
In municipiul Galați

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI 
e stimă și Înaltă prețuire 

PENTRU TOVARĂȘUL

HtOLETAM DIN TOATt ȚĂRILE. UNIȚ1-VA 1

NICOLAE CEAUȘESCU ZIAR AL

tovarășul 
tovarășa 

părăsit

care, cu 
iatimpi-

Vineri dimineața, 
Nicolae Ceausescu și 
Elena Ceausescu au 
municipiul Galați.

Locuitorii orașului, 
o seară in urmă, au
nat eu dragoste și recunoștin
ță. cu intensa bucurie de a fi 
gazde ale celui mai iubit fiu 
al poporului nostru, au con
dus. la plecare, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pc tovară
șa Elena Ceaușescu cu ace
leași fierbinți manifestări de 
stimă și înaltă prețuire.

De la reședința ce le-a fost 
rezervată. tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, in- 
taf-o mașină deschisă, spre 
stadionul „Portul Roșu", ștră- 
bâtind adevărate culoare vii 
formate din mii de gălăteni 
veniti să-și ia rămas bun de 
la , iubitii lor oaspeți.

Din mașina deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răs
pund cu multă prietenie. cu 
caldă simpatie manifestărilor 
entuziaste ale mulțimii.

Aceeași ambianță sărbăto
rească domnea la stadion, in 
tribunele căruia se aflau mii 
de oameni ai muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde îndelung ovațiilor si 
oralelor celor prezenți. Se 
scandează cu putere numele 
partidului si al secretarului 
său general, sini adresate din 
htiimă tovarășului 
Ceaușescu urări de 
lungă.

In această atmosferă 
kiaslă. elicopterul prezidențial 
k decolat, oamenii muncii pre- 
kenti pe stadion salutind cu 
băldură pînă in ultimul mo
ment al plecării pe secretarul 
keneral al partidului nostru.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Foiîiandantul suprem al forțelor 
krmate. a asistat, vineri. la 
exerciții și aplicații militare

Nicolae 
viată

entu-

demonstrative cu trageri de 
luptă în zona Brăila—Galati.

La sosirea comandantului 
suprem, o gardă de onoare 
constituită din ostași ai arma
tei noastre a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a. fost primit eu deosebit entu
ziasm de cadrele de conducere 
ale armatei, de comandanții și 
ostașii participanți la exerciții 
și aplicații.

General-colonel Ion Com an, 
ministrul apărării naționale, a 
exprimat cele mai calde senti
mente de bucurie și recunoș
tință ale întregii armate pen
tru onoarea făcută prin parti
ciparea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la această acțiune, 
grăitoare expresie a grijii per
manente pe care partidul, 
secretarul său general. pre
ședintele Republicii, comandan
tul suprem al forțelor armate, 
o poartă armatei. întăririi ne
contenite a capacității ei de 
luptă, a puterii de apărare a 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat calde felicitări parti- 
cipanților la exercițiile și apli
cațiile _ militare și a urat tutu
ror militarilor armatei noastre 
noi și importante succese in 
pregătirea de luptă și politică, 
realizări tot mai mari in în
deplinirea misiunilor încredin
țate de partid și popor, in spo
rirea forței și capacitatea de 
apărare a patriei, a mărețelor 
cuceriri revoluționare ale so
cialismului, ra muncii 
creatoare a poporului ______
liber și stăpin pe soarta sa.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, vineri după-amia- 
z.ă, în Capitală, după vizita de 
lucru efectuată in județele 
Vrancea și Brăila, întîlnirea cal
dă cu populația municipiului 
Galati și după ce a as'stat la 
exercițiile și aplicațiile milita
re demonstrative în zona Bră- 
ila-Galați.

pașnice, 
român,

—
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Ieri au început Campionatele balcanice de gimnastică

EVOLUȚII REMARCABILE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
9

La reintrarea In activitatea
CLCJ-NAPOCA. 8 

leton) 
X-a ediții 
balcanice 
exercițiile 
rat vineri
Sala sporturilor din orașul de 
pe Someș, s-a dovedit în ciu
da caracterului 
un spectacol 
multe ..apariții” 
mărite de un 
ros. bun 
nasticii.

Au intrat în focul întrecerii 
majoritatea concurentelor si 
concurentelor care se vor anga
ja simbătă — odată cu con
cursul de la exerciții liber 
alese — în lupta oficială pen
tru titluri si medalii, verifi- 
cîndu-si astfel cu o zi mai 
devreme, forma si dispoziția 
de concurs. România. Bulga
ria si Iugoslavia au aliniat, 
atit la feminin cit și la mas
culin. garnituri complete. în 
timp ce Grecia și Turcia au 
preferat să-și verifice doar o 
parte dintre sportivii pe ca- 
re-i vor alinia în întrecerea 
oficială.

Debutind la sol. gimnastele 
noastre au avut prestații bune. 
Teodora Ungureanu obținînd 
cea mai ridicată notă din con
curs — 9.75 —. dar și celelalte 
componente ale echipei noastre 
au fost la înălțime : Marilena 
Neacșu — 9,70. Anca Grigoraș
— 9,65, Dumitrița Turner — 
9,55. Rodica Dunca — 9,45. I.a 
proba următoare — săriturile
— din nou note ridicate pen
tru echipa noastră, si din nou 
in frunte Teodora Ungureanu,

(prin te- 
Prologul celei de a 

a campionatelor 
de gimnastică — 
impuse — desfășu- 

după amiază in

său neoficial 
interesant. cu 
aplaudate, ur- 

public nume- 
cunoscător al gim-

competițională, Teodora Ungureana
cu 9.65. In continuare la pa
ralele (9.60) si la bimă (9 50) 
prima gimnastă a echipei 
noastre si-a onorat Drestigi- 
oasa-i carte de vizită Drin 
evoluții precise, sigure. ocu- 
Dind astfel orimul loc in cla
sament.

în Întrecerea masculină, asa 
cum era de așteptat Dan Gre- 
cu a manifestat o formă re
marcabilă. desieur de bun au
gur pentru viitoarele concur
suri din acest an. si îndeosebi 
in perspectiva campionatelor 
mondiale de luna viitoare. 
Cum la primele schimburi, el 
a obținut următoarele note — 
9 40 Ia ine'e. 9.35 la «ărittiri. 
9.30 la paralele și bară —. Dan 
Grecu s-a situat ferm în frun
tea clasamentului.

a dovedit 8 formă foarte bonă
zi
Balcaniadei de gim-

a celei de a X-aPrima 
ediții a 
nastică a desemnat, totuși, si 
primii învingători. Este vorba 
de primele clasate la gim
nastică ritmică modernă. După 
o luptă strinsă intre reprezen
tativele României și Bulgariei, 
au fost stabilite următoarele 
clasamente : individual com
pus : L Valentina Gaveva (Bul
garia) 23.55. 2. Mzhaela Tirno- 
veanu (România) 28,50. 3. Ilea
na Raeva 
echipe : L 
România 
80.05.

Simbătă 
liber alese, iar duminică 
nalele pe aparate.

(Bu'garia) 
Bulgaria 

84.3». 3.

23. W) ; pe 
<45.15, 2.
IujtHîavia

au lor 
iar

exercițiile
B-

Constantin MACOVEI

Etapa a patra a Diviziei A la fotbal

ULTIMA REPETIȚIE PENTRU ECHIPELE
CARE VOR DEBUTA IN CUPELE EUROPENE

a
Continuînd să se desfășoare intr-o atmosferă de puternic avtnt, întrecerile din cadrul „Dacla- 

ței", rezervate sportivilor de performanță, programează la sfirșitul acestei săptămtni citeva 
mportante finale.

ECHIPA BUCUREȘTIULUI ESTE (practic) CAMPIOANĂ LA POLO

A patra etapă a Diviziei A la 
fotbal începe astăzi I O mjii- 
rundă cu trei meciuri interesan
te, în care reprezentantele noas
tre rămase in cupele europe
ne vor face ultima repetiție pen
tru un debut bun miercuri. Der- 
byul studențesc de la Timișoara, 
derbyul neînvinselor, de la Pi
tești, și duelul de la Craiova re
prezintă fiecare în parte un 
mare punct de atracție. Va reuși 
F.C. Baia Mare să confirme star
tul spectaculos și eficace ? E 
marea întrebare a acestui mo
ment fotbalistic intern, iar răs
punsul va apare, pentru foarte 
mulți pe micul ecran.

Mîine, alte șase jocuri cu des
tule emoții. Duminica fotba
listică e dominată de derbyul de 
la Arad, dintre U.T.A. și stea
ua. în campionatul trecut, bucu- 
reștenii au cîștigat în orașul de 
pe Mureș deși nu dețineau o 
formă foarte bună. Acum ei au 
pornit lansat, însă se așteaptă 
o puternică replică arădeană, 
mai ales după ușoara clacare a 
textiliștilor din etapa preced en-

tă, egalul cu Olimpia. - Un meci 
tare și la Oradea. F.C. Bihor 
încearcă prima victorie, adver
sara sa vrea să recupereze cit 
de cit din punctele pierdute du
minică In Copou. Jiul, Dmamo 
și Olimpia și-au trecut și ele in 
plan pentru etapa de mîine pri
ma izbîndă. Le vor 
sării să se bucure ?

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. F.C. Baia Mare
3. F.C. Argeș
4. A.S.A. Tg. M.
5. C.S. Tîrgoviște
6. U.T.A.
7. Corvinul
8. Sp. studențesc
9. Chimia Rm. V.

10. Univ. Craiova
11—12. S.C. Bacău 

Politehnica lași 
13. Gloria Buzău

14—16. Olimpia 
Dinamo 
,,Poli“ Tim.

17. Jiul
1B. F.C. Bihor

lăsa adver-

LA Z!
3 3 0 0 9-3 4
3 3 0 0 4-04
3 3 0 0 5-2 8
3 2 1 0 7-3 5
3 2 1 0 5-3 5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 0 0 32-8

1 
2
1
1
1
1
1
1 
0 
0 
0 
o

2 0 
0
1
1 
1
0 
o 
o
1 
1
1 
o

1
1
1 
1
2
2
2
2
2
2
3

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

4- 3
5- 3
6- 6
3-5
1-2
2-3
2-5
2-5
1-4
1- 4
2- 5

I Penultima rundă a turneului 
le polo, care va decide astăzi 
tona campioană a Daciadei, 

adus din nou în fată o 
lelectionată clujană în mare 
rervă. care a înscris rcprezen- 
htivei Timiș 14 goluri, fără să 
Irimească vreunul ! A fost cel 
le al treilea joc din 
pmpetitie pe care 
kau încheiat cu ZERO 
tv !
I Echipa Bucureștiului 
inut o nouă victorie, fiind în 
nod practic cîștigătoare a tur- 
leului. “ Adversara sa din 
[ceasta întilnire. echipa biho- 
leană (de_ la o zi la alta tot 
hai activă si mai eficace) i-a 
pus o dîrză rezistentă, cedînd 
h limită (7—8) după o dis-

pută spectaculoasă. Cel de al 
3-lea meci al zilei a oferit 
arădanilor un succes confor
tabil în fata mureșenilor 
(9—2) .A fost o zi plăcută cu 
o adevărată ploaie... de goluri 
în bazin.

această 
clujenii 
la pa-

a ob-

CĂLĂREȚII JUNIORI
ȘI DISPUTĂ TITLURILE

DE CAMPIONI
baza hipică din Rădăuți 
astăzi finalele campiona- 
republicane și ale „Da- 

■* la

Pe 
keep 
Mor _ .. _ „__
iadei" la călărie, rezervate 
[miorilor (probe de obstacole 

dresaj) și fetelor (obstacole), 
fi jor disputa titlurile — de 
stazi piuă marți — sportivi 
p la Steaua, Dinamo, Olimpia 
lucurești, C.S.M. Sibiu, C.S.M.

A.S.A. Cluj-Napoca,
Craiova, Agronomia 

Agronomia Timișoara 
I Bucovina Rădăuți. luă pro- 
ramul finalelor : simbătă — 
bstacole fete ; duminică — 
resaj juniori și obstacole ju- 
pri pînă la 16 ani ; luni — 
bstacole juniori 18 ani ; marți 
■ proba de obstacole pe echi- 
p juniori.

Adrian VASILIU

tehnice. CLUJ — TI- 
(5—0. 4—0. 3—0, 2—0).

Rezultate
MIȘ 14—0
Au înscris : R. Rusu 5. Colceriii 
4, E. Pop 2, Dezmireanu, CI. Rusu 
și OIpretean.. Au condus : R.
Timoc șl N. Nicolaescu. ARAD 
— MUREȘ 9—2 (1—0, 2—1, 3—0,
3—1>. Au marcat : Szabo 5. Marc,

Brînzei, Suhanek, Onea (Arad) și 
Șt. Szabo, Vereș (Mur.). Au ar
bitrat : V. Go ian și șt. Mihai. 
BUCUREȘTI — BIHOR 8—7 (3—2, 
3—2, 2—1, 0—2). Realizatori : O- 
lac 3, C. Rusu 3, Schcrvan, Mus
tață (Buc.) și Băjenaru 2. Cos- 
treș 2, Kiss 2, Sziics (Bih.) Ar
bitrii : R. Schilha și R. Timoc.

Clasamentul înaintea ultimelor 
meciuri de astăzi (ora 9), Cluj — 
Arad, Mureș — Bihor 
rești — Timiș :

1. București
2. Cluj
3. Arad
4. Bihor
5. Mureș
6. Timiș

Pc stadionul ,.2J August" la rcpctifiik

pentru spectacolul sportiv al ..DACIWEI"

REPRIZA SIODEIJIIOR DE IA I.E.F.S
CONVINGATOARf PtfDOWL

PLSIHIJ iUUCAȚIL FIZICA SI SPORI
în numărul nostru de as

tăzi continuăm si prezentăm 
intensele pregătiri care se fac 
pe marele stadion „23 August" 
din Capitală pentru spectaco
lul sportiv care va încheia 
actuala ediție a „Daciadei". 
Astăzi — printre studenții de 
la I.E.F.S.

Fragment de repe
tiție din spectacolul 
pregătit de studen
ta de la I.E.F.S. 

Foto : V. BAGEAC

și Bucu-

30—14 
42— 4 
21—18
22—23

Dinamo ; repriza secundă se transm te la televiziune) 
Ora de începere a meciurilor : 16

PROGRAMUL

(Stadionul

Timișoara : POLITEHNICA
Pitești : F.C. ARGEȘ

(Partidă transnrsă !a
Craiova : UNIVERSITATEA

MIINE
Arad : U.T.A.
Bacău : SPORT CLUB
Petroșani : JIUL
Satu Mare : OLIMPIA - 1
Oradea : F.C. BIHOR
București : DINAMO

MECIURILOR
AZI

SPORTUL STUDENȚESC 
F.C. BAIA MARE
te ev ziune)
A.S.A. TG. MUREȘ

STEAUA
C.S. TiRGOVISTE 
CHIMIA RM. VIL CE A 
CORVINUL 
POLITEHNICA IAȘI 
GLORIA BUZĂU

desfășura 
de 23 

se

Un moment, fără îndoială 
emoționant. încărcat de sem
nificații. din cadrul marelui

spectacol ce se va 
In după-amiaza zilei 
septembrie. O repriză ce 
anunță de o înaltă tinută va 
fi aceea care va cuprinde evo
luțiile tinerilor, sportivi prin 
excelentă, studenți ai I.E.F.S. 
Educatorii de mîine ai viitoa-

relor generații de copii, tineri 
șl sportivi, ei vor alcătui un 
ansamblu alegoric cu exerci
ții pline de măiestrie și gra
tie, înlănțuire de tablouri cu 
valoare de simbol.

