
ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
IERI A AVUT LOC 

ȘEDINȚA ACTIVULUI CENTRAL 
DE PARTID Șl DE STAT

fn
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste România, a avut loc, 
joi după-amiază, la Palatul 
Sporturilor și Culturii din Ca
pitală, ședința activului central 
de partid și de stat, con
vocată din inițiativa secretarului 
general al partidului.

La ședință au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Iosif 
Banc, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, E- 
mil Drâgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu. Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitee, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Teodor Coman, Mi
hai Dalea, Mia Dobrescu, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Va- 
sile Patilineț, Richard Winter, 
Vasile Marin, Vasile Mușat.

Secretarul general al partidu
lui, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului 
sint salutați cu deosebită 
însuflețire, eu puternice apla
uze, urale și ovații. Partici
panta scandează îndelung, cn 
înflăcărare, „Ceaușescu-P.C.R.“.

Deschizînd ședința, tovarășul 
Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R. prim-ministru 
al guvernului, a spus :

„Organizarea întîlnirii cu ac
tivul central de partid și de 
stat, convocată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se înscrie in practica democra
tică a Partidului Comunist Ro
mân, promovată cu consecven
ță de secretarul său general, de 
a analiza și prezenta periodic 
principalele probleme interne și 
internaționale, pe baza învăță
turii revoluționare a clasei 
muncitoare, a socialismului ști
ințific, pentru a orienta mem
brii partidului, toți oamenii 
muncii, întregul popor ta mun
ca creatoare de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate șl trecerea la co
munism in România, ta lupta 
pentru progres și pace ta lume.

Această adunare are menirea 
de a înarma activitatea orga-

prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

nelor și organizațiilor de partid 
și de stat ea cunoașterea feno
menelor, mutațiilor șl tendin
țelor ce an loc pe arena vieții 
Internaționale, în mișcarea co
munistă și muncitorească, eu 
poziția P.C.B. in problemele 
cardinale cu care se confruntă 

astăzi omenirea, cu direcțiile cla
re, științific fundamentate ale 
politicii externe a partidului si 
statului nostru, care poartă 
amprenta gindirii revoluționare, 
profund științifice și creaioare 
a secretarului general al parti
dului, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Fermiteți-ne, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
ca, exprimind interesul vin, 
inalta prețuire și deplina apro
bare pe care activul de partid 
șl de stat, comuniștii, toți oa
menii muncii din România so
cialistă Ie nutresc față de po
litica principială a partidului, al 
cărei inițiator și promotor neo
bosit sînteți, să vă adresăm ru
gămintea de a lua cuvintul la 
această adunare".

Primit cu cele mai calde sen
timente, cu mare însuflețire, cu 
entuziaste aclamații și urale, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Ampla expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu - stră
lucită analiză a principalelor 
fenomene și tendințe ale vieții 
internaționale contemporane, a 
căilor de soluționare a comple
xelor probleme care confruntâ 
astăzi omenirea, a activității 
consecvente a României socia
liste închinată păcii și colabo
rării între națiuni — a fost ur
mărită cu interes deosebit și 
vie satisfacție, cu deplină apro
bare, fiind subliniată, in repe
tate rinduri, de îndelungi a- 
plauxe, urale și ovații.

La sfirșitul expunerii in vasta 
sală — martoră a aiitor eve
nimente politice de lama — 
domnește o atmosferă înălță
toare, de profundă vibrație pa
triotică. Se aclamă neîntrerupt

(Continuare in pag. a 4-a)
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Asiăzl, pc Stadionul Republicii, start In „Concursul Prietenia*4

rr CAMPIONII DE MilNE" A!

VA INVITA SA-I URMĂRIȚI!
De astăzi pină duminică sea

ra, Stadionul Republicii va fi 
gazda celei de-a XlI-a ediții a 
tradiționalei competiții atletice 
pentru juniori „Concursul Prie
tenia", fără îndoială cea mai 
importantă întrecere a atletis
mului tînăr din calendarul in
ternațional al acestui sezon. 
După ce ieri v-am prezentat pe 
cei mai buni componenți din 
rtadul celor 7 țări oaspete (Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, R.D.

m), Aurelian Tarbi (534 la 400 
mg), lăvin Mafiei (2,14 m la 
Înălțime), Iulian Grnmăzeseu 
(5,00 m la prăjină), Gheorghe 
Cojocaru (7.53 m la lungime), 
Sorin Tiriehiță (16,73 m). Cris
tina Popescu (24.31 la 200 m), 
Cristina Cojocaru (2:06.6 la 800 

Mititica Junghiata (2:08,71a 
ml. Elena Aflorii (13.9 la 
mg) și Doina Maxim (5212 
la suliță). Pentru a reuși

CRISTINA COJOCARU

Germană, Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S.), iată-i, acum pe frun
tașii generației actuale a atle
tismului românesc care vor lua 
startul in dificila confruntare.

Performanțele pe care le-au 
obținut în acest sezon ni-i ara
tă pe unii dintre ei capabili să 
lupte pentru primele locuri : 
Gyorgj i Marko (14:15,2 la 5 000

COPIII DIN POIANA SOARELUI

ATLETISMULUI

m).
800
100
m
locuri fruntașe, ei trebuie să re
editeze — cel puțin — aceste ci
fre. Pentru că vor concura aca-

GYORGYI MARKO(Continuare in pag. 2—3)

în C. E de tenis

VIRGINIA RUZICI Șl FLORENȚA MIHAI 
SE INTILNESC IN SEMIFINALE

A

BRAȘOV, 3 (prin telefon). 
Iată-ne la capătul celei de a 
treia zile de întrecere ta aceas
tă a X-a ediție a Campionate
lor • europene de tenis pentru 
amatori. Au fost din nou par
tide dîrz disputate. jocuri 
frumoase și cîtcva n-oi succese 
românești, care merită a fi 
subliniate. Mai tatii, fetele 
noastre au adus bucurie ta tri
bunele brașovene. Florența 
Mihai, luptind ca mult suflet 
de-a lungul a trei seturi, a reu-

șit să 
Elena 
ediției
Ruzici 
printre 
întimpinase o rezistență neaș
teptată din partea tinerei ju
cătoare din Riga, Irina Sev- 
eenco (21 ani). Jocul a fost 
decis abia în prelungiri, cînd

elimine pe 
Granaturova, 
trecute. Apoi, 

și-a înscris 
semifinaliste,

sovietica 
finalista 
Virginia 
numele 

după ee

Drumul șerpuiește 
bolțile din frunzare 
care se întîtaesc 
noastră, apoi, brusc,___ ___
luminiș : o pajiște scăldată in 
soare, tăiată in două de un 
fir de apă limpede, pe alocuri 
Înspumată. Aceasta-i. așadar. 
Poiana Soarelui, peisaj de 
basm, cu nume de poezie — 
acesta-i satul de vacantă de 
la Nova, nu departe de Bra
șov.

Forfotă ta fața vilelor, co
mandanții de detașamente stat 
intr-un precipitat du-te-vino, 
copiii, zeci de băieți și fete.

pe sub 
de fag 

deasupra 
iese in

în ținută de sărbătoare, se a- 
dună in grupuri, gata pentru 
emoționantele clipe care vor 
urma. Și-n văzduh se înaltă.

reve-deodată, clntecul : La 
dere, tabără dragă..."

Ctad au trecut cele 14 
Ce frumos, ce minunat... !

inimi bat. desigur, mai 
la gtadul despărțirii de 
Soarelui. „La revedere, 
dragă..-*

zile ?
Pest"

100 de 
grăbite 
Poiana 
tabără _

Privim ta jur. Căsuțele rid 
ta soare, cu muscate Înflorite 
la ferestre : pe pereți, panou
rile .Volnicii Daciadei". „Bu
sola de aur*. „Agentul de clr-

culație", ptaă și „Ariciul 
durilor" sint toate „la zi" 
evenimentele. Terenurile 
joacă, terenurile de sport

Pă- 
cu 
de 
au 

fost părăsite, parcă, doar cu o 
clipă in urmă. Steagul taberei 
flutură pe catarg. Dacă am 
pune întrebarea : „Ce-ați făcut 
ta aceste 14 zile. Mioara. Mir
cea, Steluța. Vasile... cei 
peste 100 de copii din Con
stanța ne-ar da. fără îndoială.

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

(Continuare in pag. a 4-a)

Radu VOIA

Florența Mihai 
in timpul me
ciului o Elena

Granaturova
Foto : 
Dragoș NEAGU

întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului mondial

El tineretului $1 studenților

AZI, LA VARNA, JOC AMICAL INTRE SELECȚIONATELE SANDA VLAD-PE PRIMUL LOC

DIVIZIONARE DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI
VARNA, 3 (prin telefon). Lotul fot

baliștilor români a sosit, aid, joi la 
prtaz, după o călătorie de trei ore eu 
autocarul pe ruta Constanța — Man
galia — Balcic — Vama, fiind cazat 
în frumoasa zonă balneară Nisipurile 
de Aur.

La puține ore după 
noștri au efectuat un 
stadionul principal al 
nluri Gagarin", unde 
în cursul după-amiezii de vineri în- 
tîlnirea dintre selecționatele divizio
nare A ale României și Bulgariei.

La sfirșitul celor aproximativ 80 de 
minute de pregătire care au avut un

sosire, jucătorii 
antrenament pe 
orașului Vama, 

se va desfășura

conținut cu precădere fizic, antrenorul 
Ștefan Covaci s-a stabilit asupra ur
mătoarei formule de echipă : Râdu- 
canu — M. Zamfir, Ștefănescu, Me- 
hedințu, Vigu — Romilă (Sătmărennn), 
Iordănescu, BOISni — Crișan, D. Geor
gescu, Marco. Din lot mai fac parte : 
portarul Coman, fundașul B. Grigore, 
mijlocașii-atacanțl A.
Mulțescu.

Antrenorul bulgar 
același care a condus 
zentativă bulgară In dubla intilnire 
cu echipa noastră ta recent disputata 
„Cupă Balcanică* a convocat in lotul 
său 16 Jucători. lată-i: portari: Stoi-

Răduleseu și

Tvetan Ilcev, 
prima repre-

kov, Pelcev ; fundași : Nikolov, Me- 
todiev, G. Bonev, P. Stankov, Gcvi- 
zov, Grancearov ; mijlocași : Kaserov, 
Ivanov, Mladenov, Slavkov ; înain
tași: Â. Stankov, Milkov, Markov, 
Țvetkov. Cei trei nou promovați in lot 
sint Pelcev, P. Stankov și Gevizov.

Echipa bulgară se află la Varna de 
două zile, pregătind această întilnire.

Partida va avea loc, cu Începere de 
la ora 19, pe stadionul „Iuri Gagarin*. 
In ambele tabere se apreciază că acest 
meci constituie o bună verificare ta 
vederea sezonului internațional oficial 
din. toamna aceasta.

