pe profeso
rul Ion Solomon, directorul li
ceului „Dinicu Golescu", din 
Cîmpulung Muscel, să ne vor
bească despre elevul Florin 
Amariei din clasa a IX-a B, 
campion al ediției de vară a 
„Daciadei". (cros, 1 500 metri), 
răspunsul a fost fără echivoc : 
„Un elev excepțional !“. Și, spre 
convingere, ne-a pus față în 
față cu catalogul : note de 10 
pe linie și. ici-colo, cite un 9.

La finalele Crosului tineretu
lui. de pe Stadionul Republicii, 
tînărul campion al „Daciadei" 
impresionase plăcut prin disci
plina, meticulozitatea și mai 
ales prin modestia sa. Aveam 
să aflăm totodată că, înainte de 
a fi ajuns campion, Florin Ama
riei se afirmase intr-o compe
tiție de chimie, pe județul Ar
geș. Așadar. argumente in plus 
în sprijinul afirmației directo
rului liceului.

Profesorul de educație fizică 
George Ilie, cel care l-a desco
perit și l-a pregătit pentru în
trecerea de cros din cadrul „Da
ciadei". era și el satisfăcut de 
elevul său : „Florin este în toa
te privințele un exemplu. Ați 
văzut situația lui școlară. Aș

vrea să adaug : nici o absență 
de Ia lecții sau de la activită
țile practice, nici o eschivare 
de la antrenamente". Profesorul 
Ilie ne-a prezentat, la rindu-i, 
fișa de evidență a rezultatelor 
lui Florin Amariei, din toamnă, 
odată cu primele pregătiri atle
tice, și pînă acum, după mult 
așteptata finală a „Daciadei". 
Este evident progresul : de la 
4:42,0 la 4:30,7, prezentul său 
record personal. Dar. ca să și-l 
îmbunătățească permanent, Flo
rin Amariei a acceptat un re
gim de pregătire de două an
trenamente zilnice, insumînd 
pină la 100 de minute. Alerga 
singur sau împreună cu alți co
legi sau prieteni, în primul rînd 
cu Gheorghe Voinescu, elev la 
industrial 1, cu care a și parti
cipat, la Pitești, la faza pe ju
deț.

L-am revăzut pe tînărul cam
pion al „Daciadei" in ajun de 
vacanță, in mijlocul colegilor 
săi. Florin Amariei ne-a vorbit 
cu multă emoție despre spriji
nul și înțelegerea școlii, despre 
adeziunea părinților săi la sport. 
(„Desigur, cu condiția de a nu 
mă îndepărta de obiectivul meu 
principal — pregătirea pentru

medicină..."), despre apropiatele 
sale examene sportive : „După 
finala de cros, de la București, 
am luat parte la concursul de 
primăvară al juniorilor, de la 
Constanța. Locul I în serie, lo
cul 4 in finală. Nu sînt mulțu
mit. doresc să mă revanșez. Pri
lejul mi se va oferi in august, 
Ia București, unde 
lele campionatelor 
de juniori II".

O noutate, însă :
riei va concura la proba de 1 500 
metri obstacole. Adică va da 
un examen sportiv mult mai di
ficil. în consecință și pregătirile 
au o densitate mult mai mare : 
„Aș vrea să mă dedic acestei 
probe și să ajung la anul, cam 
pe vremea aceasta. Ia 4:17,0..." 
Altfel spus, un pas spre lotul 
„speranțelor".

Cu rîvna sa și pe fondul ta
lentului cu care este înzestrat, 
Florin Amariei își va realiza, 
sint convins, această dorință, 
fâcind trecerea de la activitatea 
sportivă de masă la cea de per
formanță. De fapt, unul din re
zultatele firești ale participării 
sale Ia „Daciadâ".

au loc fina- 
republicane

Florin Ama-

T’beriu STAMA

- E

IN FIECARE CLUB, O ACTIVITATE CALITATIV SUPERIOARA
(Urmare din pag. 1)

situată în complexul pentru atle
tică grea, chiar alături de Sala 
sporturilor din localitate. Cei trei 
antrenori lucrează pe grupe de 
vîrstă și de clasificare sportivă : 
E. Bălănescu se ocupă de pre
gătirea seniorilor, C. Petrescu 
răspunde de juniori, iar M. Pre
da inițază copiii în tainele lupte
lor. în afara acestor tehnicieni, 
în comunele Ștefănești și Colibași 
mai lucrează încă doi antrenori, 
Bogdan Popescu și, respectiv, Li- 
viu Radu, care depistează și ini
țiază pe cei mai talentați copii, 
îndrumîndu-i spre secția de per
formanță.

între cadrele de specialitate 
există • strînsă și fructuoasă co
laborare, atît în ceea ce priveș
te trecerea sportivilor dintr-o 
grupă de pregătire în alta, cît și 
în perfecționarea metodicii antre
namentului. E. Bălănescu și C. 
Petrescu, apreciați tehnicieni, cu 
vechi șl repetate stagii de activi
tate la loturile naționale, supra
veghează și îndrumă munca an
trenorilor mai tineri. Așa se șl 
explică bunele rezultate ale lup
tătorilor piteșteni atît în între
cerile copiilor, cît și la campio
natele individuale sau pe echipe 
ale juniorilor si seniorilor. Cel

nale. Dintre copii, Marius Bulf 
este anul acesta campionul țării 
la categoria 48 kg, iar Ion Nede- 
lea s-a clasat pe locul 2 la cat. 
44 kg.

PStFORMANȚELE I
nel Stoicescu (95 kg). Echipa de 
juniori a clubului a fost campioa
nă națională în anul 1977 și s-a 
clasat pe locul secund în acest 
an.

Din grupa seniorilor, care nu
mără 18 sportivi, se distinge Mi
hai Boțilă (57 kg) — titular in
contestabil al echipei naționale — 
clasat pe locul secund la C.E. de 
la Oslo (1978), și al treilea la în
trecerile continentale de anul 
trecut. Un alt component al lo
tului național este Ion Dulică, 
clasat de mai multe ori pe locuri 
fruntașe in manie 
terna ționale.

ECHIPA NApONALA AȘTEAPTA...

cinci antrenori au sădit dragostea 
pentru lupte ta Inimile a aproa
pe 150 de copii și tineri, multi 
dintre ei remarcați ta difente 
concursuri interne sau internatio-

MARCA SECȚIEI -
Nicolae Zamfir face parte din 

echipa reprezentativă a României 
participantă la CX, pentru juniori 
de la Helsinki ; campion național 
și balcanic, a fost distins și cu 
titlul de maestru al sportulu4, 
deși este Încă junior. Gheorghe 
Moldoveanu (19 ani, 92 kg) face 
și el parte din echipa reprezenta
tivă a țării. Florian Diaconescu 
(48 kg) este component al lotu
lui național, deși nu are decît 17 
ani, fiind apreciat ea o mare 
speranță. Asemenea lui, s-au mai 
distins în întrecerile juniorilor 
și tinerii Ion Ungureanu (57 kg) 
— acum la Dinamo — și Cor-

competiții in-

Această simplă trecere în re
vistă a performanțelor luptători
lor piteșteni evidențiază unele 
rezultate bune la toate eșaloane
le. Constatarea ne conduce, fireș
te, la concluzia că în clubul de 
lupte de la Pitești se muncește 
bine, că această unitate sportivă 
de performanță își justifică pe 
deplin denumirea. Totuși, ținînd 
cont de capacitatea celor doi an-

(E. Bălănescu 
formula orga-

SĂ NU UITĂM JOACA COPIILOR!
Și noi știm să facem case, 

și-au spus copiii. Și, cum ei 
nu stau prea mult pe gînduri, 
s-au și apucat de treabă. In 
mîna de nisip uitată sau lă
sată cu vreun scop de către 
constructor, copiii ridicau 
castele, bucurîndu-se și bucu- 
rînd pe cei care-i priveau. 
Joaca lor a fost, frîntă repede 
— „Duceți-vă de-aci. Faceți 
prea mult praf“... — 
și copiii și-au luat, 
tăcuți, cu capete 
plecate, lopățelele.
Priveau descumpăniți împre
jur. neștiind încotro să o 
apuce...

Pe o bucată de pămînt 
care lumea s-a obișnuit 
numească Insula, chiar

pe 
s-o 

dacă 
locul apelor din definiția cla
sică e luat de trei artere de
loc străine bucureșttîanulul 
— Mihai Bravu, Dristor și 
Ion Șulea — s-au ridicat, u- 
nul mai semeț decît altul, 
bloc după bloc. Bloc lîngă 
bloc. O mare de oameni în- 
tr-o mare de blocuri. Au mai 
rămas libere un petec de pă- 
mînt-două.

Pe Insulă există o grădiniță 
pentru copii. S-au gîndit edi
lii la cei mici — s-ar spune. 
Dar curtea grădiniței seamă
nă cu un loc fără stăpîn.

Directoarea instituției respec
tive se explică : „Am pus 
iarbă, am udat-o cu drag. în
treg personalul, ba chiar și 
familiile noastre sau ale copi
ilor. Au năvălit însă alți 
copii. Mari și mici. Chiar și... 
copii cu copii. Au călcat în 
picioare gazonul. Au deterio
rat instalațiile pentru joacă, 
îi condamn, dar au un dram 

de scuză : unde să 
se joace ?...**

Pe Insula dintre 
„Dristor", ,,Mihai 

și „ion Șulea“ își
zi cu zi mii;• -j de

‘Mai în fiecare dintre
familii există copii, 
mici, care cresc, care 
care miine vor pune 
lor — astăzi firav —

Bravu“ și „Io 
duc viața de 
de oameni. Sute și sute 
familii. *" - -------- -
aceste 
Mari și 
învață, 
umărul 
la marea operă a muncii, 
cum însă copiii vor 
joace. Trebuie să se 
Și nu au unde. Poate îi aju
tăm noi, cei mari, să găsea.*- 
că. Pe un petec-două de pă
mînt să găsim locul de bucu
rie, de zîmbet pentru cei mici.