Ii urmărim pe imensa scenă 
• stadionului „23 August" as-

tăzi. cînd cu elanul lor tine
resc. cu conștiinciozitate și 
responsabilitate pentru reușita

Modesto FERRARINI 
Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. a 2-a)



SĂ GĂSESTI ÎN TINE PUTEREA
LA CAPĂT...

!&■I I

DE A O LUA MEREU DE

NICOLAE POP

intim ac

Există în jocurile colective mulți sportivi care găsesc cu ușu
rință drumul spre glorie personală, spre popularitate, spre inima 
marelui public. Interlocutorul nostru 
un astfel de privilegiat, ci mai de 
echipă, un sportiv care pune sufletul 
rit poate și nu sprijinindu-se pe ea
Nicolae Pop este, la 27 de ani, căpitanul echipei naționale de vo
lei, de doi ani maestru al sportului, dar nu a fost și o mare 
vedetă...

de astăzi nu ni s-a părut 
grabă un autentic om de 
în slujba echipei, sâltînd-o 
spre a se înălța pe sine.

— Crezi că această particu
laritate decurge din absența 
unul grăunte în plus de ta
lent ?

— Cine știe ? Dacă insă ar fi 
să împart personalitatea jucăto
rului de volei Nicolae Pop in 
componentele sale majore — ca
lități fizice, talent, muncă — eu 
însumi n-aș da decit citeva pro
cente talentului. Împlinirea, du
pă părerea mea, înseamnă pro
centajul maxim acordat muncii 
serioase, efortului dus pină la 
Urnita posibilităților, pină la sa
crificiu. O spun ca unul care am 
urcat treptele afirmării sportive 
prin eforturi colosale, de la în
ceput.

— Cînd a lost acest început?
— A fost un început cam tar

div pentru marea performanță. 
Abia la 17 ani. Am pornit, deci, 
la drum cu un mare handicap 
față de generația mea, insă efor
turile de a o ajunge din urmă 
mi-au fost înlesnite de avantajul 
unei structuri fizice sportive. în 
comuna natală, Hodac, comună 
de munte situată lingă Reghin, 
unde sint mulți tineri viguroși 
și mari iubitori ai sportului, fă
cusem schi, fotbal și mai al?s 
handbal. Voleiul l-am început 
spre terminarea liceului, la Tg. 
Mureș, cind am fost remarcat 
de antrenorul Ladislau Griln, de 
la fosta școală sportivă. După 
scurt timp, insă, am cochetat cu 
baschetul și m-am reîntors la... 
handbal. A fost supărare mare 
în colectivul de volei și curind 
a trebuit să dau o declarație 
scrisă, in fața echipei și a antre
norului, cum că in viața mea 
nu voi face alt sport decit volei.

— A fost greu drumul spre 
consacrare ?

•— N-a fost ușor. Și nici măcar 
Un. în 1969 am făcut saltul spre 
marea performanță și spre pro
fesie, la I.E.F.S., sub conducerea

prof. Șt. Stroie. Doi ani mai 
tirziu eram pentru prima oară 
selecționat în lotul național. Dar 
antrenorul emerit Nicolae Sotir 
nu prea manifesta încredere in 
perspectivele mele de jucător in
ternațional. Și s-a dispensat de 
mine. Atitudinea sa m-a durut, 
dar nu m-a demobilizat. Dimpo
trivă, m-a ambiționat. îmi cu
noșteam bine posibilitățile, capa
citatea de efort, acumulările teh- 
nlco-ta etice, dar mai ales cre
deam în mine. Voiam să mă rea
lizez ca sportiv de mare perfor
manță și am început să muncesc 
și mai mult, stringind din dinți 
uneori. In. 1973 am terminat stu
diile și am trecut la Steaua, in 
echipa antrenorului Tănase Tă- 
nase, unde am găsit mediul care 
îmi trebuia — acela de muncă 
foarte intensă. După un an îl 
aveam ca antrenor pe maestrul 
emerit al sportului Aurel Drăgan, 
de la care am învățat un lucru 

nu-l desl-i- 
jocul

important, pe care 
ștsem pină atunci : 
lectiv.

lot nu

co-

s-a— R even’rea în 
produs însă repede...

— Nu. Dealtfel, după eșecul 
din 1971, cînd m-am întors la 

prof. Șt. Stroie mi-a 
spus, cu multă dreptate : „Tu 
vei mai ajunge în lot numai a- 
tund cînd vei juca direct în sex
tetul de bază". Am crezut vor
bele antrenorului, care m-au sti
mulat la un efort și mai mare. 
O perioadă l-am avut coleg pe 
maestrul emerit al sportului Gh. 
Corbeanu, care-și încheia carie
ra la I.E.FJS. și care era pentru 
mine nu numai un model, ci și 
un bun sfătuitor. Lui mă plin- 
geam adesea că muncesc mult și că 
senzația că aceasta nu prea se 
vede. ..Ghiță" mi-a spus atunci 
cu serîozitatea-i cunoscută: „Con
tinuă, pentru că este imposibil 
să nu ajungi acolo unde dorești!

Această apreciere a unui mare 
voleibalist mi-a dat aripi... în 
1975 eram chemat din nou in lot. 
Și previziunile celor doi peda
gogi se împlineau. Atunci — in 
urma unei încurcături de locuri 
la vestiare, în timpul pregătirii 
pentru campionatele europene 
din Iugoslavia — Gabriel Udi- 
ștea nu îmi reproșa pe un ton 
prietenos : „Fir-ai să fii, Popică, 
mi-ai luat locul în echipă, dar 
nu înțeleg să mi-1 iei 
din vestiar".

— De-atunci te-ai 
jucător de bază în 
tativă ?

— Da, am rămas mereu in lot, 
cu excepția unei scurte perioade, 
în 1976, cind tot antrenorul Ni
colae Sotir, consilier tehnic al 
echipei, m-a trimis din nou aca
să, înaintea „Trofeului Tomis". 
Tocmai după ce mă remarcasem 
în mod deosebit la Balcaniadă. 
A fost o lovitură grea pentru 
mine și cea mai mare decepție 
din cariera mea. Am plins a- 
tunci cu întreaga familie. Dar 
nici de data asta n-am dezar
mat. Ca și în alte rinduri, am 
știut să o iau de la capăt...

— Care sînt realizările tale 
cele mai importante ca om și 
sportiv 7

— Ca om, consider o realizare 
deosebită intrarea in rindul mem
brilor de partid în 1972, înteme
ierea unui cămin fericit (soția 
mea este foarte înțelegătoare și 
mă ajută efectiv să mă afirm 
pe plan sportiv), cămin in care 
a apărut acum trei ani un bă
iat, iar in curind va veni și... o 
fetiță, căreia i-am și pus nu
mele... Ca sportiv, obținerea unui 
loc în sextetul de bază al echi
pei Steaua, cu care am ciștigat 
titlul, și al naționalei, însușirea 
lecțiilor predate de A. Drăgan 
despre școala colectivului și ca
pacitatea de a mă antrena sin
gur după un simplu plan de 
pregătire.

— Ce crezi despre partici
parea echipei României ’* 
campionatele mondiale • 
încep peste 11 zile în

— O socotesc o piatră 
cercare pentru echipă și , 
întreaga noastră generație, dar și 
un răspuns in legătură cu re
prezentarea voleiului nostru la 
J.O. Dacă nu ne îndeplinim acest 
obiectiv, înseamnă că nu am fost 
o generație strălucită. Apropiata 
ediție a C.M. va fi, desigur, ex
trem de echilibrată și dificilă, 
ca urmare a unor mari progrese 
generale. Sini sigur că, dacă vom 
ciștiga seria de la Ancona, în 
30 septembrie vom juca în se
mifinale.

și pe cel

impus ca 
reprezen-

la 
care 

Italia 7 
de tn- 
pentru

REPETIȚIILE PENTRU SPECTACOLUL SPORTIV AL „DACIADEI
(Urmare din pa?. 1)

spectacolului repetă scenă cu 
scenă, tablou cu tablou, me
reu mai bine, mereu mai în
chegat, mai frumos, exerciții 
prin care la 23 septembrie vor 
exprima convingător nețărmu
rită recunoștință partidului, 
secretarului său general, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru anii luminoși de stu
denție, pentru minunatele con
diții de învățătură, de afirma
re în muncă și în viață, pre
cum și angajamentul solemn de 
a munci și învăța temeinic.

Ne apropiem de șirurile de 
băieți și fete în echipament alb 
cu ecusonul 
„I.E.F.S.“ în 
Rectorul institutului, prof. univ. 
loan Șiclovan îi urmărește cu 
o undă de mîndrie în ochi, dar 
și cu exigența pedagogului pen
tru care cel mai însemnat lu
cru este acela ca elevul său să 
se prezinte la nivelul notei 
maxime. „Studenții noștri — ne 
spunea — sînt viitori educatori, 
oameni pentru care «succe st
inse amnă calitatea muncii, o 
calitate tot mai înaltă și de 
aceea evoluția lor trebuie să fie 
și o convingătoare pledoarie 
pentru educație fizică, pentru 
mișcare, pentru sport**.

Sub conducerea prof. univ. 
Gheorghe Ghișoiu, șeful cate-

pe care scrie 
dreptul inimii.
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SÎNTEM SPORTIVI
Versuri de Aurel Storin ' Muzica de 'Radu Șerban
Tempo marș vesel
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Toți intr-un gînd, 
El ne este mindria ;
Să muncim cu hărnicie î 
O țară-avem,
Și-un pămint: România, 
Și-un popor
De omenie...
Avem un cer de vis, 
Și sufletul deschis, 
Și-un steag înălțător, 
Tricolor...

Ne-nfricați pornim 
Către patru zări, 
Cu pasul demn, 
Și tineresc 1

Refren :

Noi sîntem sportivi 
Ai acestei țări,
Fii ai sportului românesc 1

II
Tu ne-ai chemat
Cu iubire de țară 
Patrie, in lungi coloane 
Ne-ai adunat
Ca pe o primăvară 
înflorind
Pe stadioane..'. 
Avem un cer de vis 
Și sufletul deschis, 
Și-un steag înălțător 
Tricolor...

drei de gimnastică, a conf. 
univ. Ileana Sima, a lectori
lor Vasile Voinea și Viorica 
Mocvanu, repriza studenților de 
la I.E.F.S. se desfășoară în 
tablouri pline de fantezie : 
evoluții de gimnastică tema
tică, dansuri cu eșarfe, ___
ciții simbolizînd învățătura și 
munca. Iată.

exer-

înălțîndu-se 
parcă spre cer — alcătuite 
trupuri viguroase, pline de 
nătate — marile construcții 
cialiste...

Ii recunoaștem în această 
gestivă evoluție, în altele, 
tinerii care, înaintînd în ___
studenției, urcă în același timp 
treptele măiestriei sportive. 
„Este o mare cinste pentru 
fiecare din noi — ne spunea 
Natalița Balcan — să reprezen
tăm la grandiosul spectacol din 
23 septembrie Institutul pentru 
educație fizică și sport — cinste 
care presupune insă și o înaltă 
răspundere". Ca și Natalița, 
sîntem siguri, gîndesc și Petre 
Lenghel, Vasile Sterea, Dorel 
Șerban. Agnes Rus, Maria Va- 
silescu, Ionel Petrescu, Cornel 
Cornea, Gina Olăreanu. Elena 
Comaroni și alți studenți aflați 
la repetiții. înțelegem aceasta 
după conștiinciozitatea cu care 
se pregătesc, după sîrguința 
depusă pentru ca fiecare exer
cițiu să se apropie de perfec
țiune.

Aurelian BREBEANU Refren

ziarului 
în repe- 
unui da
de fotbal

din 
să- 
so-

su- 
pe 

anii

Mai mulți cititori ai 
nostru ne-au solicitat, 
tate rinduri, alcătuirea 
sament al antrenorilor 
români din perioada postbelică.
Ideea, departe de a fi originală, 
ni s-a părut interesantă și, in 
consecință, am căutat să o pu
nem în aplicare. Dar convertirea 
unei astfel de intenții în fapt a 
întâmpinat, Crește, o serie de di
ficultăți. Cea mai importantă 
dintre acestea a fost alegerea 
criteriilor în baza cărora să poa
tă fi stabilită ordinea antrenori
lor în ultimele trei decenii. Și 
opțiunea noastră s-a oprit asu
pra criteriului performanței, pe 
care l-am socotit, chiar dacă nu 
pe deplin edificator, oricum cel 
mai aproape de sensul ideii de 
sport și de conținutul muncii 
profesionale a antrenorilor.

In acest fel am luat în consi
derație realizările diferitelor e- 
chipe de dub în competițiile in
terne și internaționale, precum 
și performanțele obținute de 
echipele reprezentative cu ocazia 
participării lor la diverse com
petiții oficiale. Sistemul de punc
taj în baza căruia s-a trecut la 
întocmirea clasamentului antre
norilor — numai a celor princi
pali — din perioada 1946—1978 a 
fost următorul : campionatul na
țional de seniori, locul 1 — 5 
puncte, locul n «= 3, locul m = 1; 
ciștigarea Cupei României — 4 
puncte, calificarea în finală — 2; 
ciștigarea titlului de campioană 
națională la juniori ■= 2 puncte ; 
cîștigarea campionatului de tine
ret = 1 punct ; promovarea în 
Divizia A = 3 puncte ; califica

rea în turneul final al C.M.
10 puncte ; calificarea în sfertu
rile de finală ale C.E. — 7 punc
te ; calificarea în turneul final 
al J.O. — 7 puncte ; locul V la 
J.O. — 2 puncte ; cîștigarea tit
lului de campioană mondială u- 
niversitară = 2 puncte ; Balca
niada de seniori, locul 1—5 
puncte, locul II = 2 ; Balcaniada 
de tineret, locul 1 — 3 puncte, 
locul H «= 1 punct ; Turneul 
U.E.F.A. de juniori, jocul I în 
serii — r puncte, finalistă a tur
neului = 3 puncte ; cîștigarea 
turneului — 5 puncte ; Cupa Bal
canică pentru echipe de dub, lo
cul I — 4 puncte, locul n — 2 
puncte ; calificarea echipelor de 
club în turul H al competițiilor 
europene — 1 punct, în turui 
m — 2 puncte, în turul IV — 5 
puncte.