Mihai iONESCU

LA SĂRITURA IN LUNGIME
HAVANA, 3 (Agerpres). — La Hava

na au ‘ 
cadrul 
dial al 
cursul
ce» a . . __
In probe de săritură în lungime, cu re
zultatul de 6,40 m. Dublul campion o- 
limpic Alberto Juantorena (Cuba) a 
cîștigat cursa de 400 m plat, cu timpul 
de 45.T7, iar coechipierul său Silvio Leo
nard a lost cronometrat în proba de 
100 m cu 10,21. Alte rezultate : mascu
lin : săritura ta Înălțime : Seniukov
(U.R.S.S.) — 2,20 m ; 110 m garduri: 
Casanaa (Cuba) — 13,62 ; triplusah : 
Herrera (Cuba) — 16,46 m ; feminin : 
100 m : Silvia Oliva (Cuba) — 11,24 ; 
săritura tn înălțime : Carbonell (Cuba) 
— 1.84 m.

Început întrecerile sportive din 
celui de-al 11-lea Festival mon- 
tineretulul șl studenților. în con- 
de atletism, un remarcabil suc- 
obținut Sanda Vlad, învingătoare



ÎN FIECARE CLUB, O ACTIVITATE jt E « ™ pmro.JS'

Azi

ECHIPELE NOASTRE îl
SUPERIOARĂ, EFICIENTA

C. S. Mureșul Tg. Mureș
loslf

REPPEEENTAN'TI! ROMÂNIEI

A avea adolescenți înseamnă 
«-ti asigura perspectiva șl dacă 
pregătirea lor are o bază solidă 
el pot contribui, la o virată fra
gedă. cînd nu au depășit încă 
vîrsta junioratului, la obținerea 
unor rezultate remarcabile In 
competițiile cu caracter republi
can și chiar în Intreccx-lle inter
naționale. Iată o realitate incon
testabilă care pentru clubul spor
tiv Mureșul Tg. Mureș constituie 
un laitmotiv în activitatea pe 
rare o desfășoară. în special In 
domeniul sporturilor prioritare.

DE LA SPECTRUL 
RETROGRADĂRII, 

LA UN PAS DE LOCUL 2

Exemplul cel mai grăitor, În 
acest sens, 11 reprezintă echipa 
feminină de handbal, Intilnită plnă 
ta sezonul 1977—1978 prin coada 
clasamentului Diviziei A, scăpată 
de regulă în ultimul moment, 
prin meciurile de baraj, de re
trogradare in divizia secundă. 
Diriguitorii clubului au izbutit să 
realizeze însă o colaborare ar
monioasă șl (după eum s-a vă
zut)... fructuoasă cu unitățile 
școlare In care se practică hand
balul de performanță, anume li
ceul „Bolyai* și Clubul sportiv 
școlar. Antrenorii Wilhelm Hel
wig și Ladislau Kulcsar au tre
cut la o selecție riguroasă, în ur
ma căreia au fost promovate ta 
Divizia A cele mai valoroase ele
mente, majoritatea junioare. Res
tructurarea programului de an
trenament. strictețea în respec
tarea acestuia. disciplina con
știentă și deplină din partea ju
cătoarelor au determinat un vi
guros salt calitativ în prestațiile 
din timpul campionatului, eu ur
mări directe în clasament. Mu
reșul a încheiat competiția pe 
locul 4, ratînd de puțin poziția 
șecundă în clasamentul final. în
noirea în componența formației și 
ta concepția despre pregătire s-a 
făcut simțită și prin faptul că, 
datorită evoluțiilor lor cu 
remarcabile, nu mal puțin 
handbaliste de la Mureșul 
fost selecționate în loturile 
ționale : Angela Cioboală, 
galena Pereș, Maria Dorgo 
oel de senioare, Eva Gali, 
Olteanu șl Zita Feher — în cel 
de junioare, Adriana Bărbat — în 
cel de tineret. Trebuie recunoscut 
că selecționarea a 7 jucătoare

Exemplul cel mai grăitor, 
acest sens, n reprezintă r

Insă la întrecerile copiilor. Un 
alt performer, dar la o categorie 
mai mică (SO kg), este Endre 
Klss. campion de juniori ta 1977, 
acum selecționat ta lotul repre
zentativ care va lua parte la 
„Cupa Prietenia*. în general, 
ta secția de lupte libere de ia 
C.S. Mureșul s-a creat o fru
moasă rivalitate sportivă, țelul 
fiecărui tinăr sportiv fiind ta pri
mul rînd promovarea ta loturile 
naționale. Desigur, aici ajung 
doar cei mai buni, dar prezența, 
de-a lungul anilor, a luptătorilor 
mureșeni în selecționatele țării 
constituie o materializare a in
tențiilor. In momentul de fată, 
ta secția de „libere- se antrenea
ză 45 de luptători seniori șl ju
niori (majoritatea component! a! 
echipelor din Divizia A și din Di
vizia școlară șl de Juniori), iar 
«Iți 20 se află in stadiul de fini
sare a pregătirii, urmînd ea, 
după cîteva teatAri. cei mai va
loroși, eu perspective certe. ss 
Ce legitimați.Rezultatele secției de hipte li
bere de la C.S. Mureșul ar putoa 
fi însă îmbunătățite și tind fa- 
eesn această afirmație ne gtadlm 
fa primul rtnd că din cel doi an
trenori, doar Gheorghe Bako are 
normă întreagă (și doar de I 
Juni), celălalt — Fr sorise Bolla 
— fitad remunerat cu ora. 
sigur, capacitatea șl r* 
p'Cs'e 'lâ îndoială', dar sfcitem eon-

totul 
de 7 

au 
n«-

— în 
Stela

eă selecționarea a 7 ___
înseamnă o frumoasă prețuire 
muncii.

CATEGORIA GREA, 
O SPECIALITATE A 

LUPTĂTORILOR MUREȘENI I

Urmași lui Ladislau Simon bat 
șl ri la porțile afirmării în „lu
mea* luptelor libere, eu multă 
ambiție și impulsionați de faptul 
eă, după 15 ani de lucru lntr-o 
sală Improvizată, se bucură a- 
eum de condițiile excelente ofe
rite de moderna Sală a sportu
rilor Antrenorii Franclsc Bolla șl 
Gheorghe Bako s-au specializat, 
parcă, în a pregăti luptători pen
tru categoria grea, dovadă fiind 
înseși rezultatele realizate In ul
tima vreme. In 1677, de pildă, 
Sandor Kiss a urcat pe cea mal 
Înaltă treaptă la campionatele na
ționale de juniori, iar anul acesta 
a fost riadul lui ștefan Lokodi 
să poarte tricoul de campion,

__De-
- - pasfunra 

fostului internațional nu pot fi 
puse la îndoială, dar stntem cor.- 
țlnșl că, lucrtnd în extiusivltate 
in domeniul luptelor. Bolla «» 
putea contribui și mai mult. 
promovarea talentelor.

FĂRĂ PATINOAR, 
TOTUȘI CAMPIONI 
Șl RECORDMANI I

Așa cum lucrează, eu 
deosebite, antrenorii de -------- .
viteză Carol Gall -și Eva Farkas 
al căror elevi au cucerit în sezo
nul trecut > titluri de campioni 
naționali de juniori, au stabilit » 
recorduri de juniori, iar 3 din
tre ei — Ibolya Szalmari, Atilla 
Bakos și Szilard Varga — lac 
parte din lotul național. Și tre
buie să precizăm că, deoarece la 
Tg. Mureș iernile din ultimii ani 
nu au fost prea geroase și, deci, 
nu s-a putut amenaja patinoarul 
natural, cele mai multe antrena
mente s-au desfășurat doar In 
ultimele două zile ale săptămini- 
ior, prin deplasări la Cluj-Napo- 
ea sau la Brașov. Chiar șl In 
■ceste condiții, secția de patinaj 
viteză, avînd 4« de sportivi legi
timați. este apreciată ea a doua 
secție a țării (după cea a clubu
lui sportiv I.E.F.S.), datorită bu
nelor rezultate obținute. Unul din 
„secretele* succeselor ’ L-âm a- 
flat la fața locului, vjzînd-o pe 
Ibolya Szatmari la o lecție de 
antrenament „pe uscat*, com
ponentă foarte importantă (poate 
chiar esențială) a procesului 
general de pregătire. Leoarcă de 
transpirație, Ibolya și-a permis 
doar o scurtă pauză, după care 
■ continuat să alerge parcă cu 
înverșunare spre... viitoarele ra
corduri și titluri.

PUȚINE „FLORI" 
IN „SERA" ATLETISMULUI

ruceese 
patinaj

Să vorbim și despre atletism, 
sport de asemenea prioritar, la 
cirma căruia se ană antrenorii

— eu normă întreagă — 
Buzdugan șl Gliaorghe Adorjan. 
Condițiile materiale pe care le 
au la dispoziție sint corespunză
toare (stadionul ,.23 Augurt" In 
sezonul în aer liber ; sală cu 
pistă de 30 m, gropi de sărituri, 
de aruncare a greutății cirul vine 
vremea rece). Nu lipsesc nici 
performerii : Lucia Negovan la 
100 m plat. Ion Olteanu Ja Ud m 
garduri, ambii făcînd parte din 
lotul speranțelor pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. O altă 
atletă cu mari perspective — 
Doina Varga (în 1976 campioană 
națională de junioare la 104 m 
garduri) — s-a accidentat și a 
trebuit, d.n păcate, să părăsească 
activitatea competițlonală. Secția 
de atletism are în alcătuire 3 
seniori, 25 de Juniori șl circa 40 
de copii : claificări sportive : 1 
cat. internațională, 1 cat. L 6 cat. 
a n-aNe întrebăm, fașă pot fi mulțu
miți antrenorii 
dorj an de activitatea 
a contesta 
dc pînâ 
pot face 
dacă vor 
dlțli-e pe care le au la dispoziție, 
dacă vor Întreprinde mai mult 
pentru selecția eierr.enteior dota
te. La acest din urmi capitol, 
ampla acțiune de dcp.stare a 
edemer.te’.cr cu gabarit mare, ini- 
UaU sub egida ..Daciaded*, tre
buie folostâ pentru o inAixie a 
»ecție4 cu tineri de mare perspec
tivi. selecționați din oraș seu din 
localitățile județului. în Luduș s-a -- -- —- 
elevul Marius Olteanu, 
de
75
m.
m 
de __
impresionante de viitor sulița?... 
Desigur, sint $1 aixe exemple 
care ilustrează faptul că talente 
există. Trebuie doar căutate ți 
lucrate.

Dumitru STÂNC JLESCU

Buzdugan și A- 
__ : lor» Fără 
unele reiuitate bune 

acum, apreciem eă el 
mal mult, dar numai 
valorifica integral con-
inlrepcinde mal mult

orașul 
prezer.tat. de pikiă. 

___ ______ ~Z , In virată 
17 ani, înalt de 1.9S m, avfnd 
kg și anvergura brațelor 1 90
Marin* Olteanu a alergai 30 

in 3,3 sec și a aruncat mingea 
oină le 90 metri ! Ce calități

AU ODTINUT

IN PRIMELE

VICTORII

MECIURI
In orașul cehoslovac Prerov au 

începu, campionatele europene 
de tenis pentru Juniori. In pro
ba de simplu (juniori mari), FI. 
Seg&rceanu (România) l-a Învins 
eu 6—2, 7—1 pe francezul Chlche. 
Ia sferturile de finală ale probei 
de dubiu (junioare), Jucătoarele 
românce Camelia CMriac și 
Cosmina Popescu au Învins cu 
*—» t—i pe Oja'.a (Finlanda), 
Nielsen (Danemarca). Alte re
zultate înregistrate de tenis ma
nii români : Juniori • (14 ani) : Ba
tea (Anglia) — Milial Șovar 6—4,
5— 7. 6—4 ; junioara (U ani) :
Perak (Austria) 
riac I—4. 4—4 ; Jacobsson 
dia) — Coaniina 
7—5 ; juniori (14
Hnat — ErcoU (Italia) 6—4, 6—7,
6— 1 ; junioara (14 ani) : Tulasne 
(Franța) — Luminița Sălăjan 
6—1, 6—3.