Să nu uităm copiii. Ei au 
nevoie de joacă, să se facă 
mari și riguroși.

Geo RAEȚCHI

trenori principali 
și C. Petrescu), de 
nizatorică a clubului (încadrat cu 
cinci antrenori și un vicepreșe
dinte. Florea Radu) și de baza 
materială de care dispune, L. C. 
DACIA PITEȘTI ar putea să-și 
aducă o contribuție mai substan
țială la creșterea prestigiului in
ternațional al acestei discipline 
sportive din țara noastră. Cu o 
îndrumare mai atentă a activită
ții de selecție și instruire a copi
ilor și Juniorilor, cu mai mult 
sprijin din partea organelor spor
tive locale, numărul luptătorilor 
piteșteni promovați în loturile 
naționale ar putea fi mult mai 
mare. Și posibilități există ! Am 
văzut condițiile de pregătire pe 
care le au luptătorii, am 
două antrenamente ale 
care nu difereau mult de 
care le-am observat la 
lotului național. Acestea 
considerentele pentru care nutrim 
speranța că L.C. Dacia Pitești 
poate urca noi trepte pe scara 
valorică internă și chiar interna
țională. Desigur, o asemenea rea
lizare necesită timp. Și. mai cu 
seamă, muncă, perseverență. Au 
trecut numai 18 luni de la în
ființarea acestei unități sportive 
specializată și primii pași au fost 
făcuțl. Așteptăm alții. Mai mari, 
mai siguri...

urmărit 
secției, 
cele pe 
nivelul 

sînt

A- 
să se 

joace.
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A PATRA LUNA A VERII SEPTEMBRIE

tn
S
D

ra
c_

Un SEPTEMBRIE FIERBINTE, a patra lună a verii acestui an, 
după cum afirmă, în modul cel mai categoric, meteorologii, 
constituie un prilej nimerit pentru petrecerea concediului de 
odihnă pe riviera Mării Negre.

DE REȚINUT : de la 1 septembrie, în toate stațiunile se 
beneficiază de însemnate reduceri de prețuri la cazare și masă, 
iar durata unui sejur poate fi și de cîteva zile, după dorință. 
Astfel, un loc (cazare și masă) în hotel categ. 1 A cu baie, care 
costă în lunile iulie și august circa 100 lei pe zi, între 1—15 
septembrie revine la 70 lei, iar pentru intervalul 16—30 al ace
leiași luni doar 57 lei 1

Un concediu pe litoral în septembrie înseamnă o economie 
substanțială în bugetul dv. Să nu uităm că la aceasta 
adaugă ' apa mării, care va fi mai caldă decît în iulie, 
soarele mai darnic și strălucitor.

La transportul pe calea ferată beneficiați de reducere.
Informații și înscrieri la OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 

și I.T.H.R. București.

se 
iar

TREI ÎNOTĂTORI Șl 0 SĂRITOARE - LA FLORENȚA
La ediția din acest an a cam

pionatelor europene de juniori 
la înot și sărituri, programate 
între 27 și 30 iulie, la Florența, 
și-au anunțat participarea peste 
450 de sportivi din 28 de țări.

POLOIȘTII ROMANI 
INTR-O ORUPÂ CU ITALIA. 

OLANDA Șl BULGARIA

Au fost nominalizați cei 
jucători care vor participa 
campionatul european al poloiș- 
tilor juniori, programat intre 22 
și 30 iulie, la Budapesta. A- 
ceștia sînt : Mihai Tudor și 
Gheorghe Popescu — portari, 
Șerban Popescu, Barbu Ghițan, 
Eugen Ionescu. Voicu Sălâgian, 
Francisc Szabo, Dorin Colceriu, 
Dorin Costrcș, Horia Niță și 
Doru Ciobânîuc. Ei vor fi înso
țiți de antrenorii Carol Corcec 
și Paul Niculescu. In urma noii 
trageri la sorți efectuată la 
Heidenheim (R.F.G.). echipa 
tării noastre face parte dintr-o 
grupă în care se mai află Ita
lia, Olanda și Bulgaria.

11 
la

POLOiȘTII DE LA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI, IN CONCURSUL 
REPUBLICAN AL COPIILOR

Concursul republican de polo 
pentru copii, desfășurat în bazi
nul A. S. Industria linii din 
Timișoara, s-a încheiat cu suc
cesul echipei C.S.Ș. 2 București 
(antrenor Gh. Dumitru), care a 
obținut victorii în toate parti
dele susținute, 
puncte. C.S.Ș. 2 a 
11—1 de C.S.Ș. Tg. 
de Ind. linii, 8—3 
Cluj-Napoca, 14—6 
București, 7—4 de 
5—4 de Crișul Oradea, 8—5_
C.S.Ș. București, 10—4 de C.S.Ș. 

1 București și 11—6 de Voința 
Cluj-Napoca. Pe locurile urmă
toare : 2. C.S. Școlar București 
16 p, 3. Crișul Oradea 14 p. Ro
bert Pantea (Crișul) a fost de
clarat cel mai bun jucător al 
turneului ; cel mai tînăr jucă
tor : Valentin Cristescu (Ind. li
nii) — 9 ani.

reali zind 
dispus

Mureș, 18—2 
de Viitorul 

de Dinamo 
Rapid Arad, 

de

18 
cu
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OLIMPIA BUCUREȘTI - 
LOCUL I IN „CRITERIUL 
SPERANȚELOR" LA CA- 

IAC-CANOE
Sportivii clubului Olimpia Bucu

rești au terminat învingători în 
„Criteriul speranțelor" la calac- 
canoe din Capitală. Iată cîțiva 
dintre cîștigătorii celor 24 de pro
be : TINERET — K1 1000 m : A. 
Sandu (O) ; K2 1000 m : M. 
Sandu — D. Gheorghe (CNASE); 
CI 1000 m : L Chirică (O) ; C2 
1000 m : A. Ivancea — V. Medves- 
chi (01.): — _ 
(O) ; K2 
Elisabeta
ORI I — 
(O) ; K2
S. Panțuru (CNASE) 
O. Cașotă (C.S.S.); K1 500 
Ibolya Kecskes (C.S.S.); K2 500 
m : Petra Stingă — Aneta Gheor
ghe (O); JUNIORI II — K1 500 m: 
I. Benga (C.S.S.) ; K2 500 m : V. 
Iordache — I Vlad (C.S.S. 2); CI 
500 m : M. Tamaș (O) ; K4 500 
m : C.S.S. Clasamente. Tineret : 
1. Olimpia 58 p ; 2. CNASE
p; 3. Rapid 7 p ; Juniori I : 
Olimpia 60 p ; 2. C.S.Ș. 58 p; 
C.S.Ș. 2 39 p; Juniori n : 1. 
llmpia 65 p ; 2. C.S.Ș. 54 p ; 
C.S.Ș. 2 42 p.

K1 500 m : Elena Vodea 
500 m : Stela Mîrșan — 
Bechenete (O) ; JUNI- 
Ki 1000 m : I. Stoichiță 
100C m : G. Pîslaru —

Ci 1000 m: 
m :

33
1.
3.

O-
3.

„TINEREȚEA TREBUiE CUCERITA!**
(Urmare din paq 1)

sedentarismul 
condiționează 
la rezultatele 
le cunoaștem

□ale. Această renunțare Ia miș
care atrage și creșterea în greu
tate. după care 
și obezitatea se 
reciproc, ducind 
nedorite pe care
și care se constituie, mai ales 
in instituțiile de specialitate, 
cum este acest complex balnee- 
terapeutic, intr-un spectacol no 
tocmai reconfortant...". Prof. 
Marian Gălbenuș intervine cu 
o observație : „Partea cea mai 
interesantă si mai plină de su
gestii este că 
vii care vin la 
ria mișcării si 
ce după chiar 
care sînt supuși. Ei an o stare 
euforică, pe care n-au mai a- 
vut-o, ca urmare a „coborîrii" 
pe scara sedentarismului si a 
obezității. Aici, la Cozia, si nu 
numai aici, am făcut o serie de 
trasee speciale, de cultură fizi
că medicală, și vă pot spune 
că bolnavii descoperă vizibil bi
nefacerile mișcării de la o zi 
ta alta". Dr. Mămularu com
pletează : „Se creează astfel o

multi din bolna- 
noi resimt bucn- 
a educației fiz?- 
prima ședință la

frumoasă întrecere între nevoia 
crescîndă de mișcare, pe de o 
parte, și 
tinerească) 
limentară, 
să devină 
eficace. Se 
tară de întreținere este de 1 500 
calorii, cea a muncii potrivite 
este de 2 500, pentru ca de la 
3 500 în sus ea să revină doar 
muncilor grele. Orice nercspec- 
tare a acestor rații reface cer
cul vicios al obezității si seden
tarismului".

La despărțire, doctorul Mă- 
mularu face precizarea : „în 
sensul celor discutate, rolul 
dumneavoastră, al gazetarilor 
educației fizice, poate să fie dc 
un foarte mare ajutor. Propa
ganda pentru mișcare si viață 
rațională trebuie să fie un per
manent cuvînt de ordine, mai 
ales în viața modernă, cînd a- 
tîtea si atîtea mijloace modifi
că raporturile față de natură 
ale bunicilor noștri".