Iată, in chenarul alăturat, 
eum arată acest clasament 
ai primilor 35 de antrenori de 
fotbal dintr-un total 
care l-am trecut prin 
formanței.

de 135 pe 
filtrul per-

1. Angelo NICULESCU
2. Traian IONESCU 

Gheorghe POPESCU 
Valentin STĂNESCU 
llie OANA 
Nicolae DUMITRESCU 
Ștefan COVACI 
llie SAVU 
Franctsc RONAY

10. Constantin CERNĂIANU 
Emeric JENEI 19 p, 12—13. 

Bazil MARIAN, D. Nicolae NICU- 
ȘOR 18 p, 14. Silviu PLOEȘTEANU 
17 p, 15-16. C. BRAUN-BOGDAN, 
I. NUNWEILLER 14 p, 17. luliu 
BARATKI 13 p, 18. Constantin 
TEAȘCĂ 12 p, 19. GheorgTb^
STAICU 11 p, 20. Florin HAUL 
GIAN 10 p, 21-23. Andrei ȘEPCI, 
Ștefan ONISIE, Tiberiu BONE 
9 p, 24-27. Nicolae COVACI, lo- 
sif LENGHERIU, Remus GHIURI- 
ȚAN, Ion IONESCU-U.T.A. 8 p, 
28-32. Ion MIHĂILESCU, Ion MO- 
TROC, Ștefan VASILE, Maiin 
BARBULESCU, Gicâ NICOLAE 
7 p, 33-35. Eugen MLADIN, Vili 
COVACI, Viorel MATEIANU 6 p.

k k

ODIHNA LA MUNTE
în serii de cîte 6 zHe se pot 

țiun'He :

BORȘ A (județul Maramureș ; 
mere de 2 paturi, seria începe

petrece odihnitoare zile de vacanța In rta-

850 m altitudine) : cazarea în vîle 
la 19 septembrie.

BORSEC (județul Harghita, 900 m altitudine) : 
general, oferi sejururi plăcute începi nd cu 12

stațiune de Interes 
septembrie.

vilele stațkmH, cu

cu ca-

turtetfc I
BUȘTENI (județul Prahovo, 862 m altitudine) : 

de 2—3 paturi, asigură popasuri plăcute la poalele Ca roi man ului, 
Mari și Jepilor Mici. Plecarea a fost stabilită pentru 12 septembrie.

camere
Jepilor

PREDEAL (județul Brașov, 1060 m oltitudine) : Intr-un climat subalpîn,
* * ■ ........................ - - • lala Izvoarele Prahovei fi Timișului, vacanțele devin de neuitat. Seria 

12 septembrie.
Biletele se găsesc la fiLialele I.T.H.R. București d'm Bd. 1846 nr. 4, 

N. Bâkescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 și Calea Griviței nr. 140.
Bd.

Că tenisul 
este atît de 
rîndurile 
de sport de la 
nu mai constituie un 
secret pentru nimeni. 
L Tiriac, I. Năstase 
șl, mai de curind, 
Virginia Ruțzici au fă
cut ca și în cele mai 
îndepărtate comune 
să apară „dreptun
ghiuri cu fileu". Prin 
scrisori adresate zia
rului, însă, tineri
muncitori, elevi, stu
denți își manifestă
nemulțumirea față -de 
dezinteresul pe care 
îl arată unele organe 
sportive locale față de 
dorința exprimată de 
aceștia de a practica 
aportul alb", deși 
s-ar putea găsi, cu 
reiativ& ușurință,
mijloacele necesare, 
în urmă cu cîtva 
timp am primit o 
asemenea sesizare din 
partea unor elevi de 
la Liceul „E. Hurmu- 
zachi" din rAdAUTI 
și a unor angajați ai 
I.P.L. din aceeași lo
calitate. în limita po
sibilităților, 
nostru a 
dezvoltarea 
Și acum s-a luat con
tact cu federația de

de cîmp 
iubit în 

iubitorilor 
noi

ziarul 
sprijinit 

tenisului.

specialitate și aceas
ta, prin.tr-o serie de 
specialiști, ar putea 
asigura primele în
drumări tehnice. Ră- 
mtne doar ca orga
nele locale, asociații
le și cluburile spor
tive, consiliile orășe
nești și județene pen
tru educație fizică și 
sport să fie mai re
ceptive. Iată de ce 
aducem problema ri
dicată de cititorii din 
Rădăuți în atenția 
C.J.E.F.S. Suceava, 
încredințați că oda>tă 
cu începerea anului 
școlar (chiar cu aju
torul elevii or) s-ar 
putea pune bazele 
unei activități tenisis- 
tice la liceul in cau
ză, dacă nu și 1a 
I P.L Rădăuți sau 
poate la bazele Sănă
tatea și Voința, ale 
căror terenuri de te
nis, după cum sîn
tem informați, sînt 
taisuficien.t folosite și 
nu prea bine Între
ținute.

Cu cîtva timp în 
urmă, cititorii P. FA
BIAN din comuna 
Curtuișeni — Bihor 
și P. ȚĂRAN din 
GhUad — Timiș ne-au 
făcut cunoscut faptul

că nu primesc ja timp
— uneori chiar deloc
— ziarul la care sînt 
abonați. Sesizările 
respective au fo-st tri
mise direcțiilor jude
țene de poștă și tele
comunicații Bihor și 
Timiș care, cu o ~ 
peraitivitate ce merită 
a fi evidențiată, au 
rezolvat cazurile res
pective, așa cum re
iese din adresele lor 
(dealtfel, chiar iov. 
P. Fabian a eonii r- 
mat în scris acest 
lucru).

Avînd aceste exem
ple, recomandăm a- 
bonaților care mai 
întimpină greutăți în 
primirea ziarului să 
se adreseze direcției 
de poștă 
nicații — 
presă — 
respectiv, 
conform 
de partid, are dato
ria să le răspundă in 
privința măsurilor în
treprinse, să intervină 
cu promptitudine 
pentru remedierea e- 
ventualelor carențe 
care se mai mani
festă în difuzarea 
presei, mai ales în 
zonele unor oficii co
munale.

o-

să 
direcției 

și telecomu- 
atelierul de 
din județul 
organ, care, 

hotărîrilor



Pentru toți activiștii mișcării noastre sporti
ve este clară legătură indisolubilă dintre 
dezvoltarea activității sportive de masă ți 

rreșterea performanțelor. Practica însăși a de- 
nonstrat convingător că o vastă bază de selec- 
ie pentru marea performanță (și, ca urmare, suc- 
:esul trainic în arena sportivă internațională) se 
roate asigura numai printr-o largă ți continuă 
rctivitate de masă. Marii noștri sportivi, campioni 
ruropeni, mondiali sau olimpici, s-au afirmat ini- 
ial — aproape fără excepție - cu prilejul unor 
rompetiții de masă.

Plecind de la aceste adevăruri, ne-am propus 
să aflăm care este, in diverse județe, raportul 
dintre răspindirea ezercițiilor fizice ți sportului Jn 
rindurile maselor de tineri ți oameni oi muncii 
— propulsată puternic, mai ales in ultima vreme, 
de lansarea marii competiții sportive naționale 
„Daciada' - ți creșterea numărului de talente 
valoroase promovate in activitatea de perfor
manță a județelor respective ți a țârii.

Pentru început, iată cum se prezintă lucrurile 
in județele lăți. Arad ți Mureș.

Județul MUREȘ

REALIZĂRI SUB POSIBILITĂȚI>

LA DISCIPLINE ALTĂDATĂ FRUNTAȘE
a

Județul IAȘI

EZULTANTA ACTIVITĂȚII DE MASĂ: SPORTIVI FRUNTAȘI
’ »9

Hotărît lucru, sportul de 
iasă ieșean s-a manifestat di- 
amic pe parcursul ultimilor 
ni. Progresul cantitativ, spec- 
iculos, devine cu atit mai 
răitor cu cît reușește să asi- 
ure și dezvoltarea calității, o- 
lindită in special in înflori
ră sportului de performanță, 
.m rînduit în tabelele alătu- 
ate cițiva indicatori cifrici 
omparați între anul 1975 și 
rimele două trimestre ale lui 
378 (acolo unde centralizarea 
-a șl efectuat). Ei sint în sta- 
; să vorbească singuri despre 
torturile și realizările din 
irimetrul sportului într-un 
ideț netradițional sportiv și 
iră o moștenire economică 
otabilă.

Gimnastica 
de înviorare 
Gimnastica la 
locul de muncă 
Complexul sportiv 
„Sport și sănătate" 
Crosul tineretului 
Acțiuni turistice 
„Amicii drumeției" 
Duminici și serbări 
cultural-sportive 
Campionatele 
asociațiilor sportive

Participonți 
1975----

10 ooo
8 350

84 122
94 403

196 813
31 529

121 839

129 096

1378

12 400

13 100

140 000
226 450
326 630
72 000

125 100

304 620

Se înțelege că de bineface
rile mișcării fizice se bucură 
oameni de virste diferite — 
mai ales tineri — și de diver
se profesii.

Interesantă este și această

Județul ARAD

N FLUX NEÎNTRERUPT CARE AȘTEAPTĂ 
SUPERIOARfVALORIFICĂRI

An de an, Aradul devine un 
deț tot mai frumos, tot mai 
iterrric din punct de vedere 
■onomic, social, cultural. In 
est context trebuie privit și 
nomeniul educației fizice și 
ortului, iar concluziile inter- 
•etate pornind și de la un 
ecut palid pentru sportul ară- 
:an. Dezvoltîndu-se industria, 
iplicit s-a amplificat și ecoul 
tsiunii pentru mișcare la oa- 
enii de toate vîrstele din o- 
șul de pe Mureș și din ce- 
Lalte așezări ale județului, 
stfel incit, an de an, a cres- 
Lt și numărul celor atrași pe 
renuri de sport, în locuri de 
îrement. Pentru a avea o ima- 
ne cît mai exactă despre in- 
ulțirea practicanților sportu- 
i, prezentăm cîteva cifre com- 

variate:dive din medii

1973

41
«aprinderi 
instituții

46 506
(tr.

1978
I Ji M)
140 800

62 135
19 284

150 450
40 560

tabel? In- 
o creștere 
practican-

Ce ne spune acest 
scutabiil, el indică 
ucă a numărului 
or sportului. Elementul im- 
curător îl reprezintă, firește, 
umărul cel mare al vîrstelor 
ici", elevii, din an în an mai 
jâți în sălile de sport și pe 
dioane. Prin ce s-a realizat 
lastă atragere a tineretului 
-e mișcare ? Prin diverse for- 

simple, prin acțiuni per- 
nente, devenite magnet în 
dul elevilor și chiar al pre
dărilor din județul Arâd. Să 
gîndim că numi! anul tre- 
mii de elevi au practicat 

inastica de dimineață. Să 
ăm o cifră spectaculoasă : 
564 de copilandri au învățat 
ul trecut înotul. Campionatele 
>ciației. acțiunile turistice, 
nplexul „Sport și sănătate", 
.micii drumeției", și multe alte 
țiative au permis îatreține- 
i unei ample acțiuni de fău- 
e a unui tineret sănătos și 

inițiere in sporturi de la 
■e se așteaptă viitori perfor- 
ri ai țării. Ar fi de adăugat 
bilanțul celor două trimestre 

acestui an. Și totuși cei
800 de elevi angrenați in 
ivitatea sportivă de masă nu 
>rezintă o cifră mulțumi-

'abelul de mai sus reflectă 
creșterea notabilă a numă- 
ui oamenilor muncii care au

găsit în exerciții fizice și sport 
forma ideală pentru regenerare 
fizică și psihică. Cei care au 
practicat gimnastica la locul de 
muncă anul trecut au însumat 
8 200, cifră semnificativă, dacă 
o raportăm la cei 2 500 de prac- 
ticanți înregistrați în 1973. Se 
speră ca la anul 10 000 de oa
meni ai muncii să practice gim
nastica la locul de producție. 
Se așteaptă ridicarea tuturor 
unităților industriale din județ 
la cote superioare în privința 
practicării formelor simple de 
mișcare. Notabilă este și creș
terea înregistrată în rîndul ce
lor care practică sportul In me
diul rural. Angrenați în com
petițiile „Cupa mecanizatoru
lui", Crosul tineretului, „Cupa 
C.A.P.", și alte diverse acțiuni 
cei 102 310 practicanți înregis
trați anul trecut înseamnă o 
frumoasă premisă.

Aceste cifre au fost ridicate 
substanțial in ultimii doi ani de 
amplul ecou pe care l-a avut 
competiția națională „Daciada". 
In școli, în fabrici, în instituții, 
la sate, „Daciada" a declanșat 
o mare acțiune de odihnă acti
vă și în același timp a apăsat 
pe pirghia performanței. Pen
tru că, chiar dacă știm că spor
tul de masă înseamnă în pri
mul rînd agrement, mișcare 
simplă, mai știm că el lansea
ză și performeri. Din acest un
ghi de vedere, în județul Arad 
ne-au fost indicați 17 sportivi 
care s-au ridicat din activitatea 
de masă. T. Lupău și V. Con
stantin, ajunși campioni națio
nali la caiac dublu; I. Csik, 
vicecampion la caiac; G. Po- 
toreț, ajuns în lotul național de 
juniori la lupte greco-romane; 
E. Cioban, devenit canotor la 
Voința ; N. Rotaru, C. Poena- 
ru, A. Santău, E. Nicola, S. Io- 
nescu, C. Miclea, S. Pieptânaru, 
N. Tiana, M. Damian, A. l’al- 
cu, H. Loke și M. Onita, atleți, 
campioni naționali de juniori 
sau campioni municipali. Nu e 
o recoltă bogată. Județul Arad 
poate da mult mai mult la ni
velul performanței. în activita
tea atletică, cu 2—3 ani in ur
mă în ascensiune, care pare 
frinată acum ; la sporturi nau
tice, unde există bune rezulta
te ; la jocuri sportive. Pentru 
aceasta, printre altele, este ne
cesară prezența mult mai ac
tivă a specialiștilor Ia manife
stările sportive de masă de 
amploare, aflate și în județul 
Arad în flux continuu.

statistică a numărului de spor
tivi înregistrați 
dii :

în diverse me-

Școli generale 
Licee și școli 
profesionale 
Facultăți 
întreprinderi, 
instituții

1975
40 200

72 830

1977
95 570

103 000
22 407

103 830

aceastăSă vedem acum dacă 
creștere a sportului de masă 
se răsfrânge în consolidarea 
celui de performantă. Tot ci
frele pot fi echficatoare ;

acest capitol

1975 1978
Secții afiliate 530 630
Sportivi legitimați 10 877 13 800
Sportivi in loturi
naționale 81 95
Titluri de campioni
naționali 43 35

Desigur că la 
se cer exemple concrete: Aurel 
Anton, campion european la 
șah prin corespondență ; cole
gul său de disciplină sportivă, 
juniorul Ovidiu Foișor, campi
on balcanic ; luptătorul Stelică 
Morcov (transferat ' —
pe al cărui' piept 
medalia de bronz 
ediție a Jocurilor 
campionii balcanici 
Toma Mihalache și Costel Năf- 
tică ; handbalistele junioare 
Angela Avădanei, Maria Spiri
don și Rodica Ionașcu, com
ponente ale echipei României, 
clasată pe locul 3 la campio
natele mondiale ; rugbystul Ion 
Bucan (astăzi la Știința Pe
troșani). campion european cu 
echipa noastră națională ; vo
leibalistele Kate Tcacenco, Doi
na Stoian și Mariana Zamfir, 
componente ale unor sextete 
care și-au apropriat titlurile de 
campioane balcanice ; Aurel 
Neagu. pe poziția a doua în 
campionatul european de lupte 
libere; vrednica atletă Maricica 
Puică (a părăsit lașul in 1974). 
Lista ar trebui completată cu 
juniorii remarcați în competi
ții internaționale de atletism, 
box și tir, dar datoria lor de 
a confirma este mai mare decît 
datoria noastră de a le conferi 
astăzi notorietate publică, îi 
așteptăm, pe ei și pe alții, pen
tru a îmbogăți conturul spor
tiv al unui județ în plină dez
voltare.

la Brașov), 
strălucește 
la ultima 
Olimpice ; 
de judo

Un mare număr de oameni 
din județul 
vîrstele, din 
îndrăgesc tot 
tiile fizice si______ ______ ___
tător de sănătate, de energie.