Camelia Chi- 
(Sue- 

popescu 7—6, 
ani) : Emil

„CUPA MĂRI
LA BASCHET

CONSTANȚA, 3 (prin tele
fon). După atîta vint și ploaie, 
soarele a inundat salba de sta
țiuni dc pe litoral. Joi dimi
neața, între antrenamente, 
baschetbalistele participante la 
„Cupa Mări, Negre" au profi
tai din plin de razele arzătoa
re ale soarelui, luîrsd cu așalț, 
alături de miile de turiști, 
plaja. După-amiază, Sala spar
turilor și-a reintrat și ea in 
drepturi depline. în prima par
tidă jucătoarele din echipa 
română de tineret, pregătite de 
antrenorul Tr. Constantinescu, 
au făcut o partidă bună în 
fața primei reprezentative a 
R.D. Germane, obținînd o preți
oasă victorie. Meciul a fost la 
discreția tinerelor noastre bas
chetbaliste, care au avut 
Maia Cuțov, Magdalena

incepind de astăzi, la Pitești

in 
Sze-

„TROFEUL CARPAȚE* LA AEROMODELISM
La start, sportivi din cinci fâri

Aeroclubului 
din Pitești in

Pe terenul
„Henri Coandă" ____
cep astăzi întrecerile unei im
portante competiții de aeromo- 
dele : Campionatul internațio
nal de zbor liber, dotat eu 
„Trofeul Carpați" — prima e-

diție — organizat de federația 
română de specialitate. Alături 
de sportivii noștri fruntași, la 
start sint 
cunoscuti 
dele din
Franța si

prezenti o scamă de 
constructori de mo- 

Ungaria. Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană.

De astăzi, la Sinaia, Ploiești și Brașov

TREI TURNEE
Sezonul șahisț estival, mai 

bogat ca oricind in acest an, 
atinge momentul său de virf. 
De astăzi, (ara noastră găzdu
iește, simultan, trei concursuri 
internaționale !

LA SINAIA, In sala de festi
vități a hotelului „Montana" — 
gazdă tradițională și ospitalieră 
a întrecerilor șahiste — începe 
Turneul internațional feminin 
al României, reunind 14 jucă
toare din 6 țări. Printre invi
tatele de peste hotare se nu
mără marile maestre Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria) și Tereza 
Stadler (Iugoslavia), maestra in
ternațională Corry Vreeken (O- 
landii), Helena Szmaczynska 
(Polonia). Maria Sinea (Ungaria).

Federația noastră va alinia 
garnitura de bază, care se pre
gătește în vederea Olimpiadei 
feminine de la Buenos Aires, în 
frunte cu maestrele interna-

TINERI IN UNIFORME ALBASTRE LA „ȘCOALA CURAJULUI*1
O comandă scurtă. ostă

șească : „Cu cîntec, înainte... 
marș !“ Și în aerul răcoros al 
dimineții se înaltă acordurile 
marșului „Sinlem parațutiști / 
Și Inimile noastre sînt de 
șoimi"... Cîntecul izvorăște din 
100 de piepturi tinere, 100 de 
băieți și fete în uniforme al
bastre care Încep, astfel, o 
nouă zi de tabără la „școala 
curajului". Sint tineri din for
mațiunile de pregătire pentru a- 
părarea patriei veniti din 
cîteva județe ale țării, «uci, 
în Parcul „23 August" din Ca
pitală. la turnul de parașutism.

Impunătoarea construcție din 
beton, ca un uriaș semn de 
exclamare, pare înfiptă cu creș
tetul în nori. Stela Damian îl 
măsoară din priviri în timp ce-și 
potrivește legăturile parașutei. 
Va fi primul ei salt liber. In- 
structoarea îi dă ultimele indi
cații. „La comanda mea, de
clanșezi 1“ Motorul intră în 
funcțiune și Stela, sub uriașa 
cupolă de mătase, este ridicată 
spre înalturi. 50... 60... 70 de me
tri. „Atenție, salt !“ Și iat-o plu
tind spre pămint. Aterizează In 
iarba parcului.

COPIII DIN POIANA SOARELUI
(Urmare din pa<j 1)

aceleași amănunte despre care 
ne vorbește profesoara Maria 
Voicu, directoar ea seriei : „Dru
meții pe cărări de munte, con
cursuri de orientare turistică 
și jocuri distractive ; excursii 
la Poiana Brașov, Castelul 
Bran, muzeele din Brașov, la 
Predeal ; întreceri sportive la 
fotbal, volei, șah. cros, cu o 
mare finală ; seri de cintec și 
poezie ; studii privind flora și 
fauna regiunii ; focuri dc ta
bără..."

Peste 100 de copii din Con
stanta vor spune, fiecare, a- 
casă : „Ce frumoși sînt munții, 
mămico", sau „Echipa noastră

a fost campioană la fotbal, tă
ticule, in cadrul „Daciadei" —- 
uite șl diploma", ori. „Noi am 
locuit in vila construită de 
muncitorii de la „Steagul roșu", 
prin muncă patriotică. Altele 
erau inăltate de constructorii 
de Ia „Tractorul", „Rulmentul" 
— au și plăcute pe ele unde 
serie acest lucru"...

Comandanții de detașamente. 
Victoria Ionescu, Aurel Câm- 
peanu și Elena Șerbăneseu, ca 
toți ceilalți. îsi urcă elevii in 
autobuze. „La revedere, tabără 
dragă...". De miine, în Poiana 
Soarelui lși vor petrece o parte 
din vacantă alti peste 100 de 
copii. De data aceasta din altă 
parte a tării.

— Cum a fost. Stela Da
mian ?

Este îmbujorată de emoție, 
Nu ne răspunde imediat. Se 
îndreaptă spre instructoare si. 
în poziție de drepți, raportează: 
„Sint eleva Stela Damian, am 
executat misiunea 1" Da, fata 
venită din Bozioru Buzăului a 
executat cu succes primul ei 
salt cu parașuta. Ii urmează 
Mariana Mihai, din Călărași, a- 
poi Nicolae Doloiu. din satul 
Plevna. apoi Marin Dumi- 
trache. Una din grupe execută 
salturi de acomodare din ,^i- 
vionul-școală" aflat la cîteva 
zeci de metri, alta face „în
călzirea* prin exerciții ]a a- 
paratele pentru lucru la sol. 
Totul se desfășoară intr-o ri
guroasă disciplină. „Nici an 
concepem altfel munca — ne 
spune instructoarea. maestra 
sportului Florica Ulă. Parașu
tismul este o „scoală a curaju
lui*. deci și o scoală a educa
ției în spiritul disciplinei, al 
muncii". După ce vor executa 
10 salturi, cei 100 de sportivi 
vor participa la examenul de 
brevetare. Apoi, o nouă serie 
le va lua locul. Pînă în toamnă 
cîteva mii de băieți si fete 
vor primi brevete de parașu- 
tisti sportivi de turn, pregătiți 
de instructorii Florica Ută. Va- 
sile Sebe, Valentin Rednic, Ion 
Pașca și tehnicianul Cristian 
Ciupitu. Este o amplă acțiune 
Înscrisă sub genericul „Dacia
dei" : „Pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei". (V. T.)

F

INTERNAȚIONALE DE ȘAH
ționale Elisabeta Folihroniade, 
Gertrude Baumstark, Margareta 
Mureșan, precum și tinerele 
maestre Dana Nuțu, Lla Bog
dan, Ligia Jicman, afirmate in 
ultima vreme.

Puțemice sint și turneele de 
juniori și junioare. LA PLO
IEȘTI vor evolua tineri jucă
tori din Bulgaria, Cehoslovaci», 
Iugoslavia, Polonia și Uniunea 
Sovietică, iar LA BRAȘOV ju
cătoare din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Polonia, 
Uniunea Sovietică și Ungaria. 
Bineînțeles, vor concura cei mai 
buni juniori și cele mai bune

junioare din țara noastră, cla
sați pe locuri fruntașe la cam
pionatele naționale : Marina 
Pogoreviei, Dana Nuțu, Lumi
nița Cirmaciu, Csila Sajter, 
Edith Kozma, Loretta Crișan. 
Zoe Lclia Cos tea (la fete) și 
Adrian Negulescu, Lucian Va- 
silescu, Alin Ardeleanu (la bă
ieți).

Turneele vor constitui un ul
tim prilej de verificare înain
tea meciurilor cu echipele Un
gariei (la băieți) și Bulgariei 
(formații mixte), programate la 
zfirșitul acestei luni.

ETAPE VIU DISPUTATE
IN „CUPA VOINȚA" LA CICLISM

PLOIEȘTI, 3 (prin itiefon). Joi, 
participant!! la cea de-a XXll-a 
ediție a competiției cicliste In
ternaționale „Cupa Voința* au a- 
vut o zi grea. Dimineața au luat 
startul în etapa a doua, o cursă 
de fond, iar după-amiază. In eta
pa a treia — o alergare pe cir
cuit, desfășurată într-un tempo 
Infernal. Este foarte adevărat eă 
întrecerea de dimineață a avut 
loc pe un traseu scurt (Ploiești
— Măgurele — Văleni de Munte
— Cislău șl retur — 102 km). Un 
traseu scurt, în schimb foarte 
dificil. S-a urcat șl s-a coborît 
aproape tot timpul, iar de la un 
capăt la altul al cursei am asis
tat la o goană șl o luptă de 
toată frumusețea. După 5 km de 
rulaj, fug din pluton M. Romaș- 
canu (Dinamo), I. Radu (Steaua) 
șl V. Radu (Voința). La km 10 
aceștia aveau un avans de 30 sec. 
față de urmăritori. Un efort con
jugat al celor din pluton și la 
km 13 totul revine la normal. 
Apele însă nu se liniștesc. Acum, 
din masa cicliștilor fuge din -nou 
V. Radu, căruia ti prinde roata 
F. Bilrger (Ungaria). Acesta din 
armă cfatigă sprintul <Hn Văleni, 
după care, împreună cu V. Radu, 
reintră fa... stnul familiei. Hărțu
ielile din pluton sînt însă departe 
de a se 11 încheiat. C. Clrstea 
(Steaua) sprlntează șl reușește să 

evadeze de unul singur. Ia un 
avans de 500 m, dar tind ii era 
lumea mal dragă sparge șl eu 
roata In mină, ridicată sus dea

supra capului, primește „defila
rea* tuturor colegilor de cursă. 
La Posești, primul face cale în
toarsă V. Bănescu (Steaua) — un 
tinăr ambițios care la cursa pe 
cont propriu. La Văleni, Bănes
cu avea față de pluton un avans 
de două minute și cu tot efor
tul grupului mare acesta nu va 
putea fi prins decît cu 15 km 
Înainte de sosirea la Ploiești. Și 
lată eă victoria se decide din nou, 
ca și In etapa precedentă, ia 
sprintul final. CIștigă Nicolae 
Savu (Dinamo) cu 2 h 32:06. ur
mat cu același timp de C. Bonciu 
(Steaua), F. Bilrger (Ungaria), M. 
Anghel (Voința) și alții.