Și spunînd asta, doctorul Mă- 
mularu ne-a invitat să privim 
lungul șir de mașini care se 
pierdeau în depărtare, tulbu- 
rînd tihna Mănăstirii Cozia...

hotărîrea (in sfirșit 
dc a reduce rația a- 
astfel incit mișcarea 
de două ori mai 

Știe că rația alimen-

în delegația țării noastre au 
fost selecționați, în urma rezul
tatelor de la Balcaniada desfă
șurată la Brăila, trei înotători 
— Irinel Pănulescu, Dan Ținea 
și Cristine Seidl — și o sări
toare, Magdalena Toth. Ar fi 
meritat, desigur, selecția și noua 
campioană balcanică Ia 100 m 
delfin. Dana Pantelimon. Ea nu 
a avut însă nici un rezultat 
convingător pînă la data de 7 
iulie, cind organizatorii au pri
mit înscrierile preliminare.

LA REȘIȚA - CONCURSUL 
REPUBLICAN AL ȘCOLARILOR

. în această săptămână. la Re
șița — un interesant concurs 
de înot. De joi și 
nică vor urca pe 
participanții la 
concurs republican 
cu profil sportiv.

pînă dumi- 
blocstarturi 

tradiționalul 
al școlilor

nou, 
lacui 
păre 
se i

Ar
șase1

GREUL URCUȘ AL
Notații dupâ evoluția echipelor României îi 

Ga*lea“
Cînd aceste 

gătite pentru 
43 de ore de 
trimisă peste 
din Stvanice, _  _______
tenis Cehoslovacia-România, 
cadrul Cupei Davis. ~ “ 
poate necesar pentru ca gîndu- 
rile cronicarului ei să intre pe 
făgașul ordonat al caracterizări
lor definitive și să ia forma unor 
concluzii. O retrospectivă care 
nu se poate limita însă la acest 
0—5 Înscris în palmaresul echipei 
române, ci trebuie să cuprindă 
o arie problematică mult mai 
largă.

Ce am urmărit 7 Ce am reali
zat ? Ce trebuie făcut mai de
parte 7 ______  ___ 2____ ___
cheie ne-au stat în față, atunci 
cînd, împreună cu jucătorii și 
conducătorii echipei, în ultima 
seară petrecută la Praga, am în
cercat să fixăm punctele de re
per ale problemei. Se știe prea 
bine, naționala noastră de seniori 
a trecut, în ultimele sezoane, 
printr-o acută „criză de va
loare-. Lipsesc cadre de jucători 
capabili să suplinească, mă-^ar 
în Darte, golul lăsat țntr-o ’for
mație în care altădată strălu
ceau ași ai rachetei ca Ion Ti
riac și Die Năstase. Toți candi
dați!, fără excepție, prezintă o 
plafonare a posibilităților, care-i 
exclude de la împlinirea măcar 
a unui obiectiv minimal, acela 
de a rămîre în eșalonul fruntaș 
al tenisului european. Situație 
dificilă, fără îndoială.

Antrenorul Ștefan Georgescu 
căru'a. din toamna trecută, 1 s-a 
dat în grijă echipa, a re-urs la 
o soluție cu care toată lumea ar 
trebui să f’e de acord : Întine
rire, cu orice risc ! Asa s-a a- 
juns ca Andrei Dîrzu (19 ani) șl 
Florin Segărceann 07 ani) să 
primească „botezul focului" în- 
tr-o competiție care obișnuit so-

rînduri sînt pre- 
tipar, au trecut 
la ultima minge 

fileu pe stadionul 
în întîlnirea de 

din 
Răstimp

Aceste trei întrebări-
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LOTUL AUTOMOBILIȘT
„RALIUL

în cursul zilei de ieri, Biroul 
Federației române de automo
bilism și karting s-a reunit pen
tru a stabili lotul de alergători 
care ne va reprezenta în „Ra
liul Dunării", ce se va desfășura 
între 28 și 30 iulie în țara noas
tră. Secretarul federației, Teo
dor Oprișan, ne-a comunicat 
numele următoarelor cupluri : 
Șt. Iancovici — P. Vezeanu, I. 
Olteanu — O. Scobai, M. Ilioaia 
— P. Geantă (pe autoturisme 
„Dacia 1300“) și E. Ionescu — D. 
Amărică, Gh. Urdea — D. Ru- 
jan (pe Renault 12 Gordini) 
care vor concura în campiona
tul Europei și în campionatul 
balcanic de raliuri. Cele trei e- 
chipaje pe mașini românești, a- 
lături de alte două, tot pe „Da-

PENTRU
cia 13 
naite, 
concur] 
și Pria

Alte 
mat J 
aării*1 
astfel I 
vor all 
(Angli| 
ria, C 
R. D . | 
slaviaj 
d-ia, u| 
tică); | 
vor sta 
..Raliul 
vor prl 
campid 
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de pud

Conținu?, seria marilor cîști- 
guri — în autoturisme „Dacia 
1300" și substanțiale premii 
bani — la cel mai răspîndit 
popular sistem de joc :

ÎN PLIC

Vă prezentăm 
cei mai rocenți 
VKIȘ GRIGORE

In
șl

LOTO

pe cîțiva dintre 
câștigători : GA- 
din Turț, jude

țul Satu Mare — autoturism 
cia 13;X)“ ; PARDOȘ ION 
com. Stănești, județul Gorj — 
autoturism „Dacia 1300“; TUR- 
TUREANU VASILE din Codlea, 
jud. Brașov — autoturism „Dacia 
1300 ; BORCILA COSTACI1E din
corn. Tutova, jud. Vaslui — auto
turism „Dacia 1300“ ; MAR
TON EMERIC din Văcărești,

1300“ ;
din

„Da- 
din

județul 
NICHIB
LIAN
jud. sJ

Parti] 
PLIC 
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nu u 
CUMPJ 
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hori — 
b probă 
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care se 
își fac 
de îm-

prumut, de la antrenori, de 
la cicliști sau de la alti bi
nevoitori. Cronometre de di
ferite mărci, cea mai mare 
parte dintre ele vechi, de
fecte sint departe de a pu
tea fi sincronizate după un 
ceas etalon. Lucrînd In ase
menea condiții, vă dati sea
ma, desigur, ce rezultă. Di
ferențe de timp inadmisibile, 
survenite tocmai în cursele 
de viteză, în care, de regulă, 

măsurătorile va- 
—yj ^orlce ale spor- 

tivilor se fac la 
zecime de secundă. Arbitrii, 
a căror competență în ma
terie nu poate fi pusă în dis
cuție, sînt nemulțumiți. Și 
nemulțumiți sînt și antreno
rii și, bineînțeles, sportivii. 
Este cazul să se pună ca- 
Făt acestor stări de lucruri, 
ntrecerile în care sînt de

cernate titluri de campioni și 
se stabilesc recorduri ale 
țării nu pot și nu trebuie 
să se desfășoare sub semnul 
improvizației.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

La 2 august, la Constanța, în cadrul ,,Daciadei“

Năravuri cu leac

IA FOTBAL E STUBENT...

„Cupa

ACUM ÎNCEPE !

I 
I
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0 LAROA ACȚIUNE DE SELECȚIE 
CU JUCĂTORII DIVIZIILOR A ȘI D

LA FACULTATE [ FOTBALIST...
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de instalațiile de luminare adec
vate (altfel, excelentă pentru pre
gătire). S-a prevăzut, la începu
tul sezonului, un program mini
mal de competiții. Din acesta, n-a 
putut fi îndeplinit nici măcar 
jumătate ! Și nu totdeauna în 
condiții bune. Alteori. aflați 
peste hotare, titularii lotului n-au 
participat la concursurile indi
cate, întorcîndu-se acasă eu un 
palmares neconcludent. Așa se 
pierde contactul cu elita tenisu
lui și forma jucătorilor scade.

Este interesant de menționat 
că și învingătorii noștri de azi, 
echipierii Cehoslovaciei, s-au pre
zentat Intr-o formulă Întinerită 
(medie de virstă : 22 ani). Ei au 
promovat însă in reprezentativă 
pe alte căi, am spune, cele cla
sice. Smid și Slozil au fost mem
brii echipei de „Cupa Galea-, de 
două ori ta urea ti cu acest trofeu 
al tinerilor rachete (1974—75). Și 
foarte caracteristic apare faptul 
că în timp ce la Praga, prima 
echipă a României, cu juniori in 
formație, era învinsă în „Cupa 
Davis-, o a doua, concurlnd în 
competiția similară de tineret, 
pierdea la același «cor, in fața 
gazdelor, la Marianske Lazne. 
Resursele tenisului cehoslovac au 
fost incontestabil mai mari. Pen
tru a ajunge la aceasta este ne
voie de o continuă muncă in 
profunzime, dusă de-a lungul a- 
nilor. Ceea ce nouă — să recu
noaștem — ne-a lipsit pînă de 
curînd.

Greul urcuș pentru o nouă a- 
firmare In arena mondială a te
nisului abia acum începe. Să ve
ghem ca el să ducă la ținta do
rită.

Radu VOIA
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Marea competiție națională „Da- 
ciada“ prilejuiește o amplă și 
toarte utilă acțiune Întreprinsă de 
F.R.F. : organizarea unor meciuri 
de selecție in scopul trecerii in 
revistă, al depistării elementelor 
tinere și talentate din Divizia B 
și. in același Ump, a revederii 
fotbaliștilor din prima divizie sus
ceptibili de a Intra in loturile 
reprezentative pentru noul sezon. 
Și unii și alții iși pun candidatu
ra in onoranta luptă de ajungere 
in loturile reprezentative. Modali
tatea de a efectua această seri
oasă, minuțioasă verificare a unui 
mare grup de jucători — experi
mentau sau tineri — din Divizi
ile A șl B se va face in regimul 
unor meciuri de competiție, al 
unei Întreceri care va fi organiza
tă de F.E.F, la Constanța, la 2 
august.