Datele statistice sint grăitoa
re în ceea ce privește dinamica 
dezvoltării sportului de masă, 
rod al transformărilor surveni
te, an de an, in plănui activită
ților ecooomico-sociale și in 
raza acestui județ. S-a produs 
mai mult decît o dublare a 
numărului practicanților gim
nasticii de dimineață in inter
natele școlare. La acțiunile tu
ristice progresele sint, de ase
menea. Însemnate : in școli s-a 
înregistrat o creștere de trei 
ori a numărului de participanti, 
mai 
și programul 
întreprinderi 
peste 3 ori a 
participanților 
ral.

în ceea ce privește organiza
rea duminicilor cultura]-spor
tive în mediul urban, cifra ac
țiunilor a crescut de peste 3 
ori și jumătate. Spre centrele 
gimnasticii de întreținere au 
fost atrași de peste 5 ori mai 
mulți participanți.

Demn de subliniat este și 
faptul că în ultimii ani au a- 
părut o seamă de initiative. De 
pildă, peste 4800 de preșcolari 
învață, anual, să inoatc, să pa
tineze și să schieze. Același 
lucru ii realizează, tot anual, 
circa 17 000 de școlari. Aproxi
mativ 11000 de oameni 
muncii, din peste 22 
productive, practică 
multă continuitate 
la locul de muncă, 
este și activitatea 
tehnico-aplicative, la 
800 de cercuri participînd a- 
proape 17 000 de tineri, uteciști 
și pionieri.

Firește, în cadrul grandioasei 
competiții „Daciada" se înregi
strează masive participări, nu
mărul concurenjilor din școli, 
facultăți, întreprinderi, îm
preună cu cei din mediul rural, 
depășind totalul de 185 000.

Elocvent este și faptul că nu
mai în mediul școlăresc nor
mele complexului „Sport și să
nătate" au fost trecute de peste 
34 000 de elevi. Tot la același 
indicator și-au trecut normele 
1 498 de studenți. iar din în
treprinderi și instituții peste 
29 000 de oameni ai muncii ; 
din mediul rural, circa 9 000 de 
tineri și tinere au obținut di
ploma complexului polisportiv 
„Sport și sănătate".

Mureș, de îoatc 
toate profesiile, 

mai mult exerd- 
sdotîuL izvor dă-

mult decit dublu este 
la „capitolul 

și instituții"; de 
crescut numărul 
din mediul ru-

ai 
de unități 
cu mai 

gimnastica 
Meritorie 
cercurilor 
cele peste

O asemenea masivă partici
pare la activitatea sportivă de 
masă s-a repercutat oare în 
mod satisfăcător pe planul 
sportului de performanță ? Mu
reșenii se mindresc, de pildă, 
cu sportivi reputați, cum sint 
Ladislau Simon (locul I la 
Campionatele europene de lup
te libere în 1976. lecui III la 
J.O. de la Montreal), Ilie Hosu 
(component al echipei de lupte 
libere a României, clasată pe 
locul I la Jocurile mondiale u- 
niversitare din 1977). Tiberiu 
Seregelyi (locul I la campio
natele mondiale de lupte libere 
juniori, cat 82 kg). Li viu Mol
dovan (locul II la campionate
le europene de popice — pen
tru juniori — din 1975), Liana 
Cardaș (locul I în „Cupa Ro
mâniei", la patinaj viteză, în 
1976), Gheorghe Olteanu și Ra
du Gelu (clasați pe primul loc 
la campionatele republicane de 
haltere — seniori, în 1978, cu 
toții componenți al A.S.A. Tg. 
Mureș), cu Zoltan Rad (un 
halterofil junior cu frumoase 
perspective, deținător o trei 
fitluri la campionatele republi
cane rezervate categoriei iui); 
în sfîrșit, cuvinte bune se cu
vin și componentelor echipei 
de popice a clubului Voința Tg. 
Mureș, care au cucerit, în 1977, 
„Cupa campionilor europeni."

Și. totusț. activiștii mișcării 
sportive din județul Mureș nu 
sint mulțumiți cu ceea 
realizat pină acum 
de performanță. Și 
dreptate. Din miile 
cânți ai sportului de 
77 au fost convocați, în 1977, 
pentru diferitele loturi repre
zentative ale tării : 15 dintre 
aceștia sint sportivi consacrați, 
49 de perspectivă, iar alți 13 
dețin performanțe de nivel ju
dețean.

O creștere deloc impresio
nantă. dacă o raportăm Ia ci
frele anului 1973, cind 62 de 
sportivi au făcut parte din lo
turile republicane : 29 sportivi 
seniori, 24 în loturile de juni
ori, 9 în cele de tineret. Cum 
se explică aceasta 7 Prin sla
bele rezultate realizate la atle
tism, baschet, handbal, ciclism, 
gimnastică, box și chiar fotbal, 
toate, altădată, sporturi frun
tașe în județ.

Iubitorii de 
nu se împacă, 
tă situație. Ei 
ții, baschetbaliștii, handbaliștii, 
gimnaștii, fotbaliștii lor prefe
rați să progreseze Intr-un ritm 
mai alert.

<i«

ce s-a 
sportul 

bună 
practi-

în
pe
de 
masă, doar

sport mureșeni 
firește, cu aceas- 
așteaptă ca atle-

Este evident, așadar, că în timp ce numă
rul practicanților sportului a crescut în 
ultimii ani. numărul performerilor promo
vați în secțiile cluburilor și asociațiilor sportive 

este infim, oglindind SLABA CONTRIBUȚIE A 
CELOR TREI JUDEȚE LA ÎMPROSPĂTAREA 
ȘI ÎNTĂRIREA CONTINUA A LOTURILOR 
REPUBLICANE.

Această situație
celor trei județe în discuție — 
multor cauze. în primul rînd. 
preocuparea necorespunzătoare 
județene pentru educație fizică 
factori care răspund de

caracteristică nu numai 
se datorește mai 
este vorba de 
a unor consilii 
și sport, a altor 

mișcarea sportivă, a 
consiliilor cluburilor si asociațiilor pentru dez
voltarea sportului de performantă, mai ales în 
disciplinele prioritare. înscrise în programul 
Jocurilor Olimpice. încă nu s-a înțeles de către 
toti cei ce răspund de activitatea sportivă că 
sportul de masă și cel de performantă se între
pătrund, că a trage o linie despărțitoare între 
ele înseamnă a susține o concepție învechită. 
Numai așa se explică de ce la competițiile de 
masă. îndeosebi la cele pe comune, orașe și ju
dețe nu sint prezenti antrenori, tehnicieni, meto
dist! și alti specialiști, pentru a depista, selec
ționa și indruma spre secțiile de performantă 
tinerele talente ce se remarcă din masa parti- 
cipantilor. Cei mai multi antrenori se limitează 
la „ce le vine la sală sau la teren", ignorind.

dlntr-o crasă comoditate, imensul și nesecatul 
izvor de viitori performeri pe care îl debitează 
activitatea sportivă de masă.

Desigur. în slaba dezvoltare a performantei 
este implicată si calitatea necorespunzătoare a 
procesului instructiv-educativ din secții, apli
cat ccl mai adesea ..după ureche" si nu pe baze 
științifice, moderne, menținerea în secții a unor 
sportivi plafonați, cu care numeroase cluburi si 
asociații „îsi duc zilele" în campionate. Irosind 
timpul si importante mijloace materiale.

Dar pentru că ne referim la raportul dintre 
creșterea activității de masă (nici ea la nivelul 
cerințelor actuale) si numărul extrem de redus 
al performerilor de înaltă clasă, cauza principală 
trebuie căutată în neparticiparea activă a antre
norilor. tehnicienilor și a celorlalți specialiști Ia 
competițiile populare, fără de care relația masă- 
performantă rămîne o simplă axiomă.

Este de datoria tuturor organelor sportive, a 
tuturor factorilor cu răspunderi și atribuții in 
mișcarea sportivă să treacă deindată la măsuri 
energice pentru lichidarea lipsurilor la care 
ne-am referit, si a altora care mai există, pen
tru a asigura îndeplinirea întocmai si la timp a 
sarcinilor concrete privind sportul de performan
tă care le revin din Programul dezvoltării acti
vității de educație fizică si sport pină in anul 
1980, anul Jocurilor Olimpice.

Paginâ realizata de Mircea COSTEA, ION CUPEN, 
Mircea M. IONESCU si Gheorghe NICOLAESCU
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SPORTUL LUPTELOR DISPUNE DE REZERVE PENTR
GRECO * -- - « -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ~ ~
ROMANE ÎN PLINĂ ASCENSIUNE-ESTE DE AȘTEPTAT CA IN ANII URMĂTORI

A

SĂ CREASCĂ NUMĂRUL CAMPIONILOR Șl MEDALIAȚILOR ROMÂNI
• Tradiția 'înaltelor performante este continuată prin muncă, pregătire temeinică, răspundere și dăruire

O fericită împrejurare face ca cea de a 20-a 
ediție a campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane de la Ciudad de Mexico să 

coincidă cu aniversarea a 25 de ani de la prima 
participare a sportivilor români la această mare 
competiție. Numărul mare de victorii obținute a- 
nul acesta de sportivii noștri ne îndeamnă să 
facem apel ia o altă cifră rotundă : sînt exact 
20 de ani de cind Valeriu Bularca obținea pri
ma medalie pentru sportul românesc la campio
natele lumii. De atunci încoace, după cum se 
știe, bilanțul luptătorilor români a mers într-un 
crescendo neîntrerupt, culminînd cu strălucita 
performanță înscrisă in palmares la gimnaziul 
,Juan de la Barrera". Pe două coloane ale ta
bloului, la „los Campeonatos mundiales de lu- 
cha", luptătorii noștri au realizat superlative : 
cel mai mare număr de medalii de aur la o edi
ție (trei de astă dată) și cel mai mare total de 
medalii (acum șase).

Această scurtă trecere în revistă istorică ne 
îngăduie să constatăm că, de-a lungul 
anilor — și cu deosebire în ultimul deceniu 
datorită largului sprijin pe care partidul 
statul îl acordă mișcării sportive,

ți 
disciplina lup-

telor a putut progresa în țara noastră pină Ia 
nivelul foarte onorant la care in arena interna
țională se vorbește cu stimă despre o adevărată 
școală românească a luptelor. In această consta
tare sînt, de la sine înțeles, incluse strădaniile 
excelenților noștri tehnicieni, antrenori, arbitri 
sau medici, care au clădit cu migală, răbdare și 
pricepere, treptele perfecțiunii in această ramură 
sportivă.

Succesele acestui sport in țara noastră trebuie 
legate nemijlocit de bogata tradiție a poporului 
nostru care a practicat trinta din strămoși, pre
țuind dintotdeauna virtuțile bărbăției, ale voini- 
ciei, ale tăriei fizice. Flăcăii aceștia care se dis
ting in anii noștri pe saltelele de concurs in lu
mea întreagă, de la Mexico la Teheran și de la 
Tampere la Yokohama, sint reprezentanții unui 
tineret armonios dezvoltat și bine educat, in spi
ritul dragostei de patrie și de partid. Din par
tea lor se așteaptă cu îndreptățire noi perfor
manțe valoroase in viitor și mai ales la Jocurile 
Olimpice din 1980. Tocmai cu acest gind încercăm 
să analizăm in paginile de față posibilitățile de 
perfecționare a selecției și pregătirii la ambele 
stiluri și la toate categoriile de greutate.

La ultimele două ediții ale 
campionatelor europene de lup
te, sportivii noștri s-au situat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
clasamentului pe echipe, saltul 
valoric al tinerilor români fi
ind remarcat de toți specialiștii. 
Confirmarea acestui progres 
trebuia făcută — și a fost fă
cută ! — la Ciudad de Mexico, 
cu prilejul campionatelor mon
diale.

După o serie de victorii cla
pe (printre învinșii săi numă- 
rîndu-se sovieticul V. Ceboksa- 
rov, polonezul J. Do’gowicz, 
vest-germanul K. Spaniol etc.), 
a urmat partida finală dintre 
tînărul campion român Ion 
Draica și deținătorul medaliei 
de aur la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice, iugoslavul Mo- 
mir Petkovic». Lupta a fost 
extrem de îndîrjită și echilibra

permită doar menținerea avan
tajului (deci numai aparent ac
tivă), juniorul conetănțean și-a 
fixat adversarul la parter Încă 
din primele secunde ale repri
zei. A urmat un supleu, apoi, 
către finalul intîlnirii, Draica a 
executat și un salt și alte pro
cedee 
tatul 
10—1 
ranță 
trilor . _
de pasivitate din partea spor
tivului român.

de atac, făcând ca rezul- 
să-i devină favorabil cu 
(!), spulberînd orice spe- 
adversarului, ca și arbi- 
care așteptau un moment

Adaptarea

Arbitrul a fluierat oprirea luptei în meciul 
N. Gingă (in picioare) — V. Blaghidze 
(U.R.S.S.), dar sportivul sovietic încearcă să 

realizeze o nouă acțiune

tă în primele două reprize. La 
sfîrșitul celor 6 minute de lup
tă, Ion Draica avea un avantaj 
de trei puncte (4—1). în ultima 
parte a meciului, parcă pentru 
a-i contrazice pe cei ce se aș
teptau ca reprezentantul nostru 
să practice o luptă care să-i

la tendințele moderne
Astfel, avem sintetizată, în- 

tr-un singur exemplu, explica
ția buchetului de performanțe 

realizate de spor
tivii români la 
această ediție 
a campionatelor 
mondiale. Ele au 
la temelie :

1. excelenta pre
gătire, planificată 
cu competență și 
condusă cu perse
verență și fermi
tate, excluzînd ori
ce fel de abatere ;

2. înțelegerea 
exactă a tendințe
lor modeme in 
sportul 
orientarea 
maniera 
în modul i 
ta lupta, 
perpetuă 
naiul de 
tehnice.