Etapa a Iii-a — cursă pe cir
cuit pe B<1. Gh. Gheorghiu-Dej 
din Ploiești (30 de ture, cu sprint 

la tre' ture) — a fost urmărită de 
un numeros public, care a asis
tat la o dispută spectaculoasă. 
Primul joc a revenit alergătoru
lui dinamovist Valentin Iile cu 
1 h 14:26, urmat de Z. Halăsz (Un
garia), N. Savu (Dinamo) — am
bii cu același timp.

După trei etape conduce ta 
clasamentul general Vaslle Teo
dor (Dinamo) cu 7h 57:12. Pe 
locurile următoare se află M. 
Romașeanu — la 6 sec. și Tr. 
Slrbu — la 15 sec. (ambii de la 
Disiamo).
Vineri are loc etapa a IV-a, 

pe ruta Ploiești — Comarnic — 
Posada — Sinaia și retur 
(135 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

PRIMI! CAMPIONI M „DACIADEI" LA CICLISM-JUH10RI
TG. MUREȘ, 3 (prin telefon)- 

Au început întrecerile campio
natelor republicane de ciclism 
ale juniorilor care se desfă
șoară anul acesta sub egida 
marii competiții naționale „Da- 
ciada". Tinerii rutieri s-au în
trecut în proba de contratimp 
pe echipe. La juniori mari au 
fost prezente 10 echipe. A rfș- 
tigat Petrolul Ploiești (antre
nori Z. Sima si L Ardeleanu), 
care a acoperit cei 70 km in 
lh38:57.5 urmată de: X Vo

ința București lh 41:20,l si 3. 
C.S.Ș. nr- 1 București lh 41:59,2. 
Formația campioană a fost for
mată din L Vintilă, F. Chițu, 
Gh. Bărăităruș și N. Mocanu.

In întrecerea juniorilor mici 
pe primul loc s-a clasat echipa 
C. S. Brăila (antrenor M. Si- 
mion) în lh 01.28. Ea a fost 
urmată de : 2. Olimpia Bucu
rești lh 03:16 și 3. C.S.Ș. nr. 1 
București lh 03:52. (Ion PAUȘ, 
coresp.).
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ARE I Reflecții pe marginea teslelor de la Constanța
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Acțiunea de testare a unor 
fotbaliști din Diviziile A și 
B, în afara celor consacrați in 
loturile reprezentative, realiza
tă la Constanta in zilele de 1 
și 2 august, a fost foarte reve
latoare în ceea ce privește sta
diul actual al fotbalului nostru, 
necesitatea ca acest sport să ia 
drumul unei noi calități, mult 
mai apropiată de nivelul inter
national.

Cine a privit cele trei me
ciuri care au opus într-o par
te, jucători de Divizia A. iar, 
de cealaltă parle. jucători de 
Divizia B. a avut 
multe ori senzația 
lutla celor două 
este diferență de 
Chiar în jocurile In care au 
învins echipele loturilor A (lo
tul A 3 — lotul B 3 : 2—9 șl 
lotul A 2 — lotul B 2 : 2—1), 
a existat un echilibru și o ex
primare In joc egală, departa
jarea ca scor făcîndu-se numai 
în finalul întîlnirilor. în aceste 
partide au putut fi văzuți ju
cători din Divizia B care ori- 
cînd pot juca In formațiile di
vizionare A din prima jumăta
te a clasamentului.

în acest caz, Întrebarea fi
rească este dacă a crescut va
loarea Diviziei B tas a scăzut 
potențialul Diviziei A. La pri
ma vedere, Înaintea unui stu
diu mal aprofundat, s-ar putea 
afirma că ambele presupuneri

de cele mai 
că intre evo- 
formatii nu 
o categoric.

SSI 1
BUT LA ALTUL
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• Intre 15
federația de 
va organiza 
International 
file de aur* 
sa aibă loe 
pe litoralul t. _ . . . ___ _
sportivi care n-au tanpUn.it vira
ta de 11 de an). Printre partici
pante se va afia, ca și ta alti 
ani, și o reprezentativă a tării 
noastre.
• Echipa divizionară A Uni

versitatea Timișoara a lost Invi
tată la un turneu international 
eare va avea loc la Split (lugo- 
stavie), Intre t șl U septembrie. 
XV.-le timișorean va Juca două 
meciuri cu selecționat» de rugby 
a țării gazdă, care se pregătește 
pentru Campionatul european 
F.I.R.A. (grupa B). precum șl 
eu e formație earuidiană. Invi
tată, de asetpenea, la acest tur
neu.

I și M septembrie, 
rugby a Bulgariei 

tradition?.: ul turneu 
tie rugby „Nalpu- 
(eompetițta urmlnd 

Jntz-o localitate de 
tării vecine) pentru

I
I
I
I
I
I
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MllNE" Al ATLETISMULUI
I

TA SĂ-I URMĂRIțl I
I

ion de 
l spec- 
e insă 
gii lor 

la care 
llor in 
Mosco- 
kească. 
tigent, 
fconsti- 
Ivaiorii 
Nădăj- 
Lje de 
Ki Să

repre- 
l celor 
numi,

duminică seara, „speranțe au
tentice" ale atletismului româ
nesc să fie cit mai lungă.

Iată recordurile i BALEȚT: f“ — - 
20.9. soo m : «7 os. too 
1500 m : 3:44,36, 3 000 
5 000 m: i4:i«,a, no 
«o mg : 51,1 -----
4X100 m : 
10 km marț . mujuiii.

T,SS m. Înălțime: Lit m, triplusalt: 
14 20 m, prăjină : 5,20 m, greu
tate : i8,ao m, disc : M,98 m, su
liță : 77,00 m, ciocan : ss,4« m, 
decatlon: 7 300 p; (recordul la 
săritura In Înălțime a fost stabi
lit anul trecut la Sofia de Adrian 
Prețeasa) ; FETE : 1M m : u.3,
Ș00 m; 13,2 too m: 53,57, .
“** * ’ —---- 4:19,0, 100 mg :

45,1, 4X«oo m: 
4 34 m, înălțime: 
: 14,41 m, disc : 
97,34 m, pentat-

recordurile competiției : : 100 m: 18 2, 200 m:
" ra : 1;4«,»2, 

m : 9:04,37, 
mg : 13,8,2 000 m ob.: 5:39,2, 

40,5, 4X400 m : 3:10,6, 
Ft 42:43,0, lungime:

11.3,

6

e- 
mi
tu.

2.-03,4, 1 500 m : 
13,4, 4X100 m : 
3 J7.3. lungime :
l, 45 m, greutate 
53.00 m, suliță : 
km : 4 510 p.
• Astăzi, primii iau startul — 

dimineața la ora 9 — decatlo- 
nlștii care vor concura ta pri
mele trei probe. După-amiază, 
la ora 14 are loc festivitatea de 
deschidere, iar concursul Începe 
la ora 14,30. vor fi desemnați 
dțtigătorll ta următoarele pro
be : 100 m, 1500 m, 110 mg, 5 000
m, lungime, disc, suliță (băieți), 
100 m, 1500 m, 1O4 mg ț; greu
tate (fote).

SPORT INFORMEAZĂ
LOTO

I: 1,50
1300);

It. 3 : 
p,25 a 
M lei; 
k. X : 
ptego- 
psmul
I va- 
fipan-
I din

flecare concurs șl, ta consecință, 
a multor mari cîștlguri acordate.

Vă prezentăm programul com
plet al Concursului Pronosport 
din 4 august 1918 ;

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

uitate 
BLAU 
» va- 
rono-
de pe 
allsti- 
îcură 
ipan-
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I. C.S. Botoș. — Nlcollna Iași 
n. Constr. Iași — Lamin. Roman 

HI. Celuloza CăL— Oțelul Gl. 
IV. Azotul Slob.— Vict. Tăind.
V. Ancora Gl. — Unirea Tr. B. 

Vi. Metalul Buc.
I.C.S.I.M. 
Autobuzul 
Voința Buc.
Pandurii 
Electro Cv. 
C.F.R. Tim. 
Gloria Arad— U.M. Tim.

VIL 
vin.

IX. 
x.

XI. 
xn. 

XIII.

— Ș.N. Oltenița
— Electronica
— T.M. Buc.
— FI. Roșie Buc.
— C.F.R. Cv.
— Unir. D. Tr. S.
— Constr. Arad

I 
I
I

Nu uitați ! ASTAZI și MÎINE | 
mal puteți depune buletinele 
pentru acest atractiv concurs ! 1

Tragerea Loto de astăzi se va 
televiza la ora 1».

I
I

șînt valabile. în timp ce cali
tatea jocurilor din Divizia A 
este în descreștere, echipele di
vizionare B, din partea supe
rioară a clasamentelor, și-au 
îmbunătățit jocul datorită unei 
infuzii de jucători care au ac
tivat 
unor 
de te. 
B a 
lent.

Dacă o analiză mai aprofun
dată va confirma regresul ni
velului de joc din Divizia A 
atunci în planul de măsuri al 
federației va trebui să se înscrie 
• temă spinoasă căreia îi va 
trebui găsită o rezolvare ur
gentă cu mijloace adecvate.

Cel mai elocvent argumerit 
al afirmațiilor de mai sus este 
acela că Lăturile divizionare A 
8 Si A 2 nu au arătat in teren 
nici o concepție de joc, ei doar 
o tradițională așezare și mișca
re ce seamănă Izbitor eu tipare 
ale sistemului WJf, folosite în
deosebi de jucători cu stagii. 
Nici loturile B nu au arătat 
ceva în plus, nu ar fi insă 
exclus ca tocmai această stag
nare din Divizia A să faciliteze 
un fel de nivelare de joc ta 
eele două divizii (A și B) ale 
fotbalului nostru. Ignorarea În
noirilor din nltimti ani. stabi
lizarea la unele forme de an
trenament ti joc depășite an 
dus ta eele din urmă la scăde
rea valorii-

Dar iată că la această testa
re. evenimentul cel mai inedit 
a fost acela al jocului surprin
zător și al victoriei obținute in 
fala iotului reprezentativ al 
tării noastre de către echipa 
F.C. Bala Mare pe scheletul că
reia a fost format Lotul B 1. 
la început cu 5 jucători, după 
pauză eu 9 jucători. Această 
echipă a realizat un scor final 
favorabil de 3—1 care nu poate 
ft pus deloc sub semnul intim- 
plării. Antrenorul Viorel Matc- 
ianu i-a lnvătat pe băimăreni 
un joe de circulație și pătrun
deri pe spatii libere create care 
a pus ta derută pină acum 
multe echipe din Divizia B și 
ta plasa căruia a eăzut gl echi
pa națională. înainte de joc, 
antrenorul Mateianu ne-a ex
plicat concepția sa de joc care 
rezultă din studiul fotbalului 
international din ultimii ani. Pe 
scheme. Ideile lui arătau inge
nioase însă nu păreau cu șansă 
pe teren si mai ales în fata 
echipei naționale. Totuși, avan- 
sfnd doi Înaintași. Terheș si 
Dragomlreseu. drept două vir- 
furl de atac, lotul national a 
făcut gresala să păstreze 4. 
uneori 3 apărători pentru a-

în Divizia A și apariției 
fotbaliști talentati din ju
ca ți angajării in Divizia 

unor antrenori, fie cu ta- 
fie cu experiență.

cești doi adversari, situație care 
a dat posibilitatea celorlalți 
fotbaliști adverși să realizeze o 
circulație ușoară din care lip
seau 2—3 selecționabili. reținuți 
de vîrfurile de atac menționa
te. în acest mod ei surprindeau 
cu realizarea unor culoare in 
adincimc (așa a rezultat primul 
gol care a dat tonul surprizei). 
După aproape o jumătate de 
oră. Lotul A a sesizat greșeala, 

a echilibrat în bună parte jo
cul si Crisan a egalat în min. 
43. După P3uzâ mori-ea băi- 
mărenilor a funcționai eu alte 
scheme. Internaționalii noștri 
s-au enervat, au primit toca 
două goluri și au fost aproape 
de a primi alte două.