In scopul amintit, al verificării 
grupului de selecționabili din 
prima divizie, dar, mal cu seamă, 
de a deschde porțile loturilor re
prezentative acelor elemente din 
Divizia B care dovedesc calități 
și ambiție, dorință de a realiza 
acest frumos salt — selecționarea 
intr-un lot — ca și in dorința de 
a se completa posturile deficitare 
din loturile naționale, au fost al
cătuite trei selecționate ale Divi
ziei A și trei selecționate ale Di
viziei B care se vor intilni, cum 
aminteam, la Constanța, In ziua 
de 2 august, după următorul pro
gram :

ora IC — stadionul Portul : 
LOTUL A3 — LOTUL B 3

ora 13,15 — stadionul .1 Mai*: 
LOTUL A 1 — LOTUL B 2

ora 20 — stadionul „1 Mai* : 
LOTUL A 1 — LOTUL B l

lată, acum componența loturi
lor :

LOTUL A 1 (antrenor : Con
stantin Ceraăianu): Răducanu.
Coman (portari) — M. Zamfir, 
Ștefănescu, Mebedințu. Sătmărea- 
nu H, VIgu, B. Grigore (fun
dași) — Dumitru, Bomllă, Bdldni, 
lordănescu (mijlocași) — Crișan, 
D. Georgescu, Cămătaru. Kădu- 
Iescu. Balacl. Marcu (atacant!).

LOTUL A 2 — jucători pînă la 
23 ani (antrenor : Cornel Drăgu- 
șln) : Lung, Cristian — Ungurea- 
nu, L Marin, Tllihol, Aglu, Stan
ca, Barna — Zahiu, țleleanu, 
Vamanu, Bărbulescu — Clrțu, F. 
Grigore, Radu n, A. lonescu, 
Văetuș, Cerne«cu.

LOTUL A 1 (antrenor : Ion 
Volca) : Speriata, Bacu, Wlndt — 
Anghellni, Purima, Păltlnlșan, 
Same,, Giurgiu — Stoica, Iovă- 
nescu, Leac, Mulțescu, Beldea- 
nu — D. Nlcolae, Fanlci, M. Ră
ducanu, lorgulescu, Chltaru.

LOTUL B 1 (antrenori V. Ma- 
tclanu și L lonescu — Gloria 
Buzău) : Roșea șl Șcbiopu (ambii

Chimia Rm. Vîlcea) — Basno 
(Chimia Rm. Vîlcea), Nicolae 
(Gloria Buzău), Sabău (F.C. 
Baia Mare). Tulpan (Gloria 
Buzău). Molnar (F.C. Baia 
Mare) — Ghizdeanu (Glo
ria Buzău), Terheș (F. C. Baia 
Mare), Mure-șan (F.C. Baia Mare)
— Teleșpan (Chimia Rm. Vîlcea), 
Sepi (F.C. Baia Mare). Dragomi- 
rescu (F.C. Baia Mare), Roatlș 
(F. C. Baia Mare), C. Nicolae 
(Chim.a Rm. Vilcea). Cum se ve
de. această selecționată este com
pusă din jucătorii promovatelor 
in A — Gloria Buzău, chimia 
Rm. Vilcea șl F.C. Baia Mare.

LOTUL B 2 (antrenori : St. Oni
ric și V, Blujdea) : Lăzăreanu 
(„U* Cluj-Napoca) Bâlas (I.C.I.M. 
Brașov) — Majearu (F.C.M. Ga
lați), Bagiu (_U* Cluj-Napoca), 
Balaban (F.C.M. Galați). L Mu- 
reșan (.U- Cluj-Napoca) — Ghi- 
leanu (LC.LM. Brașov), Bălan 
(Dinamo Slatina). Cimpeanu („U* 
Cluj-Napoca). *L Pop (C.F.R. 
Cluj-Napoca). Burcea (F.C.M. Ga
lați) — R. Dan (F.C.M. Galați). 
Vidican (.U* Cluj-Napoca), Flo- 
rescu (.U- Cluj-Napoca), Cioba- 
nu (I.C.I.M. Brașov), Coman 
(C.F.R. Cluj-Napoca), A. Mure- 
șan (_U- Cluj-Napoca). Lot alcă
tuit din jucători de la .U- șl 
C.F.R. Cluj-Napoca, I.C.LM. Bra
șov, F.C.M. Galați și Dinamo Sla
tina.

LOTUL B 3 (antrenori P. Mol
dovan. B Cosmoc, P. Popescu): 
loniță (Rapid București), Sal 
(Metalurgistul Cugir), Suciu 
(C.F.R. Timișoara) — A. Dumitru 
(Rapid București). Panțuru (F.C. 
Brăila), Gheorghe (Nltramonia 
Făgăraș) Pirvu (Rapid), Moroia- 
nu (F.C. Brăila). Stoica (Chimica 
Tlmăveni), Stănesea (Delta Tul- 
eea) — Cojocaru (Rapid), Bucur 
(St. roșu Brașov). St. Popa (Metalul 
București). C. Popa (Carpați Sina
ia), Glugiumică (Metalul Bucu
rești), Chirie (Nitnamonla Făgăraș)
— Bența (Tractorul Brașov), Andre- 
cuțl (Gloria Bistrița), Șulea (St. 
roșu Brașov), Moga (Gloria Bis
trița), Palea (Electroputere Cra
iova), Bozeșan (Chimica Tirnă- 
veni), Iancu (C.F.R. Timișoara). 
In acest lot figurează jucătorii 
din diverse echipe de Divizia B, 
In virstă de plnă la 23 de ani.

• „TURNEUL PRIETENIA*. 
După cum se știe, in fiecare an 
reprezentativele de juniori din- 
tr-o serie de țări socialiste lși 
dispută trofeul „Turneul Prie
tenia*. Ediția 1978 va fi găzduită 
de R.D. Germană între 3 si 14 
august. Ca de obicei, va partici
pa șl echipa noastră națională. 
Locul de desfășurare : orașul 
Gera și localitățile apropiate.

cente ! 
lotului 

spune

.NI

[. Pa- 
). vor 
Păcii

>nfir- 
|^Du- 
iUnci, 
a se 

țări 
iulga- 
larca, 
Iugo- 
Sue- 
ovie- 

i care 
u al 

km) 
“ în 
(cifră 
nărui 
lent).

EAZÂ
> iei ; 
URE- 
ovița,

Z ÎN 
e pe 
iunde 
LTC !
LOZ 

ÎN

ULUI 
1978: 

' 7.75 
a 2 : 
te a 
ezul- 
l lei.
• as

ia 
ui 2 

nr.
■gerii 
irilor

Acum, în zilele fierbinți ale examenelor 
la facultate, cînd tineri și părinți trăiesc din 
plia emoțiile unui moment unic în viață, 
ajungem, pe o lungime de undă paralelă, la 
o mai veche și mereu actuală temă fotba-
Este vorba de acei fotbaliști studenți 

dar nu sînt nici puțini — care în dubla lor cali- 
probîeme atit facultăților cit și fotbalului. La fa-

listico studențească.
— nu-s foarte mulți, 
to te produc destule . _ __
cultate, studentul-fotbaiist (->e referim la cel din categoriile superioare) 
iși apără adeseori condiția de student prin calitatea de fotbalist.
Absențe de la cursuri, de la seminarii, de la laboratoare, știința lui 
puțina la examene sînt date pe seama fotbalului, care, e adevărat, 
ic mult timp, dar niciodată atit cit pretinde studentul-fotbaiist în cauză. 
Ej se apăra la facultate cu fotbalul și convinge de multe ori, dovadă 
fiiTd zecile de reexaminări ce I se acordă. Studenți-problemă in tot 
timpul facultății se știu destui fotbaliști, ajunși marea majoritate pînă 
la urmă absolvenți. Cu cită meserie in cap, e greu de spus. Judecind 
după faptul că au fost studenți mediocri și unii chiar submediocri, 
este de presupus câ „adună** mari goluri pe care le umple uneori 
practico, alteori nu...

Problema este că fotbalul, acest „Sesam, deschide-te“ în multe sec
toare de viață, este rou folosit nu de puține ori la facultate. Nu 
avem in vedere limitele acestei situații — cite un fotbalist care-și tri
mite... carnetul >a examenul de „Rezistență** sau se îmbolnăvește subit 
înaintea meciului de duminică pentru a se vindeca la fel de subit 
după c^a-ea punctului în plus dăruit pentru promovare la biologie —, 
ef ne mărginim Ia exemplele curente care au intrat, parcă, în obiceiul 
unor fotbaliști care așteaptă, an de an, să li se rezolve probleme 
studențești mai muh sau mai puțin spinoase. „Dacă trec examenul 
cutare, mor pe teren la meciul (sou la meciurile) care urmează 1“ 
Culmea e câ de multe ori examenul „se rezo'vă**, dar cel care a 
promis se dovedește adeseori printre cei mai slabi de pe teren I Și 
așa ajungem la al doilea termen al ecuației. Fotbalistul care nu dă 
ronda meat in echipă, nu se pregătește la antrenamente motivînd că 
facultatea îi răpește prea mult timp. Pentru el facultatea e un scut. 
Culmea este — și este o realitate I — câ nu de puține ori intilnim ti
neri care păcălesc deopotrivă și facultatea și fotbalul. De ce se ajunge 
la oceastă situație ? Din toleranță. Dar mai ales din proastă înțele- 
aere. Nu slujim fotbalul și cu ctft mai puțin societatea cultivînd hi
brizi care nu foc cum trebuie nici facultatea, nici fotbalul. Supărător 
este faptul că destui fotbaliști cu prins slăbiciunile din acest dome
niu și le exploatează, pun condiții.