L-am 
prototip 
Draica, 
pentru că el era in 
ochii specialiștilor 
un sportiv tînăr, 
lipsit de experiență 
competițională, vul
nerabil 
unui : 
gent. 
denii 
știut 
tească 

versarii sportivilor 
surprize. Cu asemenea noutăți 
s-au prezentat la întrecerile 
supreme de la Ciudad de Me
xico și Constantin Alexandru, 
și Ștefan Rusu, aproape 
treaga echipă. Antrenorii 
mâni au

modeme 
luptelor, 

l spre 
dinamică 
de a pur- 
inovarea 
in arse- 
procedee

ales ca 
pe Ion 

tocmai

în fața 
arbitraj exi- 
Dar tehni- 
noștri au 
să pregă- 
pentru ad- 
românj noi

în- 
ro- 

suplimentat cu rîvnă

CONSTANTIN 
ALEXANDRU 

(48 Kg)
Născut la 13 decem

brie 1953. Membru al 
clubului Steaua (an
trenori Gh. Șuteu ți 
Gh. Berceonu). Prac
tică luptele de 10 
orw. Primul antrenor : 
C. Ofițerescu (C.S.Șc. 
2 Constanța). “ 
palele 
campion 
Juniori, 
campion 
Locul 2 _
și la C.E. 1976. ___
ofițer M.A.N. Căsăto
rit, are un băiat. La 
Ciudad de Mexico a 
cucerit titlul de cam* 
pion mondial.

ȘTEFAN RUSU 
(68 kg)

ION DRAICA 
(82 kg)

. . Princl- 
performanțe : 
mondial de 

de patru ori 
european. 

Io CM. 1974 
Este

Născut Io 2 februa
rie 1956. Membru al 
asociației sportive 
IPROFIL Rădăuți (or. 
benor V. Ghe roșim). 
Practico luptele de 
10 ani. Primul antre
nor : V. 
(C.S.Șc. 
Principalele 
manțe : 
ropean

Ghercskn 
Rădăuți). 

perfor- 
oampion eu- 

...___  1976. 1977 ?i
1978, locui 2 la J.O. 
1976. De profesie 
timplar. Căsătorit, are 
un băiat. La Ciudad 
de Mexico a cucerit 
titlul de campion 
mondial.

Născut la 5 ianua
rie 1956. Membru al 
cLubufui Farul Cons
tanța (antrenor C. 
Ofițerescu). Practică 
lupteFe de 10 ard. 
Primul oct re nor • Q 
Ofițerescu (GS.Șc. 2 
Constanța). frincF- 
palele performanțe : 
campion european In 
1977 și 1978, locui 2 
ia C.M. 1977. Student 
la Institutul pedago
gic din Constanța. 
Necăsătorit. La Ciu
dad de Mexico a 
cucerit titlul de cam
pion mondial.

planul de pregătire dinaintea 
campionatelor mondiale, urmă
rind cu deosebire mărirea ca
pacității de luptă a sportivilor 
noștri, în așa fel Incit ei să 
nu fie nevoiți să recurgă la 
perioade de pasivitate, atît de 
blamate în arena internațională 
și sever sancționate prin ulti
mele modificări ale regulamen
tului federației internaționale 
(F.I.L.A.).

Pe saltelele gimnaziului „Ju
an de la Barrera" au funcțio
nat cu rigurozitate noile reguli, 
concretizate în expresiile: open 
(luptă deschisă, nu de simplă 
uzură), contact (priză obligato
rie) și action (îndemnul arbi
trului de a se executa noi pro
cedee active de atac), 
nele acestei exigențe, 
nii noștri au răspuns 
niozitate — împotriva 
lor rutiniere — inovind proce
dee tehnice de atac și contra
atac, menite să-i surprindă pe 
adversari și să contracareze, în 
orice moment, presupunerea u- 
nei tactici speculative. Astăzi 
putem spune că LA CIUDAD 
DE MEXICO LUPTĂTORII 
ROMANI S-AU DISTINS 
PRINTR-UN STIL DINAMIC, 
CARE CARACTERIZEAZĂ 

. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ.
Este locul aici să subliniem 
meritele antrenorilor noștri Ion 
Corneanu, Ion Cernea, Nicolae 
Pavel, Simion Popescu, ale teh
nicienilor din principalele sec
ții din țară, ale medicului dr. 
Nicolae Ploeșteanu și ale tutu
ror celor care, cu abnegație, au 

a

zelor finale. La fel a părăsit 
întrecerea și vicecampionul 
mondial Săli Bora (Turcia). Și 
exemplele ar mai putea conti
nua.

Nici luptătorii români nu 
și-au realizat cu toții obiecti
vele cele mai mari de perfor
manță. După cum se știe, Ion 
Păun a avut marea neșansă de 
a fj rănit grav la arcadă și să 
fie declarat învins prin aban
don în fața unui adversar pe 
care-1 conducea la puncte, 
vest-germanul Thomas Passare
lli. în condiții asemănătoare a 
fost declarat învins și în me
ciul următor, fiind eliminat din 
lupta pentru o medalie. Prin- 
tr-o decizie neconformă cu rea
litatea (a fost descalificat, deși 
era evident faptul că adversa
rul său și nu el practică o lup
tă pasivă) i s-a anulat lui Pe
tre Dicu dreptul de a ocupa 
un loc pe podiumul rezervat 
medaliaților. Mihai Boțilâ (57 
kg) a evoluat mult sub aștep
tări în partida decisivă pentru 
calificarea în finală, cu vest- 
germanul Pascale Passarelli, 
ratind prilejul de a urca pe 
podiumul medaliaților. Nicu 
Gingă a pierdut titlul de cam
pion al lumii în ultimele trei 
secunde ale meciului final cu 
Vahtane Blaghidze (U.R.S.S.),

Școala românească 
pe film

în legătură cu pregătirea vi
itoare a sportivilor noștri de la 
stilul greco-roman, am purtat o 
foarte interesantă discuție cu 
antrenorul emerit Ion Cornea
nu. Iată ce ne-a declarat : 
„Succesele reprezentanților ță
rii noastre la ultimele două edi
ții ale campionatelor europenei- 
l-au surprins pe foarte mulți 
specialiști. Sportivii români auk 
început să fie filmați în mail 
toate competițiile de către an
trenori și specialiști din țările 
în care se găsesc principalii 
noștri parteneri de întreceri. 
Chiar și la campionatele națio
nale de la Craiova am avut un 
observator din U.R.S.S. Am în
țeles atunci că numai cu o 
mină de luptători valoroși nu 
ne mai putem menține in vir- 
ful piramidei valorice, dacă nu 
aducem ceva îmbunătățiri mo
dului nostru de pregătire. Și 
am crescut ritmul de luptă, am 
dinamizat evoluțiile băieților 
noștri care erau apreciați că nu 
sint destul de activi. La Ciudad 
de Mexico s-au convins cu toții 
că valoarea unora dintre lup-

La sem- 
tehnide- 
cu inge- 
nvetodc-

contribuit la buna pregătire 
sportivilor noștri.

S-ar fi putut 
și mai bine ?

Avem toate motivele să con
siderăm că ultima ediție a 
campionatelor mondiale de lup
te greco-romane a purtat ca
racterul unei competiții de ma
re dificultate, argument spriji
nit nu numai de numărul mare 
de țări participante (26) 
și de concurenți (155), ci și de 
valoarea reală a acestora. A- 
preciem că este suficient, pen
tru a ilustra dificultatea con
cursului din Mexic, să amintim 
faptul că finlandezul Perti Uk- 
kolla (57 kg) — campion olim
pic și mondial — a fost elimi
nat în turul 3. Un alt deținător 
al titlului suprem, Heinz Weh- 
ling (R.D.G.) a fost și el eli
minat din concurs înaintea fa-

NICU GINGA 
(52 kg)

Nâscut la 10 mortie 
Membru ol ck>- 
Dinamo 

(antrenori 
fi D.

1953. 
buFul 
rești 
nea . __ ,.
Practică Luptele de 12 
ani. Pri*nu< antrenor: 
M. BeJușica (Rapid 
B uc urești). Pri nc ipa le le 
performanțe : campion 
mondial Fn 1973 și 
1977, locul 2 la J.O. 
1976, campion euro
pean în 1977 și Focul 
3 Fa C.E. în 1978. Este 
ofițer M.l. Căsătorit, 
are im băiat. La Ciu
dad de Mexico a 
cucerit medalia de 
argint.

Bucu- 
I. Ce-r- 
Cuc).

Roman Codreanu reușește o nouă fixare în partida cu norvegia- 
Einar Gundersen, pe

Foto :
nul care l-a depășit categoric.

M. CELIS („El Sol de Mexico")

tătorii români este indiscutabi
lă. In viitor, și In special la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, știm că va fi mult mai 
greu. Sint bucuros că acest lu
cru l-au înțeles și colaboratorii 
mei și, foarte important, sporti
vii. In concluzie, vom păstra 
in cadrul antrenamentelor 
noastre lucrul pentru OBȚINE
REA UNEI CAPACITĂȚI SPO
RITE DE EFORT, astfel ca re
prezentanții noștri să fie CA
PABILI SA realizeze 
PUNCTE TEHNICE CHIAR SH 
ÎN ULTIMELE SECUNDE ALE 
MECIURILOR, indiferent de 
adversari. Acesta ar fi un as
pect. Cel de-al doilea este i

Codreanu a luptat 
atins la campiona-

Roman 
nivelul 
continentale de la Oslo.

Am amintit aceste neîmpliniri 
nu pentru a ne manifesta în- 
tr-un fel sau altul nemulțumi
rea față de rezultatele repre
zentanților noștri la C.M. de la 
Ciudad de Mexico. Acești bravi 
băieți au realizat un frumos 
buchet de performanțe, depă
șind succesele tuturor edițiilor 
anterioare. Clasarea României 
pe locul secund în competiția 
mondială, cele șase medalii 
(printre care trei de aur !) ob
ținute de sportivii noștri sînt 
urmarea firească a unei munci 
temeinice de pregătire, rod al 
unei organizări corespunzătoare 
a activității luptelor pe întreg 
teritoriul țării. După cum a- 
preciau și antrenorii Ion Cor
neanu și Ion Cernea, „în mo
mentul de față dispunem de 
cea mai bună echipă națională 
pe care am avut-o vreodată. In 
marile concursuri se mai poate 
intimpla să ai sorți nefavora
bili, “ " ’
altul 
unii 
să-i 
cind 
curează cu șanse apreciabile la 
primele locuri, nu se poate să 
nu obții 4—5 medalii".

iar 
sub 
tele

CE TREBUI
CUCERIRI

GHEORGHE 
CIOBOTARU 

(74 kg)

să se accidenteze unul sau 
dintre sportivi, iar pe 

dintre component echipei 
nedreptățească juriul. Dar 
ai 8—9 luptători care c<*n-

Născut la 14 decem
brie 1953. Membru al 
clubului Dinamo
București (antrenori I. 
Cernea ți O. Cuc). 
Practică luptele de 9 
ani. Primul antrenor: 
I. Donase (Dunărea 
Galați). Principalele 
performanțe : locui 4 
la C.E. 1976 Sl 1978, 
locul 6 la J.O. 1976 si 
la-C.M. 1975. Este subo
fițer M.l. Necăsătorit. 
La Ciudad de Mexico 
a cucerit medalia de 
bronz.

ROMAN 
CODREANU 
(+ 100 kg)

Născut Io 17 noiem
brie 1952. Membru al 
C.S. Arad (antrenor 
M. Ghesner). Practica 
luptele de 12 
Primul antrenor : 
Bliidaru (C.S. 
Principalele 
manțe : campion 
ropean In 1978, 
dalii de bronz 
J.O. 1976, C.M. 
și C.E. 1974. De

ani. 
T. 

Arad). 
perfor- 

e li
me 

le 
1975 
pro

fesie sudor. Căsătorit, 
are un băiat. La Ciu
dad de Mexico a 
cucerit medalia de 
bronz.

Zilele trecute, Biroul î 
de lupte a analizat, sub I 
ansamblu, participarea spd 
campionatele mondiale de 
xico. A fost un bun prii 
meritele antrenorilor, ale J 
bitrilor și medicilor care | 
stanțiai la obținerea rerd 
tate la stilul greco-roman.1 
celași timp — la stilul 111 
fost cu totul nemulțumitei 
teptări și în contradicție I 
anterioare, ocazia a fost I 
pentru a scoate în evidej 
majore ale succesului spd 
stilul greco-roman și a le 1 
cestea în exemple de urma
• Meritul principal la <1

lui de medalii la lupte gri 
modului excelent în care a 
cesul de pregătire, de 11 
concluzia că — potrivit 1 
nesc : cum îți așterni, I 
valoarea performanțelor ej 
rect cu calitatea efortului I 
parativelor. I
• Din programul de in.l 

mente, prevederile privitei 
volumului de muncă, la al 
tirii fizice, la dinamizarea 
luptă, la sporirea intensity 
trecut în practică fără «ml
• Angajarea sportivilorl

petiții le-a permis să-și ml 
iestrieî și să obțină un coJ 
tate sporit. I



kg), Ion

dium

dis-

față de 
de Me-

DE 
sub
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pion mondial, românul Ion Draica, îșf reface 
sfaturile antrenorilor N. Pavel și I. Crisnic, 

neciului cu M. Petkovici (Iugoslavia), pe care 
vins detașat in finala categoriei 82 kg.

EA TEHNI- 
DUALIZAREA 
turor compo- 
tfel ca Ia com- 
sportivii noș- 

zenta cu u-
E-SURPRIZĂ. 
or este destul 
să găsim com- 
potnvite pen- 

in parte.
de idei, la ca- 
reprezentanții 
deplină satis- 
kg, 90 kg, 62 

•om selecționa
in lot și alti 
lentați, pe ca- 

să-i pregă- 
atinge un 

să le permită 
la ma- 

intemaționale. 
ță la nivelul 

a determina — 
o mult mai 

, o partici- 
la antrena- 
de azi.

posibili- 
romane să 

iția fruntașă 
care o o- 

și, deci, să-și 
poziție, 

tire avem din- 
. Deci, totul 

e felul ta ca-

ză a compor- 
ților reprezen- 

gre co-romane 
ă evidențiază 
ii români pot 

rformanțe și
antin Alexan- 

și-au domi- 
toți adversa- 

nici o speran- 
ei pregătiri 

cel mai
u pot fi în- 

Ștefan Rusu 
pțională pu

ci-voință ieșită

din comun. Deși pornea cu 4 
puncte de penalizare încă din 
turul doi (ctad a fost descalifi
cat împreună H. Wehling — 
R.D.G.), el nu s-a descurajat 
și a continuat cu și mai mare 
ambiție lupta pentru titlul su
prem, pe care ta final l-a ob
ținut. Nicu Gingă a fort de 
două ori campion al hunii, iar 
la Ciudad de Mexico i-a lipsit 
extrem de puțin (trei secunde i) 
ca să-și păstreze titlul de cel 
mai bun sportiv al lumii. Cu 
o pregătire mai minuțioasă și 
cu o mai bună concentrare ta 
momentele decisive ale con
cursurilor, Gingă râmine 
printre principalii favoriți la 
titlul de cel mai valoros spor
tiv al lumii la cat. 52 kg.