Am văzut de multe ori echi
pa națională ..chinutadu-se* ta 
antrenamente eu adversari mo
dești. uneori învinsă, de cele 
mai multe ori invingtad. dar da 
această dată a fast serba de 
victoria anei eooecpții de Joc 
a pl ir ala de tiaeri fotbaliști ae- 
esBOCCați, dintre eare tinărui 
Terkeș. de 18 ani. actor a două 
goluri, a fee* o revelație. în 
afara surprizei jocului advers, 
total reprezentativ a părui lip
sit de forță si de valoarea o- 
bișnuită. după pregătirea ăia 
această Tară. încheiată la Con
stanța eu trei meciuri amicale, 
două eu echipe străine pe rare 
le-a învins și eu al treilea joc 
pierdut eu Lotul B 1. ăîențio- 
nînd faptul că In partidele eu 
Lokomotiv Plovdiv și Carl Zeiss 
Jena, lotul a jucat bine. 
Tom avea prilejui să coastatâna 
astă-scarâ după jocul de La 
Varna, eu o selecționată bulga
ră, dacă evoluția foarte slabă 
a Internaționalilor noștri In tes
tul cu Lotul Bis fost un sim
plu accident sau dacă nu cumva 
e vorba de unele erori de pre
gătire ți de scădere a valorii 
lotului reprezentativ.

In orice caz, ceea ce a arătat 
F. C. Baia Mare și antrenorul 
său Viorel Mateianu trebuie să 
fie un îndemn pentru tanoiri 
Ignorate de citiră ani, văzute 
la televiziune de multe ori, în
deosebi la campionatul mondial. 
De fapt, circulația mingii rea
lizată de băimâreni semăna, 
păstrînd sau nu proporțiile, cu 
drculația din teren, a brazilie
nilor.

Fără a exagera cele văzute 
fa evoluția băimărenilor, ar tre
bui să afirmăm, totuși, că el au 
dat semnalul unor înnoiri obli
gatorii în joc, și atît cluburile 
cît și federația trebuie să ia un 
exemplu.

Tribuna suporterului

De ta duj-Napoca, ve’ti bune 
H încurajatoare peru u statorni
cii simpatlzanți ai „U*-u:td.

Dupd ce Municipiul ți Județul 
s-au afirmat prin ocuparea unor 
locuri fruntașe ta întrecerea so
cialistă, ta diferite ramuri de ac
tivitate economică ți social-cul
turală, organele locale au trecut 
la măsuri pentru rezolvarea co
respunzătoare ți a problemelor 
sportive.

Retrogradată acum doi ani filta 
cauza unor greșeli ale conducerii 
clubului, care a abdicat de la 
principii și a renunțat la atribu
tele specifice tinereții, sacriticind 
o veche și frumoasă tradiție ți 
lăsindu-se antrenată ta unele 
practici negative) „Universitatea", 
după un an de infructuoase în
cercări cu oamenii vechi, încer
cări care n-au dus ți nu puteau 
duce la rezultatele scontate, s-a 
retras tn incinta bătrinel Institu
ții de cultură transilvane, pre
cum se retrage o armată, după 
o ta/rtapere, ta „cetate", pentru 
■ se reorganiza ți a se reface In 
vederea continuării luptei. Și a 
găsit aci, In îndrumarea înțele
gătoare ți grija atentă, princi
pială ți exigentă a prof. Ion 
Vlad, rectorul Universității, ani
mator al sportului, ți condițiile, 
ți izvorul de energie pentru re
construirea echipei pe baze noi.

Și a fixat la temelia acestei 
construcții piatra de granit a 
muncii avintate, corectitudinea ți 
fermitatea Intr-un climat de în
credere reciprocă Intre factorii 
angajați sd contribuie la redre
sarea fotbalului din orașul de 
pe Someș.

O nouă conducere administra
tivă, o nouă conducere tehnică 
(care a avut tăria de a renunța 
ia cei care-și etalau pretențiile 
pe bază de nume, fără acoperi
rea muncii ți implicit a randa
mentului), 
tineret, 
propria 
devotați 
(printre 
a-l cita 
drel Șepci), , _ _ .
obiectivă a unor elemente 
perimetrul județului, 
mosferă de robust

o masivă infuzie de 
crescut și educat In 
pepinieră de tehnicieni 
spartului ți „U“-ulul 
care fie-mi permis de 
pe vechiul prieten An

ti selecție severă ți 
din 

Intr-o at
ent uziasm,

Aurel NEAGU

'« e •

toate acestea contribuie la clădirea 
unei noi echipe, cu jucători tc- 
lenlați ți disciplinați, cu o con
cepție și un stil propriu da foc, 
ou o sdnâtocsd mentalitate.

Cu aceste importante realizări 
organizatorice, „U* pățește ta 
noui campionat cu un lot de ju
cători mai numeros ți mai bo
gat valoric, avind legitime spe
ranțe fi îndreptățite pretenții să 
dftlge locui I in serie ți si pro
moveze in D.vizia A.

Avind un suport moral bine 
conturat (susținui de autoritatea 
ți pirul celor eare-i conduc des
tinele), avind tehnicieni price puți 
ți puți pe treabă ți jucători cu
minți, disciplinați ți sirgulncioți, 
susținută ți încurajată de entu
ziasmul actualilor colegi ți de 
dragostea foștilor trudeați clu
jeni, stat convins ci „U“, echipa 
tinereții mele, iți in ocupa. Intr- 
un viitor apropiat, locul tn ie
rarhia fotbalului romanesc, edu- 
ctadu-ți o prețioasă contribuție 
la redresarea lui.

Cu aceste dorințe ți gtnduri, o 
sinceri urars de succes !

Ian M PAUNESCU

• F. C. ARGEȘ PLEA.CA AZI 
IN TURCIA. Echipa F. C. Ar
geș pleacă in cursul acestei di
mineți In Turcia, unde va susți
ne un turneu de trei jocuri.
• AFLINDU-SE în turneu ta

R. F. Germania, echipa S.C. Bacău
a jucat in compania ; /
S. V. Waldhof. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (1—1).

• U.T.A. — METALURGIS
TUL CUGIR 1—1 (1—0). Partida
s-a disputat la Aiud In cadrul 
„Cupei Eliberării*. Au marcat : 
Vaczi (min. i«) pentru arădeni 
șl Dobai (min. 60) pentru meta- 
lurglști. U.T.A. a folosit forma
ția : Jivan (Iorguleseu) — Bu- 
beia Kukla, Gașpar, Bîtea — 
Bedea, Domide, Schepp — Cura 
(Tamaș), Vaczi, Coraș. (1. Cră
ciun—coresp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ —

DUNAV RUSE 2—3 (2—1). Au
marcat : Palfi, Arineanu, respec-

formației

TABĂRA DE JUNIORI DE LA SIMERIA,
0 SITA EXIGENTA, DAR Șl 0 OGLINDĂ SEVERĂ

ce se înnegrea cu ..plusuri" și 
„minusuri" după un dribling 
reușit, după o centrare precisă, 
după un șut violent, după o 
deposedare ezitantă, după un 
plonjon stingaci. după... A- 
proape involuntar, ne confrun
tăm părerile cu cele ale „co
misiei" și vedem ciorchini de 
„plusuri" (meritate) agățate de 
numele lui loan Bindilă (A- 
vintul Reghin). Dobrin Dumi- 
triu (Politehnica Iași), Walter 
Ackerman (C.S.Ș. Arad). Da
niei Chifu (Universitatea Cra
iova), Marian Boghean (C.S-M. 
Galati). Aprecieri încurajatoare, 
de asemenea, in dreptul unor 
nume care evocă renumele 
sportiv al taților lor: Bîscă, 
Meszaroș, Foaie, Tirlea, Varga 
(C.S.M. Reșița). Nicolae Soare 
II (care speră să schimbe, 
cîndva. de pe gazon, priviri 
complice cu tăticu’ aflat la 
doi past in fata microfonu
lui)... în fine, ultimul test, per
manent. eu o nuanță de ab
stract. greu de pipăit, nemăsu
rat in cifre seci, dar <lc im
portanță majoră : comportarea, 
trăsăturile de caracter, atitudi
nea față de fotbal, dorința de 
angajare.

Si au rămas 80, care îsi con
tinuă programul, canalizat a- 
cum exclusiv, pe latura de in
struire. Ei reprezintă cîteva 
clase de fotbal, cîteva certitu
dini probabil, desigur, multe 
speranțe investite. Reprezintă, 
în același timp, o oglindă a 
potențialului actual al centrelor 
de copii si juniori. în acest 
sens, concluziile lui C. Ardc- 
leaeru, conducătorul taberei, sînt 
cam amare :

• Mult: juniori n-au fost 
supuși niciodată probelor de 
control recomandate de F.R.F.

• Se menține o veche tară, 
predilecția pentru joeul static.

• Primează „tehnica liniară", 
preferindu-se pasa cu latul.

• Există o criză de por
tari si de extreme, cel puțin 
la categoriile de vîrstă inves
tigate Ia Simeria,

Pe harta fotbalistică a țării, 
Simeria reprezintă La ora ac
tuală un punct 
cit îi permite 
-beneficiară" a 
divizionare C.
meria închide (alături de Bis- 
tnța ți Sighișoara) triunghiul 
taberelor de copii și juniori or
ganizate de F.R-F. ta vacanța 
mare, ediția *13.

Locul de desfășurare — sta
dionul C.F.R. din localitate. Pe
rioada : 15 iulie — 20 august. 
Comandamentul tehnic : antre
norii Canstanlin Ardelean::. 
Ghearghe Ccistatoveanu, Mihai 
Ctarnoavă și Alexandru Lazăr. 
Partidpanti : 174 de minifot-
baliști (categoriile de virslă 
13—14 si 14—15 ani), o ci time 
eu calitate presupusă, din cei 
8 000 dti s-au cernut prin se
lecții succesive ta anterioare 
faze județene și zonale. Si în
săși tabăra de la Simeria re
prezintă un ochi (cel mai mă
runt) al acestei site uriașe care 
trebuie să desemneze a treia 
parte din efectivul Centrului 
national de copii si juniori, re
cent Înființat.