Soluția îc care ajungem în oceste rinduri pleacă de la premise rea
le : cu ani m urmă, au fost fotbaliști foarte buni care erau și stu-
dențl excelențj și vom erte numele inginerilor Andrei Râdulescu, P. Că-
doriu, Mircea Dridea, Mihai Adam, ale chimistului Pavel Marcu, ca
și ale medicilor Luca, Cîosescu, Tr. Georgescu, I. Copil, Surdan etc. Exem
ple foarte recente, Mebedințu. Lucescu, Ștefan... De ce a depins — și 
depinde — succesul in cele două activități? In primul rind, de conștiință. 
De înțelegerea necesității muncii susținute atit la facultate cit și pe tere
nul de fotbal. E — și destui alții — au dovedit câ se poate face per
formanță in ambele ramuri atunci cind există responsabilitate și exi
gență bilaterală — din partea studentului-fotbalist și a celor care se 
ocupă de el la facultate și la fotbal. E și-au meritat din plin locurile 
in facultățile m care au intrat și in echipele in care au jucat. Din 
păcate, lingă numele Iar se găsesc nume care au ajuns in facultăți 
mai mult pentru forța șutului cu piciorul sting, pentru acroșa] sau pen
tru fu leul pe extremă, ocupînd locurile cite unui tinăr provincial venit 
cu minearec In traistă și căruia i-au lipsit uneori numai 2 sutimi pen
tru a promova odmiterea...

In numele eticii și echității socialiste, suport moral fundamental ol 
societății noastre, ecuația student și fotbalist trebuie rezolvată în interesul 
societății, al sportului, în interesul real al... studentului-fotbalist.

Marius POPESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
î >
• AZI, MECI INTERNATIONAL 

PR STADIONUL REPUBLICII. 
După cum am anunțat, astăzi, 
de la ora 17, echipa Autobuzul 
București va întîlni, pe Stadionul 
Republicii, formația sovietică 
Nistru Chișinău, aflată în turneu

în țara noastră la invitația clu
bului Sportul studențesc.

• NE VIZITEAZĂ ECHIPA 
JAPONIEI. Reprezentativa de 
fotbal a Japoniei va efectua, în
tre 11 și 13 august, un turneu în 
țara noastră Fotbaliștii niponi 
vor susține două meciuri cu e- 
chipe de club care n-au fost, 
încă, desemnate.

COMUNICAT DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
1. In urma omologării rezultate

lor obținute de echipele partici
pante în cadrul Campionatului 
republican Divizia națională A pe 
anul 1977/1978, se declară cam
pioană echipa Clubului sportiv 
Steaua din București.

Retrogradează în Divizia B e- 
chipele : F.C. Constanța, Petrolul 
Ploiești, F.CJM. Reșița.

2. In urma omologării rezulta
telor din Campionatul Diviziei 
naționale de juniori, se declară 
campioană pe anul 1977/1978 echi
pa Clubului sportiv Politehnica 
Timișoara.

3. In urma omologării rezultate
lor din Campionatul republican 
Divizia B, promovează în Divizia 
A următoarele echipe : F.C. Glo
ria Buzău (seria I), Chimia Rm. 
Vîlcea (seria a II-a), F.C. Baia 
Mare (seria a 111-a).

Retrogradează în Campionatul 
republican Divizia C următoarele 
echipe : C.F.R. Pașcani, C.S.U. 
Galați, C.S. Botoșani, Relonul Să- 
vinești (seria I), Celuloza Călă
rași, Carpați Sinaia, Pandurii Tg. 
Jiu, Prahova Ploiești (seria a 
II-a).. Minerul Lupeni, Armătura 
Zalău, Victoria Cărei, Avîntul 
Reghin (^eria a IlI-a).

4. In urma omologării rezultate
lor obținute de echipele partici
pante în cadrul Campionatului 
republican Divizia C, promovează 
în Divizia B următoarele echipe : 
Minerul Gura Humorului (seria 
I), Constructorul Iași (seria a
II- a), Progresul Brăila (seria a
III- a), Chimia Brazi (seria a
IV- a), Ș.N. Oltenița (seria a V-a), 
Viitorul Scornicești (seria a Vl-a), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin (seria 
a Vil-a), Minerul Anina (seria a 
VHI-a), înfrățirea Oradea (seria 
a IX-a), Minorul Cavnic (seria a
X- a), Poiana Cinipina (seria a
XI- a), Ind. sîrmei Cîmpia Turzii 
(seria a XlI-a).

Retrogradează în campionatul 
județean echipele : I.T.A. P.
Neamț, Unirea Șiret (seria I), 
Flacăra Murgcni, Petrolistul Dăr- 
mănești (seria a II-a), Autobuzul 
Făurei, Minerul Macin (seria a 
III-a), Petrolul Teleajen, Victoria 
Florcști (seria a IV-a), I.O.R. 
București, Șoimii TAROM Bucu
rești (seria a V-a), Petrolul Tîr- 
goviște, Electrodul Slatina (seria 
a Vl-a), Unirea Drobeta Tr. Se
verin, Mecanizatorul Simian (se
ria a VlI-a), I. M. Orăștie, Nera 
Bozovici (seria a VHI-a), Gloria

cu privire la omologarea rezultatelor din cadrul Campionatului republican — Divi
ziile A, B și C, Divizia națională de juniori și Campionatul republican al juniorilor 

- pe anul 1977/1978.
V o in ța Cărei
CJ.L. Gherla,

Arad, 
ix-a), 
Cluj-Napoca (seria a X-a), Meta
lul Tg. Secuiesc, C.P.L. Sf. 
Gheorghe (seria a Xl-a), Con
structorul Alba Iulia, Soda Ocna 
Mureș (seria a XII-a).

5. Promovează în Divizia C un 
număr de 8 echipe din județele 
care au în prezent cele mai pu
ține echipe în Divizia C : C.I.L. 
Blaj (jud. Alba), Tractorul Vizi- 
ru (jud. Brăila), Izvorul Bibor- 
țeni (jud. Covasna), Unirea Bo- 
lintin-Vale (jud. ilfov), Gloria 
Drobeta Tr. Severin (jud. Mehe
dinți), Viitorul Șimleu Silvaniei 
(jud. Sălaj), Arubium Măcin (jud. 
Tjulcea), Hușana Huși (jud. Vas
lui).

6. In urma susținerii jocurilor
de baraj au promovat în Divizia 
C un număr de 16 echipe, după 
cum urmează : Victoria Ineu 
(jud. Arad), Tricolorul Beiuș (jud. 
Bihor), Silvicultorul Măieru (jud. 
Bistrița), Unirea Săveni (jud. Bo
toșani), ~ ‘ "
Brașov), 
Buzău), Voința Constanța 
Constanța), Răsăritul
(jud. Olt), Danubiana 
(jud. Neamț), Construcții 
(jud. Sibiu), Vîscoza ~ 
Dinamo Alexandria (jud. 
man), Metal os port Galați 
Galați), Bistrița Băbeni 
Vîlcea), Sticla Tîrnăveni 
Mureș), I.C.R.A.L. 
(jud. Timiș).

7. Se declară cîștigătoare a 
„Cupei României" ediția a 40-a, 
1977 1978, echipa Clubului sportiv 
Universitatea Craiova.

8. Se declară campioană la ju
niori republicani pe anul compe- 
tițional 
sportiv 
rești.

(seria a 
Derma ta

Măgura Codlea 
Carpați Nehoiu

l (jud. 
i (jud. 

dud.
Caracal 
Roman 

Sibiu 
București, 
’ Teleor- 

(jud. 
(jud. 
(jud. 

Timișoara

1977 1978 echipa 
Progresul Vulcan

Clubului 
Bucu-

9. în anul compotițional 1978/ 
1979, F.R.F. va organiza urmă
toarele competiții republicane : 
Divizia națională A, o serie, cu 
18 echipe ; Divizia B — 3 serii 
cu cîte 18 echipe ; Divizia C — 
12 serii cu cîte 16 echipe ; Divi
zia Națională de juniori — o se
rie a 18 echipe ; Campionatul re
publican al juniorilor -- 8 serii a 
14 echipe în cadrul „Dadadei" ;

„Cupa României- în cadrul com
petiției naționale „Daciada-.

In ediția 1978/1979 in DIVIZIA 
NAȚIONALA A vor participa e- 
chipele ; A.S.A. Tg. Mureș, Chi
mia Rm. Vîlcea, C.S. Tîrgoviște, 
Dinamo București, F.C. Argeș 
Pitești, F.C. Baia Mare, F.C. Bi
hor Oradea, F.C. Corvinul Hune
doara, F.C. Gloria Buzău, F.C. 
Olimpia Satu Mare, Jiul Petro
șani, Politehnica Iași, Politehnica 
Timișoara, S.C. Bacău, Sportul 
studențesc București, Steaua 
București, Universitatea Craiova, 
U.T. Arad.

IN DIVIZIA B

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț, 
Constructorul Iași, C.S.M. Sucea
va, F.C. Brăila, F.C. Constanța, 
F.C.M. Galați, I.C.I.M. Brașov, 
Minerul Gura Humorului, Mușce- 
lul Cîmpulung Argeș, Nitramonia 
Făgăraș, C.S. Oltul Sf. Gheorghe, 
Portul Constanța, Progresul Brăi
la, C.S.M. Delta Tulcea, F.CJH. 
Steagul roșu Brașov, Tractorul 
Brașov, Victoria Tecuci, Viitorul 
Vaslui.