Roman Codreanu (+100 kg) și 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg) au 
obținut medaliile de bronz la 
categoriile lor. Dar, ta timp ce 
pentru Ciobotaru performanța 
reprezintă un salt valoric lău
dabil (este prima oară cînd el 
primește o medalie la marile 
competiții internaționale), locul 
3 pe care s-a clasat Codreanu 
nu este ta măsură să ne mul
țumească. După o perioadă de 
muncă mai serioasă, înaintea 
C.E. de la Oslo, sportivul ro
mân dovedise posibilități in
comparabil mai mari 
cele arătate la Ciudad 
xico.

Nici Mihaj Boțită (57 
Păun (62 kg) și Petre Dicu (90 
kg) — fiecare, din motive di
ferite — n-au reușit să reali
zeze maximumul performanței 
de care sînt capabili. Așa stind 
lucrurile, ajungem la concluzia 
că REZULTATELE REPRE
ZENTANȚILOR NOȘTRI LA 
CAMPIONATELE MONDIALE 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PUTEAU FI ȘI MAI BUNE. Și 
aceasta este realitatea. ECHI
PA NOASTRĂ REPREZENTA
TIVĂ ARE ÎNCĂ DISPONI
BILITĂȚI INCOMPLET VA
LORIFICATE. —Și, ta plus, nu 
trebuie uitați tinerii talentați, 
capabili de performanțe, care 
n-au reușit încă să fie selec
ționați te formația țării.

u u

• se impun măsuri
realizări pe

icrmc, ciicicntc, pentru ca și la acest stil să lie obținute
măsura condițiilor șl a cerințelor actuale

laDta păcate, refertadu-ne 
comportarea reprezentanților 
noștri la celălalt sfii — libere 
— oricită bunăvoință am ma
nifesta, nu găsim cuvinte de 
laudă. Era binecunoscut faptul 
că băieții noștri la acest stil 
au o valoare mai modestă pe 
plan mondial decît colegii lor 
de la greco-romane. Totuși, 
de-a lungul anilor, multe din
tre participările Joc la campio
natele mondiale s-au încheiat cu 
unele performanțe lăudabile. 
Iubitorii acestei discipline spor
tive așteptau de la reprezen
tanții noștri rezultate cel pu
țin pe măsura celor anterioa
re, dacă nu chiar mai bune, 
țtaînd cont de faptul că te ul
timul an s-au luat o serie de 
măsuri menite să uree luptele 
libere pe o treaptă superioară.

In ciuda condițiilor foarte 
bone de pregătire pe care le-au 
avut, băieții noștri n-au reușit 

obțină decît un loc 5 șl un 
6, rezultate de care avem 
dreptul să fim nemulțumiți, 
loc ca performanțele re-

să 
loc 
tot 
In 
prezentanților noștri să crească 
in comparație cu edițiile ante
rioare, ele au scăzut supără
tor.

cifice fiind mult mai largă și 
impunînd, dincolo de pregătire 
fizică și forță, mai cu seamă 
calități tehnice și un ritm sus
ținut de luptă. Tocmai din s- 
ceastă pricină, la acest stil, eu
ropenii au găsit adversari re
dutabili (de care au fost ade
sea Învinși) ta luptătorii asia
tici și americani. Exceptindu-i 
pe sportivii din U.RJSJS. și 
R.D.G., clasamentul însuși ne 
arată pozițiile fruntașe ale lup
tătorilor din Japonia, S.l'A, 
Iran și chiar Cuba, fapt care 
atestă o mai mare răsptadire 
geografică a luptelor libere față 
de cele 
că unii 
noastre 
trageri 
care’ le-au opus adversari din
tre cei mai valoroși în primele 
meciuri (Marin Pîrcălabu. Va
sile Pușcașu), ta schimb. Ion 
Arapu, Lajos Șandor, Ladislau 
Simon nu dreptul să se

greco-romane. Dar, da- 
reprezentanți ai țării 

pot avea scuza unor 
la sorți nefavorabile,

In-neghta (U.R.S.S.). Dacă 
frîngerea din meciul cu Pine- 
ghip este într-un fel explica
bilă, cea suferită ta întîlnirea 
cu americanul Humphrey — 
sportiv de o valoare modestă 
(nu s-a clasat in rîndul frunta
șilor) — a fost supărătoare. în- 
tr-o situație asemănătoare a 
pierdut și L. Simon meciul din 
primul tur, cu cubanezul Laza
ro Morales. La fel de ușor și 
nepermis au fost învinși și alți 
componenți ai echipei noastre.

Pentru lichidarea decalajului
Ziarul nostru a mai dezbătut 

in coloanele sale situația de
calajului valoric existent între 
cele două stiluri ale aceleiași 
federații, sugertad luarea unor 
măsuri eficiente, menite să ri
dice nivelul valoric al luptelor 
libere pe o treaptă rapenoară. 
Unele măsuri s-au

duce nonșalanțaUnde

trei saltele instalatePe cele 
ta gimnaziul „Juan de la Bar
rera” am văzut luptători ro
mâni evoluted fără tragere de 
inimă, lipsiți de capacitatea de 
luptă necesară. Sportivi ca Ion 
Arapu, Lajos Șandor, Tiberiu 
Seregely și chiar Gheorghe Ra
șovan, Ladislau Simon și Va
sile Pușcașu ne-au produs o 
mare deziluzie, nu atît prin 
rezultate, cît prin maniera «- 
proape nonșalantă ta care au 
susținut partidele din cadrul 
campionatelor mondiale. Modul 
în care ei s-au prezentat pe 
saltelele de concurs dovedește 
că nu s-au pregătit corespun
zător, că au tratat superficial 
competiția și calitatea de mem
bri ai echipei naționale a Ro
mâniei. Ne și întrebăm : cum a 
fost posibil ca, numai cu trei 
luni în urmă, la campionatele 
europene de la Sofia, aceiași 
sportivi să obțină trei medalii 
de argint și două de bronz, iar 
acum să capoteze lamentabil ? 
Iată o întrebare la care vor 
trebui să răspundă, în primul 
rtad, antrenorii acestui lot 
Vascul Popovici și Vasile 
ga).

Nu vom ignora faptul 
luptele libere stat o disciplină 
mal complexă decît cele greco- 
romane, gama procedeelor spe-

Aurel 
FI va

Neagu a prins brațul adversarului și il va trece prin pod. 
ci ști ga meciul eu D. Bruchert (R.D.G.), dar — din păcate

— aceasta va fi ultima sa victorie. .

de neșansă in operațiit-

(Ion 
lor-

că

plfagâ 
nea tragerilor la sorți- Dimpo
trivă ! în timp ce principalii 
candidați la medalii se luptau 
între ei, acumulînd puncte de 
penalizare. Încă din primele 
două tururi, sportivii români 
obțineau victorii facile in fața 
unor adversari care abia dacă-i 
solicitau atît cit era necesar 
pentru a-și efectua ,4ncălzirea“ 
Și totuși, la primele partide 
mai echilibrate (pe care le pu- 
teaua ciștiga), reprezentanții 
țării noastre au fost învinși ca
tegoric. De pildă, L. Șandor a 
fost făcut tuș de americanul 
Jim Humphrey ta mai puțin de 
un minut și la fel de ușor a 
cedat și ta fața lui Pavel Pi-

eficiența lor n-a fost probată. 
In loc să se reducă, decalajul 
valoric existent între cele două 
stiluri a crescut simțitor. Pe de 
o parte, diferența 
urmare a saltului 
gistrat în ultimii 
ponenții echipei _ 
mane, situație care ne bucură. 
Dar, pe de altă parte, diferen
ța s-a mărit ca urmare a unui 
regres supărător și alarmant 
Înregistrat la stilul liber.

Situația respectivă a făcut 
recent obiectul unei analize in 
cadrul Biroului F.R. Lupte. 
Lipsa de interes in pregătire a 
unor sportivi și tratarea super
ficială a competiției din Mexic 
n-au trecut neobservate. Ca o

a crescut ca 
valoric jnre- 
ani de com- 
de greco-ro-

consecință a unui asemenea 
mod de a privi pregătirea lor, 
sportivii Ion Arapu, Ladislau 
Simon, Gheorghe Rașovan și 
Tiberiu Seregely au fost ex
cluși din lotul național și sus
pendați pe un an din activitar 
tea competițională. Luptătorii 
Aurel Neagu, Marin Pîrcălabu 
și Vasile Pușcașu au fost sanc
ționați cu un avertisment pu
blic pentru slaba lor compor
tare la C.M., consecință â lip
sei unei pregătiri corespunză
toare pentru o competiție de 
acest nivel. O sancțiune asemă
nătoare au primit și antrenorii 
Ion Vascul Popovici, Vasile 
Iorga și Ion Crisnic.

Firește, aceasta este o primă 
serie de măsuri, cele discipli
nare. în zilele următoare, se 
studiază și vor fi aprobate al
tele de natură organizatorică, 
menite să producă revirimentul 
care se așteaptă — pe bună 
dreptate — în activitatea lup
telor libere din țara noastră. 
Nutrim speranța că Biroul 
F.R. Lupte va găsi calea redre
sării, a progresului continuu in 
luptele libere care, ca și cele
lalte, dispun de condiții foarte 
favorabile pentru afirmarea pe 
plan internațional. Numai că 
este necesară o mai largă cam
panie, o mobilizare a tuturor 
factorilor cu atribuții in dome
niul sportului pentru ca aceas
tă disciplină sportivă să por
nească pe drumul ascensional 
așteptat de multă vreme de iu
bitorii luptelor de la noi.

Pentru a se putea ajunge la 
îndeplinirea unui asemenea de
ziderat este nevoie, ta primul 
rind, de o revi tali zare a prin
cipalelor secții, astfel ca ele să 
fie ta stare să crească elemen
te capabile de performanțe, 
care să-i poată înlocui ta orice 
moment pe titularii de azi care 
se consideră indispensabili. 
Trebuie schimbat categoric cli
matul existent în cadrul lotului 
național. Este necesară o at
mosferă de muncă și disciplină 
fermă, ta care toți factorii — 
Sportivi, antrenori, medic etc. 
— să fie dispuși să depună e- 
forturi susținute (nu măsurate) 
pentru creșterea valorii inter
naționale a luptătorilor români 
de la stihii liber. Cu acte de 
indisciplină, eu neindeplinirea 
planului de antrenament, cu 
nerespectarea indicațiilor pri
mite din partea antrenorilor 
etc., nu se poate obține perfor
manță. Și exemplul modelului 
ideal de lucru la nivelul lotu
lui național nu trebuie căutat 
prea departe. Acest model a 
atins gradul desăvîrșirii chiar 
la nod, la lotul de lupte greco- 
romane. Care dintre campionii 
mondiali sau olimpici, elevi ai 
maestrului Ion Comeanu, își 
poate permite acte de indisci
plină în timpul campaniilor de 
pregătire pentru diferitele mari 
competiții internaționale ?

UT PENTRU-------------------------
OR NOI POZIȚII FRUNTAȘE
• Cheia succesului trebuie căutată și in 

individualizarea antrenamentelor, în Înmul
țirea repetărilor la saltea sau cu aparatele 
ajutătoare te angajarea cu parteneri variați 
pentru desăvîrșiroa studiului.
• Normele de control s-au dovedit un 

eficace instrument de verificare și de sta
bilire a formei maxime la momentul potri
vit.
• în sala de antrenament a crescut nu 

numai volumul, ci și intensitatea, exercițiile 
fiind mereu reluate, redueîndu-se pauzele și 
perioadele de odihnă, de unde a rezultat o 
mai mare rezistență la tcmpo-ul ridicat de 
luptă.
• Importantă a fost și modelarea pregă

tirilor în raport cu programul marilor corn-

— a
petiții mondiale, obțintedu-ee astfel un pro
fil tactic corespunzător celor 4 zile 
curs ale campionatelor mondiale.
• La toate acestea — și nu te 

rtad — trebuie adăugată comportarea dem
nă a sportivilor noștri, care au abordat în
trecerile cu multă voință, ambiție și putere 
de luptă, fiind (cu excepția lui Hie Savin) 
la Înălțimea renumelui școlii românești de 
lupte. In aceeași ordine de idei, trebuie re
marcată orientarea corectă a federației ca
re a încurajat lărgirea bazei de masă și a 
creat astfel o adevărată emulație in zona 
virfurilor. (Să ne amintim cit de dirză a 
fost lupta pentru un loc te echipă la cate
goria 62 kg intre Ion Păun și Ștefan Ne- 
grișan !).

de con

ul t imul

Iată elementele exemplare care explică 
un succes și care reprezintă temelia viitoa
rei activități a federației ta domeniul lup
telor greco-romane. Acum, la jumătatea^ ri
dului olimpic. important este de văzut 
ce ar mai fi de făcut.
• Se simte nevoia intensificării lucrului 

la secțiile de lupte ale cluburilor și asocia
țiilor sportive, pentru a putea asigura con
tinua . împrospătare a loturilor naționale.
• Mai multe ore de antrenament este ne

voie a se rezerva pregătirii tehnice care pe 
alocuri e deficitară.

Dintre sportivii care s-au distins la Me
xico. cel puțin 7—8 stat încă apți să se 
prezinte cu bune șanse și la Jocurile O- 
limpice de la Moscova, ta 1980, unii (Ale
xandru, Gingă, Rusu, Draica, Dicu, toți sub 
25 de ani), chiar candidați la medalii. Ceea 
ce nu înseamnă că porțile lotului sînt închi
se pentru forțele noi, promovate prin de
sele teste pe care le organizează federația.

CE TREBUIE FĂCUT PENTRU 
TRANSFERUL EXPERIENȚEI POZITIVE
Comparația dintre stiluri este inevitabilă. 

Oricine va fi luat la cunoștință cu plăcere 
de activitatea fructuoasă a sportivilor de la 
stilul greco-roman, se poate întreba pe bu
nă dreptate : DE CE NU S-AU ÎN Ti AI PLAT 
LUCRURILE LA FEL CU SPORTIVII 
IA STILUL LIBER, știind că ei stau 
tutela aceleiași federații naționale ?

Analiza faptelor arată cîteva trăsături 
tinete.