Băietandrii cu vocea în 
schimbare au venit din cele 
patru zări coborind sfioși ta 
gara Simeria. Aveau chiar e 
undă de Îngrijorare ta priviri, 
știind că numărul lor se va 
subția Dir.ă la 80. .cota" pe 
care Simeria \ a trebui să o 
trimită „Centrului național*. 
O ultimă selecție deci, mai pre
tențioasă. mai severă decit cele 
depășite pină acum. La ce e- 
xamene au fost. deci, supuși 
laureatii zonelcr geografice ?

La început au 
eintărire 
mărunți 
primit o 
catalogul 
Apoi 
zice 
peste 
tanța 
care 
meciuri de două reprize a 30 
de minute. .Albaștrii" cu „gal
benii”. să zicem. Dispute a- 
prige, dinamizate de sentimen
tul concurentei, sub privirile 
atente a opt ochi care se a- 
plecau. din cînd în cind. pe 
fila carnetului de pe genunchi.

mai apăsat de- 
conditia ei de 
unei oarecare 

Pentru că Si-

suportat o 
din ochi, căci cei mai 
și mai slăbuți au si 
notă ta consecință in 
celor patru profesori, 

s-au angajat în teste fi- 
(serii de 30 m, sărituri 
obstacole, alergări pe dis- 
de 2 000 și 3 200 ni), după 
s-au lansat în adevărate

Statu-ouo în aria fotbalului 
juvenil ? De ce ? — întrebăm 
pentru a cita oară în aceste 
coloane.

Ion CUPEN

CINE VREA UN MARCEL RADUCANU ?
Nu, nici vorbă c* Marcel Răducanu să plece de la Steaua ! 

El va continua să Joace sub culorile echipei-noastre campioane, 
să ridice tribunele ta picioare cu driblingurile lui in cascadă, 
dar ta același timp să și rateze ocazii imense de dragul unei 
fente In plus, al unei „floricele* adăugate la un șut expediat 
spre poarta adversă. Marcel Răducanu va rămîne și pe mai 
departe la clubul care l-a crescut de la 12—13 ani șl care aș
teaptă de La el — pe bună dreptate — o comportare superioară 
ta viitorul campionat. De unde atunci rostul întrebării din titlu? 
Raționamentul e foarte simplu.

Mareei Răducanu — ca și Aelenei, Ion Ion, A. Ionescu, Radu 
Dan. Iordan Angelescu și lncâ mulțj alții — a fost depistat 
ți format ca jucător de un antrenor care ană la rînd n-a fă- 
em decit să caute și tă crească tineri in pepiniera puternicului 
club bucorcștean. Este vorba de Francisc Fabian, cel care, cu 
puțin timp ia urmă. în cadrul unei consfătuiri, era aplaudat 
penxru defin i <la:ă de el antrenorului de la copii și juniori. 
WU« astfel de antrenor — spunea Fr. Fabian — trebuie să iu
bească mult copiii, să aibă răbdare, să fie punctual ca nimeni 
altul, să nu-i lipsească perseverența și inventivitatea, să fie 
un bun executant, să aibă o ținută exemplară, să cunoască la 
perfecție cele 17 articole ale regulamentului de ioc. să nu in
jure, să du fumeze la timpul antrenamentelor, să cunoască 
multe jocuri distractive, să facă tuturor copiilor o educație 
cetățenească, să le insufle dragostea de club și de patrie, să fie 
corect, cinstit cu eei pe care-i invață fotbalul, 
tarii. Să fie un exemplu personal**.

Din primăvara acestui an. Franc?sc Fabian 
nează. Făcind pane din generația lui Cosi ea, 
Morărăscu, a fost pensionat. Numai că. la fel 
tren ori amintiți, Fabian nu are astimpăr, e plin de vigoare și 
VREA să lucreze in continuare. Ar don sâ revină acasă, La
auj-Napocs. Dar tot la fel de bine i-ar plăcea să lucreze la 
Baia Mare, la Turda, la Cimpia Turzii sau Gherla. Oriunde.

E POATE. Și in plus are marea experiență a celor 45 de ani 
petrec jți pe gazonul stadioanelor, de fotbal. Așa că...

Cne-1 vrea pe... Marcel Răducanu ? Bineînțeles că nu cel 
de la Steaua. AltuL Cel pe care Francisc Fabian vrea să-1 
caute și să-1 Învețe abecedarul fotbalului : pasa, driblingul, 
fenta, țutul fără speranță pentru portarii adverși. TOT CE 
ȘTIE. Și fostul jucător al Phonix-ului. al Carmenului, Jiului și 
Ripensiei știe destule. Cite se «Că intr-un tom despre fotbal...

Laurențiu DUMITRESCU

cit și cu adver
nu maî antre- 

Klilge, Gorgorin, 
ca și ceilalți an-

ACTUALITĂȚI
tiv Bilev. Simenov și Bojurov. 
(L. Valentin, eoresp.).
• CARPATI MIRȘA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 3—3 (1-1). Au În
scris : Istvan (min. 2), Armeneanu 
(min. 60) Tarcea (min. 70) 
pentru gazde, respectiv Pislaru 
(min. 15 și 50) șl Biro (min. 62). 
(M. Verzescu—coresp,).
• C.F.R. SIMERIA — F. C. 

CORVINUL HUNEDOARA 0—3 
(0—1). Au înscris : Lucescu (min. 
38 și 67) și Agud (min. 76).
• „CUPA 23 AUGUST- LA RM. 

VÎLCEA. Competiția s-a desfășu
rat între 30 iulie și 2 august cu 
participarea unor formații de Di
vizia C. Rezultate : Lotrul Bre- 
zoi — Bistrița Băbend 5—4 (după 
executarea penalty urilor); Chi
mistul Rm. Vîlcea — Unirea Dră- 
gășani 2—0 (1—0) ; Unirea Dră-

gășanj — Bistrița Băbeni 5—6 
(după executarea penalty urilor) ; 
Chimistul Rm. Vile ea — Lotrul 
Brezoi 2—1 (1—1). In urma aces
tor rezultate, ..Cupa 23 August** 
a revenit echipei Chimistul Rm. 
Vilcea. (P. Giornoiu—coresp.).
• F. C. CORVINUL HUNE

DOARA II — SELECȚIONATA 
TABEREI DE JUNIORI DE LA 
SIMERIA 4—1 (3—0). Meciul s-a
disputat la Simeria. Victoria a 
revenit hunedorenilor cu 4—1 
(3—0). Au marcat : Pal (2) și 
Păuceanu (2) de la învingători, 
respectiv Ackerman. (I. Jura— 
coresp.).• OLTUL SF. GHEORGHE — 
F. C. BRAILA 1—2 (0—1). Au 
marcat: Telegraf (min. 28 ri 61) 
de la oaspeți, respectiv Bokor 
(min. 47). (Gh. Briotă—coresp.)
• ELECTROPUTERE CRAIO

VA — DELTA TULCEA 6—1 
d-1).

tanpUn.it


IERI A AVUT LOC După C.E. de tenis de masă — juniori

ȘEDINȚA ACTIVULUI CENTRAL PREGĂTIREA COMPLEXĂ Șl COMBATIVITATEA,
DE PARTID ȘI DE STAT CHEIA SUCCESULUI SPORTIVILOR ROMÂNI
(Urmare din paq 1)

pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare, 
pentru minunatul nostru popor, 
constructor al socialismului. Mi
nute în șir se scandează 
„C eaușescu — P.C .R.”, 
„Ceaușescu și poporul”. 
„Ceaușescu, România — Pacea 
și Prietenia”, „Ceaușescu. Româ
nia — stima noastră și min- 
dria“.

In această emoționantă at
mosferă iși găsește o vibrantă 
expresie înalta apreciere pe 
care toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate. • 
dau politicii externe a Româ
niei socialiste, contribuției ines
timabile a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la elaborarea, funda
mentarea și înfăptuirea ei — 
politică ce corespunde orientă
rilor Congresului al Xl lea și 
Conferinței Naționale ale parti-

4 VICTORII ALE SPORTIVELOR 
ROMÂNCE ÎN PRIMA ZI

A BALCANIADEI DE NATATIE
Ștafeta de 4 x 100 m liber a realizat un r.eu record, ch 4.03,59

KRANJ, 3 (prin telefon). 
Joi au început întrecerile celei 
de a X-a ediții a Balcaniadei 
seniorilor la înot și sărituri. 
In prima reuniune finală, spor
tivele noastre au obținut 4 
victorii și au luat conducerea 
în clasamentul pe ■ echipe fe
minine. Irinel Pănulescu și-a 
adjudecat proba de 100 m li
ber în 60,85 sec. Anca Miclăuș 
și-a păstrat titlul la 100 m del
fin, sosind prima in 65,Ș0 sec. 
Foarte bine s-a comportat și 
mai tînăra sa coechipieră Da
na Pantelimon, clasată a doua 
în 67,00 (rec. personal). Ștafe
ta craulistelor. alcătuită din 
Pănulescu, Măglașu, Georges
cu și Bunaciu, a obținut o 
victorie clară. îmbunătățind 
(4:03,59) cu peste două secunde 
recordul țării, iar Magdalena 
Toth s-a dovedit cea mai bu
nă săritoare de la trambulină 
(3 m).

REZULTATE TEHNICE : 100 m 
liber (I) : 1. Irinel Pănulescu (R) 
60,85 ; 2. S. Dangalakova (B)
61,01 ; 3. D. Ginkova (B) 61,33 ;
4. D. Georgescu (R) 61,37 ; 100 m 
liber (b) : 1. Șt. Gheorghiev (B) 
54,88 ; 2—3. K. Encev (B) șl P. 
Popovici (I) 55,18 ;... 5. M. Man-

RLGBYȘTII ROMÂNI 
DIN NOU ÎNVINGĂTORI 

LA HARKOV
După cum se știe, la Harkov 

se dispută un turneu internațio
nal de rugby la care ia parte și 
echipa de tineret a țării noastre, 
alături de reprezentativele Polo
niei, Cehoslovaciei, Uniunii So
vietice și R.S.S. Ucrainene. Pînâ 
acum tinerii rugbyștl români au 
avut o bună comportare, reușind 
două victorii care-1 onorează : 
51—6 cu polonia șl 23—9 cu Ceho
slovacia. Iată și alte rezultate : 
U.R.S.S. cu R.S.S. Ucraineană 
14—6, cu Cehoslovacia 18—4 și cu 
Polonia 28—13 ; R.S.S. Ucraineană 
cu Polonia 9—4.

Ieri după-amiază s-au disputat 
alte două partide : România — 
R.S.S. Ucraineană 24—3 (4—0) ;
Cehoslovacia — Polonia 10—9 
(0—3).