SERIA A n-A: Autobuzul Bucu
rești, Chimia Brazi, Chimia Tr. 
Măgurele, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Dinamo Slatina, Electropu
tere Craiova, F.C.M. Giurgiu, 
F.C. Petrolul Ploiești, F.C. Șoimii 
Sibiu, Gaz metan Mediaș, Meta
lul București, Metalul Plopeni, 
Poiana Cîmpina, Progresul Vul
can București, Rapid București, 
Ș.N. Oltenița, Unirea Alexandria, 
Viitorul Scornicești.

SERIA A III-A : Aurul Brad, 
C.F.R. Cluj-Napoca, C.F.R. Timi
șoara, Chimica Tîrnăveni, C.I.L. 
Sighet, Dacia Orăștie, F.CJH. Re
șița, Gloria Bistrița, Ind. sîrmei 
Cîmpia Turzii, înfrățirea Oradea, 
Metalurgistul Cugir, Minerul Ani
na, Minerul Cavnic, Minerul Mol
dova Nouă, Mureșul Deva, Uni
versitatea Cluj-Napoca, U.M. Ti
mișoara. Victoria Călan.

ÎN DIVIZIA C

SERIA I : C.S. Botoșani, Meta
lul Botoșani, Cristalul Dorohoi,

Șiretul Bueecea, Unirea Săveni, 
C.F.R. Pașcani, Tepro Iași, Nico- 
lina lași, I«aminorul Roman, Da
nubiana Roman, Foresta Fălti
ceni, Metalul Rădăuți, Avlntul 
Frasin. Zimbrul Suceava, Dorna 
Vatra DorneL A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc.

SERIA A n-A : Letea Bacău, 
Aripile Bacău, Partizanul Bacău, 
C.SJW. Borzești, Petrolul Moi- 
nești, Energia Gh. Gbeorghiu-Dej, 
Minerul Comănești, Oituz Tg. Oc
na, Cimentul Bicaz, Relonul Să- 
vin ești, Bradul Roznov, Cetatea 
Tg. Neamț, Constructorul Vaslui. 
Rulmentul Birlad, Hușana Huși, 
Demar Mărășești.

SERIA A IH-A : Chimia Buzău. 
Petrolul Berea, Olimpia Rm. Să
rat, Carpați Nehoiu, Ancora Ga
lați, Oțelul Galați, C.S.U. Galați, 
Metalosport Galați, Avintul Urzi
ce ni, Petrolul Băicoi, Petrolistul 
Boldești, Prahova Ploiești, Lu
ceafărul Focșani, Dinamo Foc
șani, Unirea Focșani, Foresta 
GugeștL

SERIA A IV-A : Unirea Trico
lor Brăila, Dacia Unirea Brăila, 
Tractorul Viziru, Cimentul Med
gidia, I.M.U. Medgidia, Electrica 
Constanța, Chimpex Constanța, 
Voința Constanța, Marina Man
galia, Unirea Eforie Nord, Șoimii 
Cernavodă. Victoria Țăndărei, A- 
zotul Slobozia, Granitul Babadag, 
Pescărușul Tulcea, Arubium Mă
cin.

SERIA A V-A : Celuloza Călă
rași, Victoria Lehliu, Unirea Bo- 
lintin-Vale, Telinometal Bucu
rești, Electronica București, 
I.C.S.I.M. București, Automatica 
București, Automecanica Bucu
rești, Unirea Tricolor București, 
Flacăra roșie București, Voința 
București, Sirena București, Aba
torul București, Mecanică Fină 
București, T.M. București, Vîsco
za București.

SERIA A VI-A : Dacia Pitești, 
Constructorul Pitești, Automobi
lul Curtea de Argeș, Flacăra 
Automatica Moreni, Metalul 
Mija, Progresul Pucioasa, Cimen
tul Fieni, Chimia Găești, Recolta 
Stoicănești. I.O.B. Balș, Progre
sul Corabia, Răsăritul Caracal,

ROVA Roșiori de Vede, Cetatea 
Tr. Măgurele, Petrolul Videle, 
Dinamo Alexandria.

SERIA A VII-A : C.F.R. Craio- 
va. Constructorul Craiova, Pro
gresul Băilești, Pandurii Tg. Jiu, 
Metalurgistul Sadu, Minerul Ro- 
v in ari, Mine»ml Motru, Construc
torul Tg Jiu, Minerul Lupeni, 
Minerul Vulcan, Dierna Orșova, 
Gloria Drobeta Tr. Severin, Chi
mistul Rm. Vilcea, Lotrul Brezoi, 
Unirea Drăgășani, Bistrița Bă
beni.

SERIA A VIII-A : C.I.L. Blaj, 
Unirea Alba Iulia, Metalul Oțelu 
Roșu, Minerul Oravița, Metalul 
Bocșa, Gloria Reșița, Știința Pe
troșani, Metalul Laminorul Hune
doara, Minerul Ghelar, C.F.R. Si- 
meria. Unirea Tomnatic, Electro
motor Timișoara, Vulturii Textila 
Lugoj. Unirea Sînnicolau Mare, 
Laminorul Nădrag, I.C.R.A.L. Ti
mișoara.

SERIA A IX-A : Metalul Aiud, 
Strungul Arad, Constructorul 
Arad, Rapid Arad, Victoria Ineu, 
Voința Oradea. Bihoreana Mar- 
ghita, Minerul Bihor, Oțelul 
Oraș dr. P. Groza, Minerul 
Suncuiuș, Recolta Salonta, Trico
lorul Beiuș, Unirea Dej, Con
strucții Montaj Cluj-Napoca, Teh- 
nofrig Cluj-Napoca, Sticla Arieșul 
Turda.

SERIA A X-A : Minerul Rodna, 
He be Singeorz Băi, Silvicultorul 
Măieru, Minerul Baia Sprie, Mi
nerul Băița, Lăpușul Tg. Lăpuș, 
Bradul Vișeu, CUPROM Baia 
Mare, Minerul Ilba Seini, Mine
rul Băiuț. Victoria Cărei, Some
șul Satu Mare, Oașul Negrești, 
Armătura Zalău, Rapid Jibou, 
Viitorul Șimleu Silvaniei.

SERIA A XI-A : Foresta Bistri-
Utilajul Făgăraș, Chimia Or. 

, Avintul Reghin, Oțelul 
Metalul Sighișoara. Mu- 

Luduș, Sticla Tîrnăveni, 
Sibiu, 

Me- 
Sibiu, 
Mirșa,

ța,
Victoria,
Reghin, „
reșul Luduș, Sticla 
Textila Cisnădie, Inter 
Automecanica Mediaș, 
talul Copșa Mică, UPĂ 
I.M.I.X. Agnita, Carpați 
Construcții Sibiu.

SERIA A XII-A: C.S.U. Brașov, 
Metrom Brașov, Carpați Brașov, 
Torpedo Zăraești, Precizia Săce- 
le, Măgura Codlea, Minerul Ba- 
raolt, Izvorul Biborțeni, Progre
sul Odorhei, Minerul Bălan, 
IUPS Miercurea Ciuc, Viitorul 
Gheorgheni, l.R.A. Cîmpina, Ca- 
raimanul Bușteni, Avintul Mîne- 
ciu, Carpați Sinaia,



După Balcaniada de polo a juniorilor

FELICITĂRI PENTRU TITLUL OBȚINUT, 
DAR C.E. VA SOLICITA MAI MULT!

NATAJiA EUROPEANA IȘI TESTEAZĂ
de juniori a Româ- 
campionatul balca

nic de polo, desfășurat în piscina 
Dinamo din Capitală, într-o ma
nieră netă, manifestată în special 
în meciul direct cu echipa Iugo-

Selecționata 
niei a cucerit

poartă. De aici au apărut șl nu
meroase ocazii de „om în plus*, 
situații de superioritate numerică 

.......................  ' ' — determi- 
in

și lovituri de la 4 m. 
nante In cucerirea victoriilor 
toate meciurile susținute.

tn momentele de fruc- 
ocaziilor create în fața 

Prea 
lingă

SUCCESUL ECHIPEIAU CONTRIBUIT LA
Șerban Popescu — căpitanul echipei, Gheorghițâ Chirculete, Gheor- 

ghe Popescu, Doru Ciobâniuc — toți de la Dinamo București, antre
nor Iuliu Capșa ; Francisc Szabo, Barbu Ghițan, Voicu Selegian — toți 
de la Rapid Arad, antrenor Ion Borza ; Tudor Mihai — Progresul 
București, antrenor Teodor Angelescu ; Eugen lonescu — C.S.Ș. 2 Bucu
rești, antrenor Gheorghe Dumitru "* * —
Napoca, antrenor Arcadie 
antrenor Paul Niculescu ; 
Nicolae Rujinschi.

Antrenorii lotului : Carol

Dorin Colceriu - Voința Clui- 
Sarkadi ; Horia Nițâ — C.S.Ș. București. 

Dorin Cosiră, — Cri șui Oradea, antrenor

Paul Niculescu.Corcec și

perfor-
ediții 

ori pe

slaviei care, prin prisma 
manțelor anterioare (la 7 
precedente s-a aflat de 5 
locul I), era considerată ca prin
cipală favorită. Prin titlul cîști
gat, elevii antrenorilor Carol 
Corcec și Paul Niculescu au pri
mit răsplata pentru eforturile de
puse în timpul pregătirilor, pen
tru menținerea disciplinei de joc 
în majoritatea timpului, pentru 
participarea conștientă șl fără 
rețineri la antrenamente, deși a- 
cestea (ca și competiția, dealtfel) 
au avut loc într-o perioadă In 
care cîțiva dintre tinerii poloiști 
susțineau examene școlare.