• In primul rtad, nivelul competenței

tehnice la stilul liber stă, la specialiștii fe
derației, mult sub cel de la greco-romane, 
ceea ce ar putea explica decalajul de mul
tă vreme semnalat și nerecuperat.
• Mal agravant — in această situație — 

este faptul că antrenorii se arată lipsiți de 
autoritate, de exigență, de fermitate, admi
tted divergențe de opinii te cadrul condu
cerii tehnice a lotului și rămînînd inadmi
sibil de pasivi față de actele de indisciplină.
• Antrenorii de lot au tolerat comporla-

mente nepermise. Vasile Pușcașu își per
mite să-și insulte antrenorul ; Aurel Neagu . _ . ... ---■— aITllvG Sd-Șl 12IoUfit. illlllVuP'-eL LiJ. , ai
părăsește tabăra de pregătire... pentru

face cu clubul său un turneu în Polonia; 
Gheorghe Rașovan și Tiberiu Seregely nu 
manifestă niai un interes în antrenamente 
etc. Asemenea exemple dovedesc fragilitatea 
raporturilor dintre conducerea tehnică a lo
tului și sportivi, generatoare de indisciplină.
• Ăceeași concluzie reiese și din laptul 

că antrenorii încearcă să dea vina insucce
selor pe o pretinsă labilitate... psihologică 
a sportivilor, pe lipsa lor de valoare (de ce 
au fost atunci selecționați, de ce a mai fost 
trimis Ion Arapu la C.M. ?) Mult mai co
rect ar fi fost ca ei să-și recunoască inca
pacitatea de a găsi mijloace pedagogice 
pentru înlăturarea neajunsurilor, de a se 
impune in fața sportivilor, de a-i mobiliza 
la luptă, de a-i pregăti corespunzător ce
rințelor unei, competiții de asemenea talie.

Federația însăși nu poate fi scutită de 
slăbiciunile manifestate față de această ra
mură a luptelor. Deoarece s-a dovedit ca
pabilă să obțină excelente rezultate la gre
co-romane, ar fi trebuit din vreme să tran
sfere experiența dobindită și in zona
luilalt stil ! Antrenorul coordonator Ion Cor- 
neanu, un tehnician de mare competență, ar 
fi trebuit să acorde mai multă atenție și 
luptelor libere. De asemenea, să menționăm 
contribuția cu totul nesatisfăcătoare a me
todistului Centrului de cercetări științifice, . 
care ar fi avut datoria de a ajuta la re- 

din ca-

ce-

medierea multor lipsuri obiective 
dirul lotului de lupte libere.

demon- 
!a stilul 

greco-roman, ți mai puțin cei de la stilul liber) au sporit bur.ul renume al școlii ro
mânești de lupte, dindu-ne îndreptățite speranțe într-o comportare onorabilă ți la Jocu
rile Olimpice din 1980. Cu eforturi concentrate și adecvat coordonate (in special la 
lupte libere), performanțe majore pot fi obținute în anii următori, pe măsura posibili
tăților sportivilor noștri, pe măsura condițiilor de pregătire de care dispun.

Prin atitudinea lor in întrecerile pe saltea, prin maniera lor dinamică, 
strind LUPTA TOTALA, sportivii români (firește, cu deosebire cei de 
areco-roman. si mai nutin re-i Ha la stilul liberi ni



In actualitate, cupele europene

cu 4 zile Înaintea debutului, 
ANTRENORII ECHIPELOR NOASTRE APRECIAZĂ ADVERSARII

înaintea etapei a IV*a 

"bolmSTIe ȘTIBI“
AL CELOR 18 DIVIZIONARE A FL. HALAGIAN : „La jocul rapid al atenieniior 

trebuie să răspundem cu o dăruire exemplară"
• U.T. ARAD a demonstrat, 

în partida amicală cu A.N.S.A.R. 
Beirut, o bună dispoziție de joc. 
Cura și Leac sânt ușor acciden
tați, dar vor fi recuperați pînă 
la meciul de duminică • STEA
UA nu anunță modificări față de 
„11 “-le care a întrecut, cu o săp- 
tămînă în urmă, pe Politehnica 
Timișoara. Nu va juca Anghelini, 
suspendat și pentru această etapă.

ARBITRU PARTIDEI : I. Chi- 
libar (Pitești), N. Dinescu (Rm, 
Vîlcea), Gh. ispas (Constanța).
• SPORT CLUB BACĂU a e- 

fectuat în această săptămînă pre
gătirile obișnuite. Toți compo- 
nenții lotului băcăuan sînt apți 
de joc. In meciul de mîine va fi 
aliniată, probabil, aceeași forma
ție care a evoluat în etapa tre
cută la Buzău • C.S. TtRGOVIȘ- 
TE a susținut joi un meci amical 
la Suceava, cu divizionara B din 
localitate (scor : 2—2). Portarul 
Coman este în continuare indis
ponibil. Sava și-a reluat antre
namentele, dar nu este încă apt 
de joc.

ARBITRII PARTIDEI : O. An- 
derco (S. Mare), O. Ștreng (O- 
radea) și C. Szilaghi (B. Mare).

• JIUL PETROȘANI speră să 
obțină, mîine, primele sale punc
te în noul campionat, pregătin- 
du-se cu cea mai mare atenție 
pentru meciul cu Chimia. Miercuri, 
echipa a jucat cu divizionara C 
Minerul Lupeni (scor : 1—0), uni
cul gol al meciului fiind marcat 
de Dumitrache. Joi au promovat 
examenul testelor și cei trei res- 
tanțieri : Stoichiță, Rusu și Toma 
0 CHIMIA RM. VlLCEA a ple
cat de joi spre Petroșani, prin 
Cugir (a jucat cu Metalurgistul) 
și Deva, oraș în care a rămas 
pînă astăzi. Nu există acciden
tați.

ARBITRII PARTIDEI ’ A. Ghi- 
gea (Bacău), I. Igna (Arad), M. 
Moraru (Ploiești).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
s-a pregătit pentru partida de 
azi cu gîndul la meciul de 
miercuri, din Cupa U.E.F.A., cu 
M.T.K. Budapesta. Dintre cel 
cinci indisponibili, doar Cotec se 
va reface în timp pentru a se 
alinia azi după-amiază pe stadio
nul „1 Mai“. s-au făcut antrena
mente asidui pentru depășirea 
crizei de formă în care se află 
echipa timișoreană • SPORTUL 
STUDENȚESC nu are probleme 
privind efectivul. Toți jucătorii, 
inclusiv M. Sandu, sînt valizi și 
privesc cu încredere confruntarea 
cu Politehnica.

ARBITRII PARTIDEI : M. Fe- 
diuc (Suceava), Gh. Jucan (Me
diaș), R. Șerban (Craiova).

O F.C. OLIMPIA SATU MARE. 
Atmosferă tonică după egalul 
obținut în deplasare, la Arad, în 
etapa trecută. Meci „în familie" 
la mijlocul săptămînii, după care 
s-a hotărît alinierea formației 
standard în meciul de mîine. • 
COR VINUL HUNEDOARA. Plea
că astăzi dimineață cu autocarul 
spre Satu Mare. Lucescu, acci
dentat, va lipsi din formație. In 
aceste condiții se preconizează ca

Oficiile județene 
de turism vă invită 

la excursiile toamnei
• Excursii pe litoral
0 Excursii in cele mai 

frumoase zone folclorice

0 Excursii de docu
mentare sau pentru 
schimb de experiența

® Tururi de orașe sau 
județe

® Pitorești zone turis
tice din țară cum sint : 
Valea Prahovei, Nordul 
Moldovei, Maramureș — 
Oaș, Semenic - Muntele 
Mic, Durau, Delta Du
nării, stațiunile balneocli- 
matice din zonele de 
deal și de munte, dotate 
cu spații moderne de ca- 
zare, alimentație publi

cs că și instalații de agre- 
12 ment — iată numai cile- 
gj va din punctele de atrac- 
? ție pe care le oferă ofi

ciile județene de turism 
in această perioadă. 

Sportul

linia de atac să aibă următoa- 
rea alcătuire : Nicșa, Agud, Văe- 
tuș.

ARBITRII PARTIDEI : T. Bala- 
novici (iași), N. Rainea (Bîrlad), 
V. Topan (Cluj-Napoca).

• F.C. BIHOR. Săptămînă a- 
ceasta se anunță mai dătătoare 
de speranțe pentru orădeni — 
din grupul accidentalilor s-au 
refăcut Kun II și Georgescu, am
bii participînd intens la progra
mul de antrenament. Se fac efor
turi pentru ca și Z. Naghi să fie 
apt de joc, Ghergheli urmează 
pe mai departe tratament medical 
• POLITEHNICA IAȘI a parcurs 
un program fără nici un med 
amical. Se speră în folosirea lui 
Simionaș — care a acuzat o în
tindere musculară — și chiar a 
mai vechiului accidentat Ursii, 
integrat în procesul de pregătire. 
Plecarea spre Oradea, azi cu a- 
vionul.

ARBITRII PARTIDEI : C. Băr
biile s cu, Gh. Retezan (ambii din 
București) și FI. Cenea (Caracal).

• F.C. ARGEȘ — antrenamente 
pe terenul din Trivale (și de 
două ori pe zi), jocuri pregăti
toare cu echipa de juniori, cu 
repetări și refaceri de faze. Iată 
programul care a avut ca obiec
tiv și partida de miercuri... cu 
Panathinaikos. Pentru azi se pre
conizează echipa care a cîștigat 
duminică la Iași • F. C. BAIA 
MARE. Fotbaliștii băimăreni au 
jucat la mijlocul săptămînii la 
Sibiu, cu Șoimii (2—3 — golurile 
divizionarei A au fost înscrise 
de Sepi și Deac). Cu excepția 
lui Sabău, care acuză o ușoară 
accidentare, nu sînt indisponibi
lități în lot.

ARBITRII PARTIDEI î M. Bu- 
zea, G. Dragomir (ambii din 
București) și I. Rus (Tg. Mureș).

• DINAMO s-a antrenat ca 
pentru un joc în care trebuie să 
cucerească prima victorie, deși 
indisponibilitatea lui Dudu Geor
gescu este o certitudine. Se con
tează pe reintrarea lui Dobrău, 
care a trecut testele, incerți — 
Cheran și Dragnea, cu ușoare 
întinderi. • GLORIA BUZĂU s-a 
pregătit intens pentru meciul de 
mîine și mai ales pentru debutul 
în Capitală, pe care vrea să-1 
onoreze. Indisponibil Ghizdeanu. 
Reintră Toma.

ARBITRII PARTIDEI : V. CÎO- 
cîlteu (Craiova), S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin), V. Tătar 
(Hunedoara).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
anunță reintrarea lui Ștefănescu 
în linia defensivă. „Vrem să ne 
elucidăm asupra potențialului lui, 
după accidentare, să vedem dacă 
îl putem folosi miercuri în me
ciul cu Fortuna Diisseldorf* — 
ne spunea antrenorul I. Oană, 
Miercuri, craiovenii au susținut 
un „joc-școală“ cu echipa de ju
niori 0 A.S.A. TG. MUREȘ a- 
nunță aceeași formație folosită 
în meciul cu Dinamo.

ARBITRII PARTIDEI : Fr. Co
loși, N. Georgescu (ambii din 
București), C. Ghiță (Brașov).

Sancționarea unor jucători
Comisia de disciplină a 

F.R.F. a sancționat o serie de 
fotbaliști care au jucat bru
tal, și-au lovit adversarii etc. 
Astfel. Mihuț (Pandurii Tg. 
Jiu) și Docu (Minerul Cavnic) 
au fost suspendați pe 6 
etape. Grigore (Electronica 
București) — 5. Dodean (Con
structorul Arad) și Cotigă 
(Viitorul Scomicești) — 4,
Viespe (Metalul Hunedoara), 
Dăescu (Electromotor Timișoa
ra). Vogi (Minerul Suncuiuș) 
și Stroe (Unirea Tomnatic) — 3 
etape. De asemenea. a fost 
suspendat ne 3 etape, pentru 
aceeași vină, juniorul Rahaian 
(Steaua).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN S SEPTEM

BRIE 197»
Extragerea I : a 11 15 24 II 31 

67 87 1. Extragerea a H-a : 25 69 
26 63 54 27 3 64 17. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 1.121.069 lei din 
care 479.083 lei report categoria 1. 
CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 29 

AUGUST 1978
FAZA I. cat. 1 : 1 variantă

100% Autoturism Dacia 1300 • 
sau Skoda S 105 L și diferența 
in obiecte existente în magazin; 
cat. 2 : 6 variante 25% a 6.250 
lei ; cat. 3 : 5 variante a 21.520 
lei sau la alegere o excursie de 
1 Ioc în Bulgaria — Turcia sau 
în R.D. Germană și diferența in 
numerar ; cat. 4 : 35.75 a 3.010 
Iei ; cat. 5 : 78 a 400 lei ; cat. e:

Duminică a început campio
natul Greciei, fapt ce i-a dat 
prilejul lui FT. Halagian. an
trenorul echipei F. C. Argeș, 
să urmărească viitoarea -țiarte- 
neră din „Cupa U.E.F.A.", 
Panathinaikos, care a întîlnit 
pe teren propriu pe Panahaiki 
Patras (locul 8 în ediția tre
cută a campionatului). Echipa 
antrenată de Kazimierz Gorski 
a cîștigat cu 2—0 (0—0).

— Cu ce impresii v-ati îna
poiat de la partida vizionată ? 
l-am întrebat pe antrenorul 
pitestean.

— Meciul mi-a confirmat 
cîteva lucruri știute : viteza de 
joc a fotbaliștilor greet rit
mul rapid, buna circulație a 
balonului. Stadionul a fost un 
adevărat vulcan. determinat 
de zgomotosul public' și de 
faptul că tribunele se află 
foarte aproape de terenul de 
joc. Viitoarea noastră adver
sară a marcat destul de tîr- 
ziu : Alvarez în min. 70 și 
Elefterakis în min. 82. în 
atac se mizează. îndeosebi, pe 
forța de pătrundere a argen
tinianului Alvarez, bun și la

ANGELO NICULESCU : 99

tactica
Angelo Niculescu este antre

norul care a surprins de mul
te ori prin ideile sale. El nu a 
făcut excepție nici de data a- 
ceasta, ând ne-a vorbit despre 
partida cu M.T.K. Budapesta, 
care va avea loc miercuri, la 
Timișsoara, in cadrul Cupei 
U.E.F.A. într-adevăr, el este 
singurul dintre conducătorii 
tehnici ai celor patru echipe 
românești, participante la cupe
le europene, care nu a asistat 
la vreun joc al adversarei sale. 
De ce ?