PRIMA VICTORIE 
ÎN MECIUL PENTRU 

TITLUL MONDIAL EA ȘAD
MANILA, 3 (Agerpres). — Du

pă 7 remize consecutive scorul a 
fost deschis ta meciul pentru 
campionatul mondial de șah ce 
se desfășoară In orașul fillpinez 
Baguio. Avind piesele albe ta 
partida a 8-a, deținătorul titlului, 
marele maestru sovietic Anatoli 
Karpov, l-a învins ta 28 mutări 
(s-a jucat o variantă a apărării 
Ruy Lopez) pe șalangerui său 
Viktor Korcinoi, Scorul este deci 
1—o în favoarea lui Karpov. Re
amintim că învingător al meciu
lui va fi declarat șahistul care va 
acumula primul 6 puncte, remi
zele ne fiind luate în considerație. 

dulul — la afirmarea plenară a 
României în lume, la creșterea 
aportului țării noastre in solu
ționarea problemelor de eare 
depind pacea și progresul o- 
menirii. In același timp, parti- 
eipanții au reafirmat voința 
fermă a întregii noastre națiuni 
de a urma neabătut politica in
ternă și externă a partidului 
și statului, de a acționa neobo
sit, eu hărnicie și abnegație, cu 
spirit revoluționar, pentru pro
gresul neîntrerupt al țării, pen
tru a transforma in fapte hotă- 
ririle Congresului al Xl-lea ș> 
Conferinței Naționale ale parti
dului. pentru realizarea progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism, de a contribui la 
creșterea prestigiului ei in lu
me, la înfăptuirea idealurilor 
de pace, prosperitate, indepen
dentă și libertate ale tuturor 
popoarelor.

dache (R) 55,95 ; 7. L. Szakadati 
(R) 57.06 ; 2M m braa (O : 1.
Maja Rodiei CD 2:45.27 — record;
2. L. Anastasescu (R) 2:47,85 ; 3.
T. Bogomfiova (B) 2:51,09 ; 4. M. 
Ger ea (R) 2:53.07 ; 306 m bras
(b) : 1. G. Dangatakov <B)
2:28,61 ; 2. D. Bobev (B) 2:31,50 ;
3. N. Morfis (G) 2:32,78 6. L
Luca (R) 2:37,88 ; 7. Al. Szabo
(R) 2 :40,82 ; 100 m fluture (f): 1. 
Anca Miclăuș (R) 65.56 ; 2. Da
na Pantebrnon (R) 67,00 ; 3. N.
Sankeva (B) 67,63 ; 4. J. Efen-
dici CD 67,79 ; 100 m fluture (b):
1. J. Vasillev (B) 58,81 RB ; 2.
E. Koskinas (G) 59.15 ; 3. B. Pe- 
trid CD 60,29 ; 4. H. Lucaciu (R) 
60,70 : 5—6. L Miclăuș (R) șl K. 
Dimitrov (B) 60,88 ; 4X100 m li
ber (f) : 1. România (Pănulescu 
60,30, M. Măglașu, D. Georgescu, 
C. Bunaciu) 4:03,59 RB, record; 2. 
Bulgaria 4:06,01; 3. Grecia 4:14,30;
4. Iugoslavia 4:15,24 ; trambulină
(f) : 1. Magdalena Toth (R)
375,90 p ; 2. M. Alexandrova (B) 
369,20 p ; 3. G. Săcăleanu (R)
369,05 p. Clasamente pe echipe : 
Feminin : 1. România 60 p ; 2.
Bulgaria 46 p ; 3. Iugoslavia 35 
p ; Masculin : i. Bulgaria 63 p ;
2. Iugoslavia 37 p ; 3, România 
30 p.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS
/Urnire din pag 1)

Ruzici. concentri.ndu-se exem
plar în momentele dificile, a 
egalat de la mecibal și s-a 
desprins apoi in învingătoare. 
Iese din concurs campioana „en 
titre”, sovietica Marina Kroși
na. ca și redutabila sa compa
trioată, tinăra Natașa Cimire- 
va, amindouă învinse de ce
hoslovacele Regina Marsikova 
și, respectiv, Renata Tomanova.

Trei tenismani sovietici s-au 
calificat in semifinalele mascu
line : Ahmerov, Borisov și 
Kakulia. Primul în dauna Iul 
Traian Marcu, care n-a mai 
reeditat jocul bun din turul 
precedent, decît pînă la ju
mătatea meciului, pierzînd ia 
trei seturi. Pentru al patrulea, 
loc, luptă încă Dumitru Hără- 
dău și Aleksandr Metreveil. 
Campionul român conduce cu 
7—5, 5—5, la întreruperea par
tidei din cauza întunericului.

Nu nc-au putut bucura cu 
rezultate prea bune tinerii 
noștri tenismani care reprezin
tă culorile țării în întrecerea 
„speranțelor”. Aci, Andrei Dir- 
zu și Florin Niță au ieșit de 
pe tabloul de simplu, învinși 
destul de net. Păstrăm nădej
dea unei comportări mai bune 
a Luciei Romanov, rămasă in 
lupta pentru titlu la simplu 
fete.

Pe lista de rezultate s-au a- 
dunat nume și cifre. în coloa
nă neîntreruptă. Le redăm, ca 
atare, in ordinea probelor.

Seniori, simplu masculin, sfer
turi de finală : V. Borisov 
(U.R.S.S.) — P. Slozfl (Ceho
slovacia) 2—6 6—2, 6—4 ț R. Ah-- 
merov (U.R.S.S.) — T. Marcu
(România) 4—6, 6—3. 8—2 ; T.

Kakulia (U.R.S.S.) — J. Granat 
(Cehoslovacia) 6—3, 6—4.

Performanța excelentă obți
nută de sportivii noștri la cea 
de a 21-a ediție a campionate
lor europene de tenis de masă 
pentru juniori, de la Barcelo
na, — 3 medalii de aur la sim
plu feminin, dublu masculn, 
dublu mixt și 3 de bronz la e- 
chipe feminin și masculin și la 
dublu feminin — a produs o 
mare satisfacție iubitorilor spor
tului din țara noastră, care a- 
preciază nu numai succesul ca 
atare, ci și faptul că, astfel, 
este puternic relansat tenisul de 
masă juvenil și se deschide 
perspectiva unor noi victorii in 
confruntările seniorilor.

Succesul tenisului de masă ro
mânesc la recentele campionate 
europene de juniori este cu 
atit mai lăudabil, cu cit a fost 
obținut intr-o companie nume
roasă (279 fete si băieți din 26 
de țări) și deosebit de valoroasă. 
Ne aflăm intr-o perioadă In 
rar»» tinerii sportivi din Euro
pa s-au impus cu pregnanță in 
primele reprezentative în ma
joritatea țărilor, mulți dintre el 
avind și experiența a numeroa
se turnee internaționale de 
prim rang, inclusiv a campio
natelor europene de seniori de 
la Duisburg. Ne referim la 
sportive ca Popova (U.R.S.S.) 
— locul 8 în clasamentul va
loric european. Vrieskoop (O- 
landa) — locul 11, Perkucin (Iu
goslavia) — locul 15, Wyder 
campioana Elveției, Fetter — 
campioana Austriei, N. Anto
nian și Bahșutova — fruntașe 
in clasamentul Uniunii Sovieti
ce, ca și la sportivii Pansky, 
Stefko și Stepanek (Cehoslova
cia), sovieticul Solohov. iugo
slavii Kovaci și Jarkovid, sau 
italianul Parietti. Părerea gene
rală a specialiștilor prezent! la 
Barcelona este că această edi
ție a campionatelor europene a 
purtat ca amprentă generală 
calitatea, candidați! la locurile 
pe podium, mai numeroși ca 
oricând, aflindu-se la virful 
formei sportive.

Cele trei titluri continentale

TREI NOI RECORDURI MONDIALE DE NATAȚIE
La Woodlands (Texas) au în

ceput campionatele de Înot ale
S.U.A., competiție considerată și 
criteriu de selecție pentru apro
piatele C.M. din Berlinul Occi
dental. In prima reuniune finală 
au fost stabilite trei noi recor
duri mondiale. Tracy Caulkins (15 
ani, 1,72 m șl 53 kg) a parcurs 
200 m mixt in 2:15.09, întrecînd 
cu aproape 80 de sutimi de se
cundă vechiul record deținut de 
Ulrike Tauber (R.D.G.), Kim Li- 
neham a înotat distanța de 400

Simplu femei, sferturi de fi
nală : Marsikova (Cehoslovacia)

— Kroșina (U.R.S.S.) 6—2, 6—3;
Tomanova (Cehoslovacia) — Ci- 
mîreva (U.R.SJS.) 5—7, 6—4, 6—0; 
Ruzici (România) — Sevcenko 
(U.R.S.S). 5—7, 6—2, 9—7 ; Mihal 
(România) — Granatuxova 
(U.R.S.S.) 4—6 7—5. 6—2.

Dublu bărbați, turui I : B. 
Pampulov, M. pampulov (Bulga
ria) — Burgener, Michod (Elve
ția) 6—4, 6—4 ; Almâjan. Bircu 
(România) — Gavinl, Chareton 
(Franța) 7—5. 6—4 ; Ahmerov,
Borisov (U.R.S.S.) — Andrade, 
Martorell (Spania) 7—5, 6—2 ;
Baranyi, Szoke (Ungaria) — 
Ghenov. Petrov (Bulgaria) 6—4, 
6—4 ; Hărădău, Marca (Româ
nia) — Drzymalskl. Meres (Polo
nia) 6—4 6—3 ; Birner, Granat
(Cehoslovacia) — Benyk. Maehan 
(Ungaria) 2—6, 6—4, 7—5 ; Smid. 
Slozil (Cehoslovacia) — Dobro- 
wolski (Polonia), Wimmer (Aus
tria) 6—4, 6—3.

Dublu femei, turul I : Olsza, 
Swaj (Polonia) — Diesslin, Stei- 
negger (R. F. Germania) 6—3, 
6—1 ; Bedlova. Plhova ((Ceho
slovacia) — Fagyas, Fridenzl 
(Ungaria) 6—3, 6—0 ; Von Planta 
(Elveția), Wimmer (Austria) — 
Kocyga (Polonia), Moskova (Bul
garia) 6—3, 3—6, 6—1 ; sferturi : 
Ruzici, Mihai (România) — Olsza. 
Swaj (Polonia) 6—3, 6—4 ; Gra- 
naturova, Sevcenko (U.R.S.S.),
— Bendrova, Plhova (Ceho
slovacia) 6—3, 6—3 ; Marsikova. 
Tomanova (Cehoslovacia) — 
Nemeth, Roszavolgyl (Ungaria)
6— 1, 6—1 ; Kroșina, Cimlreva
(U.R S.S.) — Von Planta (Elve
ția), Wimmer (Austria) 6—3 6—2. 
Semifinale : Ruzici, Mihal (Ro
mânia) — Granaturova, Sevcen
ko (U.R.S.S.) 6—3, 6—3 t Marsi
kova, Tomanova (Cehoslovacia)
— Kroșina, Cimîreva (U.R.S.SJ 
3—6, 6—4, 6—2.

Tineret. Simplu băieți, sferturi 
de finală: S. Gruzman (U .R.S.S.)
— D. Kulhaj (Cehoslovacia) 6—2,
7— 6 ; R. Henn (R.F.G.) — A.
Dîrzu (România) 6—4. 6—4 ; R- 

cucerite de juniorii noștri — ea 
și celelalte locuri pe podium — 
apar deci cu atit mai valoroa
se, incununind eforturile deose
bite depuse în pregătire de spor
tivi și antrenorii lor, eforturi 
cu atit mai mari, cu cit in 
perioada decisivă tinerii jucă
tori au avut de susținut și exa
menele de treaptă la școală.