îmbucurătoare ni s-a părut — 
și trebuie să precizăm că, după 
opinia noastră, aceasta a fost 
cheia succesului — aplicarea in 
majoritatea timpului a concepției 
de joc bazată pe tenacitate în a- 
părare (care, de cele mai multe 
ori, nu a așteptat, ci a provocat 
greșelile atacanților adverși). pe 
circulația continuă a omului și a 
mingii pentru obținerea pozițiilor 
cit mai favorabile de a șuta la

Balcaniada a constituit insă 
șl o etapă de verificare înaintea 
apropiatului campionat european 
de juniori de la Budapesta (±1— 
39 iulie) și. ca atare. evoluția 
formației române trebuie privită 
si sub aspect critic. In acest 
sens, notăm, in primul rind. de-

fecțiunile 
tificare a 
porții echipelor adverse, 
multe șuturi peste și pe 
poartă sau ușor de apărat, ratări 
care, în condițiile unor întnniri 
mal dificile, cu parteneri de în
trecere deosebit de valoroși, pot 
duce la eșecuri. Să mai amintim 
faptul că In meciurile decisive, 
cu selecționatele Bulgariei șl 
Iugoslaviei, reducerea diferenței 
de goluri a coincis cu renunțarea 
la jocul rapid, activ, Incisiv, pre- 
ferindu-se, în mod greșit, acțiu
nile poziționale. statice, deloc 
periculoase pentru adversari 
oare, sesiztnd „oprirea motoare
lor*, au - contrat și au redus din 
handicap (Bulgaria a ajuns de 
la 2—S la 4—6, Iugoslavia de la 
1—4 la 3—4).

Am consemnat doar cîteva pro
bleme care trebuie să însemne 
puncte de reper în îndrumarea 
echipei române plnă la (șl ta 
timpul) campionatului european.

Dumitru STANCULESCU

„ȘTIM PREA PUȚIN DESPRE PRIMII ADVERSARI
este de părere antrenorul Ștefan

<«

Kroner, după tragerea la sorți

„INTR-O COMPETIȚIE FOARTE DIFICILA
1UPW0BI ROMÎM“

declară antrenorul emerit I. Corneanu
La sfirșitul săptămînil trecute, 

cîțiva dintre cei mai buni luptă
tori români de la stilul greco- 
romane au participat la turneul 
internațional al Poloniei „Me
morialul Pytlasinski*. La înapo
ierea delegației noastre, am so
licitat amănunte antrenorului e- 
merit Ion Corneanu.

Iată ce ne-a declarat : „Tur
neul din ,Polonia a lost o com
petiție de un nivel valoric foarte 
ridicat și o întrecere destul de 
dificilă, aptă să ne dea date 
reale despre potențialul sportivi
lor noștri, acum, înaintea cam
pionatelor mondiale de La Ciu
dad de Mexico. Nu numai numă
rul mare de concurent! (118, din 
13 țări) a făcut ca turneul să 
fie greu, ci și valoarea interna
țională ridicată a participanților. 
Polonia, de pildă, ca țară orga
nizatoare, a înscris în competiție 
cite 4—5 sportivi la fiecare ca
tegorie de greutate.

In același timp și Bulgaria s-a 
prezentat cu cea mai bună e- 
chipă și, în unele cazuri, cu 
cite doi concurent! la o cate
gorie. pentru ca antrenorii să se 
edifice asupra valorii și capaci
tății sportivilor. La fel au pro
cedat și antrenorii unguri. Lotul 
sovietic a fost compus, de ase
menea, din sportivi foarte buni.

In aceste condiții. cLntre spor
tivii români au dat deplină sa
tisfacție Constantin Alexandru 
și Ștefan Rusu, care și-au domi
nat cu autoritate toți adversarii. 
Foarte bine a luptat și Nîeu 

a greșit insă tactic 
pentru experiența lui) 
decisivă cu sovieticul 
pe care-l conducea 
incercind o nouă ac-

Gingă, El 
(nepermis 
în partida 
Ibrahimov, 
la puncte, 
tiune ofensivă cu cîteva secunde 
Înainte de gongul final. Acțiunea 
fiind insuficient pregătită, Gingă 
a fost contrat, fixat In „pod* si 
a pierdut la puncte. Ion Păun 
a luptat bolnav și apoi am fost 
nevoi ți să-1 retragem din con
curs. Promițător a concurat $1 
tînărul Nicolae Iordache. Ivan 
Savin (în special), Victor Dolip- 
schl și Constantin Ignat au lup
tat Insă sub posibilități*.

COMPETIȚII

INTERNAȚIONALE

DE TENIS

ECHIPELE ROMAMȘTt
EOROHKEIN CUPELE

iâ vom
lafost efectuate tragerile 

pentru ediția următoare a 
și

Au 
sorți 
Cupei campionilor europeni 
a Cupei cupelor la volei.

în C.C.E., formația masculină 
Steaua București va întîlni în 
turul preliminar pe Hapoel 
(Israel), urmind ca învingătoa- 
rea să joace, în decembrie, cu 
Csepel Budapesta, în timp ce 
campioana fetelor, Dinamo 
București, va avea de susținut, 
în noiembrie, în turul prelimi
nar, partidele cu campioana 
Greciei.

în Cupa cupelor, echipa Dina
mo București va juca în primul 
tur cu cîștigătoarea partidei 
preliminare dintre reprezen
tanta Israelului și Kughert 
(Olanda), iar Penicilina Iași 
va întilni. în preliminarii, 
pe reprezentanta Greciei.

• Alte rezultate din seria 
„Cupei

D 
Annie Soisbault”, 
rezervată iunioare-

a
competiție
lor. si care s-a desfășurat la 
Geneva : România — .Iugoslavia 
3—0 si Elveția — Danemarca 
3—0. In finala seriei : Elveția 
— România 3—0.

• La Sofia. în turneul de 
tenis feminin (echipe formate 
din jucătoare sub 16 ani), se
lecționata României a întrecut 
cu 4—1 
Bulgaria 
3—2.

formația Ungariei, iar 
a învins Austria cu

• A 
național_ ______ ______ .. _
shington. în primul tur. polo
nezul Wojtek Fibak l-a învins 
cu 6—2, 7—5 pe australianul 
Rod Frawley. în altă partidă, 
Bans Gilmeister 
dispus cu 3—6. 6—2, 
compatriotul său Pat

început turneul inter- 
de tenis de la Wa-

(Chile) a 
6—2 de 
Cornejo.
(Italia)• La Montecatini 

într-un meci conțin d pentru 
competiția internațională de 
tenis (tineret) „Cupa Galea", 
echipa Olandei a învins cu 5—0 
selecționata Elveției.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE VOLEI
internațională 

de la
® Competiția 

pentru junioare 
pesta a luat sfirșit cu 
Cehoslovaciei care în 
la capătul unui meci 
de disputat, a învins
reprezentativa României.

Buda- 
victoria 
finală, 

deosebit 
cu 3—2

9 în prima zi a turneului fe
minin de la Odesa, echipa 
R.S.S. Ucraineană a întrecut cu 
3—2 formația Cehoslovaciei, iar 
prima reprezentativă a U.R.S.S. 
a dispus de echipa Spartakus 
Budapesta cu 3—0.

Pentru
Redacția șl administrația : cod 70139 București, str. V. 

străinătate : abonamente prin ILEXIM - departamentul

M de polo
mai ușoară și nici mai grea 
decît celelalte grupe — a (ost 
de părere antrenorul tricolori
lor. Pentru prima oară vom 
întilni la inceput numai echipe 
de peste Ocean. Aceasta poate 
fi și in avantajul nostru, știind 
că S.U..L, Cuba și Mexic sînt 
echipe cu mai puțină expe
riență, dar poate constitui și 
tm dezavantaj, mai ales că ne 
intilnim destul de rar cu aceste 
selecționate 
prea știm 
ceea pot 
surprize, 
să luptăm 
si acest obiectiv ni I-am pro
pus — va trebui să câștigăm 
toate cele trei meciuri și să in
trăm astfel cu o victorie în 
turneul semifinal Sincer vor
bind. cred că se poate”.

despre care nu 
mult și tocmai de a- 

crea oricind mari 
Oricum, dacă vrem 
pentru o medalie —

Irinel Pănulescu are șanse evidente In proba de 200 m mixt
Pentru natația europeană ur

mează ci te va „săptămini de 
foc*. înotătorii bătrinului conti
nent se pregătesc cum nu au 
mai făcut-o parcă niciodată — 
si rezultatele care ne parvin zil
nic confirmă această idee — 
pentru cea mai mare confrun
tare de forțe din istoria acestui 
sport pe care o vor prilejui 
campionatele mondiale progra
mate in luna august, în Berlinul 
Occidental, întreceri in care sint 
angajați peste 1100 de sportivi 
din 59 de țări (cifre record).

Alături de campionii și re
cordmanii „en titre” sint an
grenați în pregătiri intense și 
sportivii mai tineri, adevăratele 
speranțe ale continentului nos
tru pentru Olimpiada din 1980. 
Pe aceștia îi așteaptă, chiar la 
sfîrșitul acestei luni, tradițio
nalele campionate europene ; 
înotătorii și săritorii juniori vor 
evolua la Florența, iar echipele 
de polo și-au dat întilnire în 
Insula Margareta, la Budapesta. 
Sint două competiții foarte im
portante care de regulă — la 
edițiile precedente — au anun
țat pe viitorii campioni și me- 
daliați olimpici.

Recentele campionate ale 
R.D. Germane au și semnalat 
atuurile natației din această 
țară pentru viitoarele J.O. En
der, Richter, Kother și celelalte 
mari campioane au și fost înlo
cuite cu înotătoare de o valoare 
foarte ridicată. Rețineți aceste 
nume : Cornelia Polit, 
Walde, Martina Odk, 
Metschuk, Petra Schneider, Jane 
Donath, Jeanette Bartz. Toate 
se anunță ca mari favorite ale 
concursului de la Florența, ală
turi de tinerele înotătoare din 
U.R.S.S., Ungaria, Italia, Marea 
Britanie, Olanda sau Suedia si 
in mod sigur le vom întilni 
printre protagonistele viitoarelor 
întreceri olimpice.

Birgit 
Karen

Printre candidatele la meda
liile care se vor decerne la a- 
propiatele campionate europene 
de juniori se înscrie și multipla 
noastră campioană și recordma
nă Irinel Pănulescu. Deși plo- 
ieșteanca pornește din start cu 
un dublu dezavantaj — ea este 
mai tînără cu un an decît toate 
adversarele sale (circumstanță 
care contează foarte mult la a- 
ceastă virstă) și din programul 
concursului lipsește exact proba 
(400 m mixt) la care ea deține 
cel mai valoros record — sin tern 
convinși că Irinel Pănulescu nu 
va lipsi din toate finalele pro
belor de craul, delfin și cea de 
200 m mixt. Cele mai mari 
șanse de a urca pe podium ea 
le are însă în cursa de tetratlon, 
cunoscut fiind faptul că este 
foarte bine pregătită pentru toa
te cele 4 procedee tehnice.

O luptă foarte echilibrată va 
prilejui și campionatul poloiș- 
tilor juniori. Arbitrul internațio
nal Radu Timoc, care a condus 
alele trecute partide din tur
neul internațional de la Bar
celona, veritabilă avanpremieră 
a C.E. de la Budapesta, este de 
părere că echipa Spaniei (câști
gătoarea competiției), precum și 
selecționatele Ungariei și 
U.R.SS. sînt principalele favo
rite.

Echipa României, care revine 
în întreceri după o pauză de 
două ediții, a trebuit să suporte 
rigorile tragerii la sorți și a fost 
repartizată într-o grupă cu for
mațiile Italiei. Olandei și Bul
gariei, din care doar două echi
pe vor promova în semifinale. 
Sarcină dificilă pentru tinerii 
noștri poloiști — cunoscind pro
priile posibilități și valoarea ad
versarilor — căreia îi vor putea 
face față numai printr-o totală 
mobilizare și prin jocuri de cea 
mai ridicată valoare.

Adrian VASILIU

CAMPIONATUL MONDIAL DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

34-a ediții a Campionatelor 
mondiale. Răminem 
regretul că n-au 
schimbe bronzul cu 
mai strălucitoare.

Pînă la acest meci, formația 
feminină de floretă a tării 
noastre a mai avut de trecut 
cîteva hopuri foarte dificile. în 
primul rind. partida cu Japo
nia. cu o echipă alcătuită din 
scrimere dispuse să se „bată” 
fără încetare. Victorie a fetelor 
noastre, in extremis, cu 8—7. 
Apoi, întîlnirea cu redutabila 
formație a Ungariei. în acest 
meci, decis în ultimul asalt. 
Țurcan a terminat victorioasă 
în fata lui Kovacs, cu 5—2. Din 
păcate, una dintre sportivele de 
nădejde ale echipei noastre. 
Suzana Ardeleanu. n-a avut lu
ciditatea necesară, fapt 
complicat mult disputa 
planșă. Astfel, la scorul 
pentru România, ea a 
asaltul cu Kovacs, după 
dusese cu 4—2... în acest med 
au punctat Moldovan (3). Tur- 
can (2). Chezan (2) și Ardelea
nu, respectiv Maros (3), Kovacs 
(2), Rejlo (2) și Schwarczen- 
berger. Deci, 8—8 (62—59 tușe

doar eu 
reușit să 
o medalie

care a 
de pe 
de 6—4 
pierdut 
ce con

PRIMA PARTIDĂ PENTRU TITLUL
MONDIAL LA ȘAH — REMIZĂ
MANILA, 18 (Agerpres). — 

în orașul filipmez Baguio a 
început marți meciul pentru 
campionatul mondial de șah 
dintre deținătorul titlului Ana
toli Karpov și salangerul său 
Viktor Korcinoi. Partida s-a în
cheiat remiză la mutarea 13-a.

TURUL FRANȚEI
PARIS. 13 (Agerpres). — Cea 

de-a 17-a etapă a Turului ciclist 
al Franței disputată marți pe dis
tanța : Grenoble — Morzine (226 
km) a fost cîștigată de francezul 
Christian Seznec cronometrat cu 
timpul de 7 h 13:34. 
tea clasamentului 
menține olandezul 
temelk, urmat la 14 
cezul Hinault și la 
tughezul Agostinho.

In frun- 
general se 
Joop Zoe- 

sec. de fran- 
6:25 de por-

date) și echipa noastră s-a cali
ficat la tușaveraj.

Cu această victorie, echipa 
noastră feminină de floretă do- 
bîndise calificarea printre pri
mele patru echipe din lume, 
încercarea de a obține un loc 
în finala probei s-a soldat în
să cu un eșec în fața unei 
formații care a constituit re
velația întrecerii, cea a Polo
niei. ajunsă aici în urma vic
toriei. cu 8—5. asupra echipei 
Franței. Meciul România — 
Polonia a debutat sub semnul 
echilibrului (3—2). 
au urmat patru 
cutive pierdute 
5—4... Și astfel, 
niei părea să ia 
cisiv. în sfirșit.

după care 
asalturi conse- 
la limită. cu 
formația Polo- 
un avantaj de- 

o mal bună 
mobilizare a floretistelor noas
tre și ajungem din nou la ega
litate (6—6). Dar, In continua
re, Moldovan a pierdut neaș
teptat la Skapska, fără să 
puncteze, pentru ca apoi fîna- 
lurile de asalt să fie iarăși ra
tate de Ardeleana (la Wyszo- 
cinska) și de Chezan (la Kroli- 
kovska). Cvartetul polonez va 
termina tn avantaj, cu 9—6. 
De notat că șapte dintre victo-

riile polonezelor au fost cîști- 
gate la limită...

In partea cealaltă a tabloului 
probei, o mare surpriză : echi
pa R. D. Germane, care a a- 
juns pentru prima oară în eli
ta probei feminine de floretă. 
Ea a întrecut cu 9—4 formația 
R. F.G.. medaliată olimpică si 
mondială! Tînăra echipă a R. D. 
Germane s-a comportat bine 
și in continuare. în partida cu 
formația U.R.S.S., în fața căre
ia a pierdut, cu 8—5. după o 
luptă foarte strînsă.

In acest fel, in finala probei 
feminine de floretă pe echipe 
se întîlnesc, la ora cînd efec
tuăm transmisia telefonică, e- 
chipele Uniunii Sovietice și Po
loniei.

In finala probei masculine de 
floretă pe echipe. Polonia a 
întrecut Franța 
nind campioană 
tru locurile 3—4 
chipele U.R.S.S. 
retiștii sovietici 
9—7.

Miercuri vor 
curs și echipele 
rindul cărora se va afla și re
prezentativa României.

cu 8—7. deve- 
a lumii. Pen- 
s-au întîlnit e- 
și R F. G. Flo- 
au cîștigat cu

intra în con- 
de sabie. In

PENTATLONUL MODERN DIN NOU IN PRIM-PLAN
(Urmare din pag. 1)

relor mari Întreceri ale pen
tatlonului modem. Urmărite de 
toți specialiștii noștri, întrece
rile „Cupei Europei” au fost 
in măsură să arate tehnicieni-

PROGRAMUL CONCURSULUI

Miercuri, la stadionul Olim
pia, de la ora 
doua serii ale 
călărie ;

Joi, stadionul 
la ora 9, ultima 
bei de călărie ;

Vineri, la sala Floreasca, 
de la ora 9, proba de scri
mă ;

Simbâtâ : de la ora 9, la 
poligonul Dinamo, proba de 
tir ; după-amîază, de la ora 
18. la bazinul ,,23 August", 
proba de notație ;

Duminică, de la ora 11, 
în pădurea Câlugăreni, pro
ba de cros.

9, primele 
probei de

Olimpia, de 
serie a pro-

lor și sportivilor modul cum 
trebuie abordate pregătirea și 
participarea in concursurile de 
anvergură, și nu ne îndoim că 
au fost trase cele mai bune 
concluzii privind viitoarele an
trenamente ale sportivilor frun
tași.

Vom urmări, de astăzi, o 
competiție in care sînt anga
jate șase echipe (Olimpia I, O- 
limpia II, Universitatea Timi
șoara I, Universitatea Timisoara 
n. Clubul sportiv școlar 1 Bucu
rești. Clubul sportiv Tg. Mureș) 
și, ca întotdeauna, disputa din
tre Olimpia și Universitatea Ti
mișoara promite să fie clou-ul 
competiției. Dupâ cum, la fel 
de interesantă se anunță lupta 
dintre Iuliu Galovici, Dumitru 
Spirlea, Ștefan Cozma. Constan
tin Călina, Vasile Nemețeanu, 
Sorin Crăciuneanu pentru pri
mele locuri aie clasamentului 
individual.

Azi. la stadionul Olimpia, de 
la ora 9, start în proba de că
lărie.