Care au fost principalele atu- 
■ri, determinante in obținerea 
succesului T — iată întrebarea 
la care i-am rugat să răspundă 
pe cei doi antrenori care au 
pregătit și condus la victorie 
fetele și băieții noștri. Emil 
Procopeț și Paneth Farkas 
s-au referit, in primul rind, 
la condițiile optime de pregătire 
de care s-au bucurat în ultimii 
ani juniorii, avind posibilitatea 
să-și verifice periodic, în mari 
turnee internaționale. stadiul 
pregătirii, cu adversari valoroși 
și cu diferite stiluri de joc. 
Ambii antrenori au reliefat ca 
principale caracteristici ale 
sportivilor noștri marea com
bativitate, • forță de joe ine
puizabilă, ambiția, dorința fier
binte de a aduce României suc
cese sportive de primă mărime, 
în această perioadă de puter
nică efervescență patriotică ge
nerată de apropierea marii 
sărbători de la 23 August.

Despre fete ne-a vorbit Emil 
Procopeț : „Am participat la 
cea mai puternică competiție 
continentală de juniori și sîn- 
tem fericiți că ne-am întors 
acasă cu fruntea sus. Am avut 
adversare dintre cele mai pu
ternice in toate probele : Per
kucin, Popova, Vrieskoop. N. 
Antonian, Witt, E, Urban, Lind- 
vall, Lindblad, Stork ș. a. Fe
tele au început foarte bine 
în proba pe echipe (3—0 cu 
R.F.G., 3—2 cu Iugoslavia si 
3—0 cu Ungaria). în meciul eu 
Suedia, Eva Ferenczi, principala 
jucătoare, a avut o oarecare 
cădere, pe care aș pune-o pe 
seama încrederii exagerate pe 
care i-au creat-o primele re
zultate. în continuare, in me- 

m liber ta 4:07,66 (vechiul record 
aparținea iul Petra Thdmer — 
R.D.G. — cu 4:08,91), iar Steve 
Lundquist (17 ani) a corectat 
proaspătul record mondial stabi
lit de sovieticul Aleksandr Sido
renko la 200 m mixt (2:05,24), 
reallzind timpul de 2:04,39. O ma
re surpriză a fumizat-o tlnărul 
Jeff Float (18 ani) —anul trecut 
învingător ta 9 probe ale J.M.S. 
de la București — cîștigător la 
400 m liber ta 3:54,32.

Reininger (Austria) — FL Nițl 
(România) 3—8, 6—3, 6—3 ; U.
Wilms (R. F. Germania) — M. 
Lacek (Cehoslovacia) 6—3, 7—6.

Simplu fete, sferturi de finală: 
Lucia Romanov (România) — 
Baierbel Khei (R. F. Germania) 
6—1. 6—3; Elena Elisenko
(U.R.S.S.) — Pascale Bonneteau 
(Franța) 6—1, 6—2 ; Eva Budaro- 

va (Cehoslovacia) — Malgor- 
zata Rejdich (Polonia) 6—2, 7—5 ; 
Katarina Skronska (Cehoslovacia) 
— Uschl Ulrich (Austria) 6—2, 
6—2.

Dublu băieți : Kulhaj, Lacek 
(Cehoslovacia) — Reininger, Lo- 
renzoni (Austria) 4—6 6—3, 6—3;
Brzowsky, Virag (Polonia) — 
Henn, Wilm» (R. F. Germania) 
2—6, 6—4, 7—5 ; Gruzman, Za-
lujnil (U.R.S.S.) — Bondar, Ku- 
harszky (Ungaria) 6—0, 6—S ;
semifinale : Dîrzu, Niță (Româ
nia) — Gruzman, Jaluznil 
(UJt-S.S.) 1—6, 7—5 6—3; Kulhaj, 
Lacek (Cehoslovacia) — Brzow- 
ski, Virag (Polonia) 6—2, 6—2.

Dublu fete : Lisenko, Tkacen- 
ko (UJLS.S.) — Bonneteau 
(Franța). Delmestre (Iugoslavia) 
6—3, 6—2 ; Jarosz, Rejdich (Po
lonia) — Kher, Morlock (R. F. 
Germania) 6—2, 6—4 ; Ulrich.
Sommauer (Austria) — Romanov, 
Popescu (România) 7—6, 6—2 ;
Skronska, Budarova (Cehoslova
cia) — Kavisanszky, Lugasi (Un
garia) 6—2, 6—X

Dublu mixt : Bondar, Kavisan
szky (Ungaria) — Virag (Polo
nia), Delmestre (Iugoslavia) 6—X 
6—4, Morlock, Wilms (R. F. Ger
mania) — Reininger Ulrlch 
(Austria) 6—X 7—5 ; Gruzman, 
Elisenko (U.R.S.S.) — Niță, Po
pescu (România) 6—2, 6—4 t Kul
haj, Skronska (Cehoslovacia) — 
Brzowski, Jarosz (Polonia) 6—1, 
6—1 ; Zalujnll, Tkaeenko
(U.R.S.S.) — Henn, Khel (R. F. 
Germania) 6—3 6—4 ; Lorenzonl.
Sommauer (Austria) — Kuhar- 
szky, Lugasi (Ungaria) 6—3, 5—7, 
6—0 ; sferturi : Dîrzu, Romanov 
(România) — Lorenzoni, So
mmauer (Austria) — 6—1, 6—0. 

clurile de simplu și dublu fe
minin, Eva a jucat mai bine 
de la un med la altul, de la o 
oră la alta. A învins-o cu 2—0 
pe englezoaica Witt, care are 
o putere de luptă deosebită, iar 
in semifinale a întrecut-o pe 
olandeza Vrieskoop. Finala cu 
Perkucin (Iugoslavia) a fost 
de-a dreptul extraordinară. Se
rii de 10—12 lovituri de rctop- 
spin de ambele părți. Eva șl 
Perkucin ajungeau la 5 m de 
masă și loveau năpraznie. 
„N-am mai văzut o asemenea 
finală” — ne spuneau antrenorii 
unguri. „Magnific” — exclama 
Nancy Evans, din conducerea 
federației internaționale. iar 
reputatul specialist Bela Simon 
n-a crezut că poate vedea ceva 
mai pasionant decît semifinala 
cu Vrieskoop. A ciștigat Eva 
pentru că a fost mai „dură”, s-a 
bătut vitejește pentru fiecare 
minge. Copiii noștri au fost 
extraordinari și ia dublu mixt. 
Eva l-a secondat în mod fericit 
pe Zsolt Bohm, care a făcui 
totul pentru fiecare punct, ju- 
cind foarte bine. Ei au ieșit 
bine din momentele hotărâtoare, 
au dejucat toate tacticile ad
versarilor. De la dublu fete 
(Eva Ferenczi — Bettine 
Vrieskoop) am așteptat mai 
mult, dar și-a spus cuvinitul 
lipsa antrenamentelor comune. 
S-au oprit, și una și cealaltă, 
în unele situații decisive. îa 
orice caz. Eva a jucat la Bar
celona cum n-a jucat în via
ța ei. iar sportivii noștri. îa 
ansamblu, au făcut o excelentă 
propagandă sportului românesc*.

Paneth Farkas : „Atuurile 
noastre 7 Pregătirea comolexă, 
prin mari eforturi comune. 
Greutatea in plus creată de 
programul școlar ne-a dat o.„ 
putere de muncă mai mare. 
Față de ediția precedentă, lu
crurile au stat exact in
vers. Anul trecut conduceam 
detașat și... pierdeam. De data 
asta au condus inițial adversa
rii și._ am cîștigat noi ! S-a 
luptat din răsputeri, intr-o sală 
fără aerisire, pe o căldură in
fernală ! La echipe băieți am 
învins valoroasele formații ale 
Iugoslaviei și R. F. Germania, 
care ne tot bateau de doi ani 
încoace. La individual, pe par
tea noastră au fost cei mai buni 
apărători (vest-germanii) și cel 
mai buni atacanți (suedezii, iu
goslavii și cehoslovacii). Am 
trecut de ei. la luptă mare, cu 
scoruri strînse. Ne-am adjude
cat finalele la dublu masculin 
și dublu mixt, cu bucuria că 
ne-am făcut datoria. Pentru ti
tlul la dublu masculin am sus
ținut șase meciuri, iar pentru 
dublu mixt șapte, toate foarte 
grele. Finala la dublu băieți 
am clștigat-o grație capacitățH 
lui Zsolt Bohm șl Simion Crișaa 
de a pune în practică indicați
ile de schimbare a tacticii în 
ultima parte a meciului*.

Să ne bucurăm din toată ini
ma de acest splendid succes, șl 
să ne gîndim de pe acum Ia 
campionatele mondiale din 1979.

Mi: cea COSTEA 1 
Marian GHIOLDUȘ 4

TELEX
FOTBAL • în «tapa a 4-a a c<nrw 

pionotulul frmcez echipa A.S. Mo
naco, viitoarea adversară a formo 
țiel Steaua București ia „Cupa cam> 
pionilor europeni**, a pierdut ce 
scorul de 2-0 meciul disputat pe te- 
ree propriu cu echipa Strasbourg. 
Ake rezultate : Laval — Metz 0-t. 
Bast’a t Nrsa 5—2, Valenciennes — 
St. Etienne 0-0, Nontes - Reims 2-C^ 
Morsifia — Bordeaux 0-0, Socha ux — 
Angers 4-0, Nancy - F.G Paris 5-t, 
Lyon — Nimes 3—1 • Med amical
kj Atena : A.E.K. — Nottingham Fo
rest 1-1 (1—0) • La Split : Hajduk
- Aston Vffia 4-0 (1—0) • La Novt
Sad : Vojvodina Novi Sad — Oliym- 
pkikos Atena 2-2 (1-0). • Cu prt» 
Ieji4 ceM de-a 75-a aniversari a 
federației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.) Io 22 mai anul viMor va 
avea toc to Zurich medvl tote moțio
nal dintre echipele Argentinei, cam» 
ptoanâ a tomil» șl Olcndek ffnalis^ă. 
Cu acest prilej, se va reedita ftoata 
uitimuiul camp tocat al kumîl.

TENIS • fe optimi de finali ta 
South Orange : VHas — Ssewagee
6- 2, 6-0, David Lloyd — Joh« 
James 6-1, 6—0, Toroczy — Betancour
7— 6, 6-0, Cornejo — Jauffret 7—6, 
6—2. McEnroe — Richardson 6—2, 4—6, 
6—1, McNamee — Vasselln 7-6^ 
6-2 • In ziua a treia la North 
Conway : Dibbs — Winitsky 6-1, 6-0. 
Brian Gottfried — Dupre 7—5, 6-X 
Orantes — Fish back — 6—1, 6—0, Boro- 
zzutti — Gonzales 6—1, 6-2. Solomos
— Lutz 7—5, 6-4, Gundhardt — Fro- 
nulovld 5-7, 7-5, 6-1, Fibak - Ashe 
0—6, 6-4, 6-1.
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