„Consider că a vedea dina
inte formația cu care te vei 
confrunta te face să pornești la 
joc cu anumite idei mai mult 
sau mai puțin reale, mai mult 
preconcepute, despre viitoarea 
adversară. Un singur meci vă
zut, mai mult te înșeală dccît 
oferă soluții. Așa că am prefe
rat să-mi pregătesc echipa în 
conformitate cu ideile mele, pe 
care vom căuta să le impunem 
formației oaspe. Deci nu vom 
juca in funcție de ceea ce 
mi-ar fi arătat M.T.K, Ia un

PROGRAMUL „COFEI ROMÂNIEI" (etapa din 14 septembrie)
Joi 14 septembrie va avea loc 

o nouă etapă a popularei compe
tiții „Cupa României", care ac 
desfășoară sub egida „Dadadei*. 
lată programul! jocurilor : Șire
tul Bucecea — Cristalul Dor oh oi, 
Metalul Rădăuți — CB. Botoșani, 
Dama V. Dornei — A.SA. câm
pulung Moldovenesc, Hîrtia P, 
Neamț — I.M. P. Neamț, Lami
norul Roman — Forests Fălticeni, 
TEPRO lași — Nicotină Iași, Ră
ciră Murgeni — Constructorul 
Vaslui, Petrolul Moinești — Le- 
tea Bacău, Minerul Com ân oști — 
Oituz Tg. Ocna, Luceafărul Ad- 
jud — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej, Forests Gugești — Dinamo 
Focșani, Metalosrwrt Galați — 
C.S.U. Galați. Metalul Brăila — 
Unirea Tricolor Brăila. Flacăra 
M. Kogălniceanu — Pescărușul 
Tulcea, Șoimii Cernavodă — Ci
mentul Medgidia. Marina Man
galia — Electrica Constan
ța, Azotul Slobozia — Ce
luloza Călărași, Chimia Bu
zău — Olimpia Hm. Sărat, Sl-

171.75 a 300 lei ; cat. 7 : 231 a 200 
lei ; cat. 8 : 1.457,75 a 100 lei.

FAZA a n-a : cat. A : 4 va
riante 25% a 12.500 lei ; cat. B :
8.75 variante a 10.000 lei sau o 
excursie de 1 loc în R.P. Bul
garia — Turcia sau de 2 locuri 
în R.D. Germană și diferența în 
numerar ; cat. C : 4,50 a 10 000 
lei ; Cat. D : 67,75 a 1.273 lei ; 
cat. E : 698 a 100 lei.

NU UITAȚI ! ASTĂZI este ul
tima zi cînd mai puteți procura 
bilete pentru tragerea LOTO-2 
de mîine, duminică 10 septem
brie, oare va avea loc în sala 
clubului sportiv Progresul din 
str. dr. Staicovici, la ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii 
se va televiza in cursul serii.

ASTAZI este ultima zi și pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport din 10 sep
tembrie. 

jocul pe sus. I-am mai re
marcat pe fundașul Kovis, pe 
mijlocașii Livatinos si Elefte
rakis. foarte muncitori.

— Ce formație a utilizai 
Gorski T

— Constantinou — Iciza (pe 
post de libero) — Elcfteriadis 
(atacant dar folosit fundaș în 
lipsa lui Dimitriou. suspendat 
o etapă). Kovis (jucător de 
marcaj) si Ștefanakls. La mij
loc — Terzanidis. Livatinos și 
Elefterakis. în atac — Asla- 
nidis (accidentat in min. 10 si 
înlocuit eu Kociakos), Alvarez

ILIE OANĂ: „Condițiile depășirii echipei Fortuna-, 
marcaj strict, presing, atacuri în viteza..."
— Cum caracterizează Hie 

Oană pe Fortuna Dusseldorf, 
viitoarea adversară din Cupa 
cupelor a Universității Cra
iova î

— Am văzut-o într-o parti
dă, în Berlinul Occidental, cu 
Herta (1—4), meci neconclu- 
dent pentru mine. După spu-

Vom căuta să ințpunem 
noastră"
meci oarecare, ci vom căuta să 
facem pe M.T.K. să accepte 
tactica noastră. Știm că for
mația din Budapesta are un 
prestigiu binemeritat și de a- 
ccea ne pregătim să-i dăm o 
replică la nivelul cel mai bun. 
Unele amănunte privind adver
sara noastră mj le-a dat, lo
tuși, prof. Nicolae Godcanu, 
care a asistat, la Budapesta, la 
partida M.T.K. — Vasas (2—0). 
Din păcate. Politehnica intim- 
pină greutăți în alcătuirea ce
lui mai bun „11“. Cinci jucă
tori sînt accidentați. Este vorba 
de Giuchid, Nucă, Mehedinții, 
Lața și Cotec. Facem toate e- 
forturile neutru recuperarea tu
turor piuă la data meciului, 
dar sigură nu este decît pre
zența lui Cotec".

Antrenamentele timișoreni
lor s-au făcut în ultima vreme 
cu mare intensitate, în dorința 
de a depăși actuala criză de 
formă demonstrată prin locui 
modest ocupat in clasament

Mircea TUDORAN

rene București — Mecanica fină 
București, I.C.S.I.M. București — 
Unirea Tricolor București, Auto
matica București — TJd. Bucu
rești, Voința București — Flacăra 
roșie București, Petrolul Tdea- 
jen Ploiești — Electronica Bucu
rești, Electromotor dmpina — 
Carpați Sinaia, Victoria FSoreștl 
— Avlntul Mlneciu, Textila Ro
șiori — Petrolul Videle, Metalul 
Mija — Flacăra Moreni. Textila 
Pucioasa — Electronistul Curtea 
de Argeș, Petrolul Bascov — 
Constructorul Pitești, Voința Bă- 
bidu — IOB Balș, Unirea Drăgă- 
șanl — Chimistul Rm. Vllcea, 
Victoria Craiova — CFR Craiova, 
Metalurgistul Sadu — Pandurii 
Tg. Jiu, Unirea Drobeta Tr. Se
verin — Minerul Motru, Dierna 
Orșova — Minerul Oravița, Gloria 
Reșița — Metalul Oțelu Roșu, O- 
bilici Sinmartinul Slrbesc — Uni
rea Slnnicolau, Laminorul Nă
drag — Rapid Arad, Strungul A- 
rad — Constructorul Arad, Alu
mina ..Oradea Recolta Salonta, 
Victoria Cărei — Bihoreana Mar- 
ghita, Someșul Satu Mare — Oa
șul Negrești, CUPROM Baia 
Mare — Minerul Băița, Minerul 
Baia Sprie — Minerul Băiuț, 
Foresta Bistrlfa — Minerul Rod
ită, Mercur Cluj-Napoca — Teh- 
nofrig Cluj-Napoca, Victoria Za
lău — Sticla Arieșul Turda, 
C.I.L. Gherla — Mureșul Luduș, 
Metalul Sighișoara — Otelul Re
ghin, Metalul Aiud — Unirea 
Alba Iulia, Tractorul M. Ciuc — 
Viitorul Gheorghieni, C.P.L. Mo
bila Sf. Gheorghe — Izvorul Tg. 
Secuiesc, Metrom Brașov — Pre
cizia Săcele, Utilajul Făgăraș — 
Torpedo zărnești, INTER Sibiu — 
Textila Cisnădie, IMIX Agnita — 
Metalul Copșa Mică, Minerul 
Ghelar — Știința Petroșani, I.M. 
Orăștie — Metalul Hunedoara.

Meciurile încep la ora 15,39. în 
caz de egalitate, după 90 de mi
nute, meciul se va prelungi cu 
două reprize a 15 minute, iar 
dacă egalitatea persistă și după 
prelungiri, departajarea se va 
face prin executarea loviturilor 
de la 11 metri. 

și Wagner (jucător de origină 
germană). Au lipsit fundașul 
Kapsis. atacantii Ifandidis si 
Gomez (tot argentinian) si 
noua achiziție. Delikaris, care 
este încă suspendat de fostul 
său club. Olympiakos. pentru 
jocurile din campionat. Desi
gur. la Pitești, multe date se 
vor schimba. Noi trebuie să 
jucăm ofensiv, pentru a ne 
asigura avantajul necesar ca
lificării. După victoriile din 
campionat, jucătorii noștri au 
un moral bun si faptul aces
ta trebuie să fie de bun au
gur pentru o dăruire exem
plară în partida de miercuri, 
pe care o vom pregăti cu 
toată atenția.

Constantin ALEXE

sele specialiștilor prez;nți la 
joc, Fortuna ar fi evoluat sub 
valoarea ei. Cu toate acestea, 
am putut desprinde unele cali
tăți ale adversarilor noștri.

— Care ar fi acestea ?
— în primul rînd, Fortuna.' 

ca dealtfel toate echipele din 
R.F. Germania, practică un fot
bal atletic, acționînd in per
manentă mișcare — toți jucă
torii angajîndu-se fără mena
jamente la efort. Am reținut 
tempo-ul ridicat menținut pe 
tot parcursul meciului. în linii 
mari, adversarii noștri prezintă 
o echipă matură, echilibrată, cu 
cîteva individualități de mar
că. Mă refer la Zewe, un ex
celent fundaș central de aco
perire, la Zimmerman, celrjhlt 
fundaș central, cu sarcini pur 
ofensive și cu dese apariții ia 
atac, și la extrema stingă SeeI, 
jucător tehnic și percutant. De
altfel, el face parte și din Iotul 
reprezentativ.

— Cum ar trebui să joace, 
miercuri, Universitatea Craiova 
Împotriva unei asemenea echi
pe T

— Cu marcaj strici, presing 
pe tot terenul, cu atacuri des
fășurate in viteză și pe un 
front larg. Jocul eu A.S.A. Tg. 
Mureș reprezintă un test pen
tru noi, o posibilitate de a re
peta ceea ce ne-am propus să 
aplicăm miercuri — în partida 
cu Fortuna, cînd va trebui să 
muncim înzecit pentru a ne 
asigura calificarea din primul 
ioc.

Gheorghe NERTEA j

Divizia națională de juniori
ASTĂZI, LA CRAIOVA, PRIMUL 

DERBY ĂL CAMPIONATULUI...
Campioana de anul trecut.' 

Politehnica Timișoara, este 
performera ultimelor două eta
pe ale campionatului. După 
surprinzătoarea Infrîngere pe 
teren propriu (0—7 cu Univer
sitatea Craiova). „Poli" a cîs- 
tigat la Tirgoviște (era de aș
teptat. din moment ce juniorii 
tirgovișteni joacă, se pare, și 
in actuala întrecere un rol la 
fel de... șters ca și în campio
natul trecut) si la București, 
cu Steaua (în fata căreia pu
ține echipe au cîștigat), „Poli" 
a revenit în acest fel în plu
tonul de 6—1 echipe, cele din 
prima parte a clasamentului, 
reprezentantele unor cluburi 
preocupate în mod serios de 
creșterea propriilor jucători.

Astăzi, la Craiova, se dispu
tă primul derby al actualei 
ediții. Se întîlnesc Universita
tea si A.S.A. Tg. Mureș, două 
echipe neînvinse, două echipe 
cu golaveraje excelente, două 
echipe cu un joc pur ofensiv, 
alcătuite din jucători de certă 
perspectivă. .Și oricare dintre 
ele poate cîștiga.

1- 2. Univ. Craiova 3 2 1 0 13- 1 5
A.S.A. Tg. M. 3 2 10 14- 2 5

3. S.C. Bacău 3 2 10 6- 0 5
4. U.T.A. 3 2 10 4- 0 5
5. F.C. Corvioul 3 12 0 6- 1 4
6. F.C. Argeș 3 12 0 3- 2 4
7. ,,Poli“ Tkn. 3 2 0 1 3- 7 4
8. F.C. Olimpia 3 111 3- 2 3

9-11. Chimia 3 111 3- 3 3
F.C. Baia Mare 3 0 3 0 2-2 3
Sportul stud. 3 0 3 0 1- 1 3

12. Steaua 3 111 2- 3 3
13. C.S. Tirgoviște 3 0 2 1 2- 6 2
14. Dinamo 3 0 2 1 2- 6 2
15. F.C. Bihor 3 0 12 2- 4 r
16. Pol it. lași 3 0 12 3- 9 1
17. Jiul 3 0 12 0- 9 1
18. F.C. Gloria 3 0 0 3 2-13 0



Rezultantă a calității muncii cu tinerii baschetbaliști:

FETELE-SPRE VÎRFr 

BĂIEȚII - LA... SUBSOL !
y Baschetul tînăr a avut programate în sezonul estival două 
f Importante competiții internaționale — campionatul european de 
i cadete (junioare II) și campionatul european de juniori I, la care 
au luat parte și selecționatele țării noastre. Echipa de fete a 
avut o comportare satisfăcătoare (locul 4; la ediția precedentă, 
în 1976, la Szczeczin, locul 8), obținînd cea mai valoroasă perfor
manță din istoria participării reprezentativelor române de ju
nioare la competiții oficiale. Juniorii, prezenți la campionatul eu
ropean după o absență de 8 ani (ultima în 1970, la Atena: lo
cul 9), au avut o evoluție slabă, ocupînd locul 11. Cîteva amă
nunte interesante de la aceste întreceri ni le-a furnizat antreno
rul federal GEORGE CHIRALEU, prezent Ia ambele campionate, 
căruia i-am solicitat mai întîi referiri asupra evoluției cadetelor.

[VA LUTSCH Șl ILIE NEAGU, CAMPIONI NAȚIONALI IA PARAȘUIISM

— Apreciez clasarea pe locul
4 drept un rezultat satisfăcă
tor, ne-a declarat prof. Chira- 
leu, datorită mai multor ele
mente : generația reprezentată 
fa Spania, la Cuenta, are o va
loare deosebită ; am asigurat 
continuitate în organizarea pre
gătirii ; aportul antrenorilor I- 
leana Ghiță. Mihai Fleșeriu și, 
mai ales, al neobositului Gheor- 
ghe Roșu, disciplina și dăruirea 
manifestate de toate jucătoa
rele, dintre care le evidențiez 
pe Magdalena Pall (după mulți 
ani de criză, ta sfîrșit o jucă
toare pivot care, la nici 16 ani, 
are un aport considerabil ca re
cuperatoare și prin eficientă, 
demonstrînd o personalitate 
deosebită), Constanța Fotescu, 
Cornelia Hagiu, Suzana Kere- 
sztesi, Carmen Tocală și Mona 
Cicio. Principalele atuurj ale 
formației noastre au fost spi
ritul de echipă, experiența și 
încrederea fa propriile posibili
tăți. îmbunătățite prin partici
parea majorității jucătoarelor 
(9 din 12), la întrecerile divi
ziilor A și B (datorită dublei 
legitimări), forța și agresivita
tea în apărare (aplicarea zonei- 
presing doar în anumite mo
mente s-a dovedit foarte uti
lă), ritmul de joc rapid în a- 
tac, îmbunătățirea preciziei a- 

; runcăriior la coș.
— Ce se va urmări de 

acum înainte, în perspectiva 
campionatului european de 
junioare din 1979, la care 
România va fi reprezentată 
de actuala formație de ca
dete ?

— Continuarea pregătirilor la 
un nivel calitativ superior, te
starea elementelor care se vor 
evidenția în apropiatul sezon, 
creșterea valorică a pivoților, 
astfel ca Ia campionatele euro
pene din Italia să putem avea 
permanent in teren 3 jucătoare 

, de peste 1,80 m — valoroase 
j—, așa cum solicită baschetul 
modern.

— Clasarea juniorilor pe 
locul 11 Ia campionatul eu
ropean desfășurat recent 
în Italia a surprins in mod 
neplăcut, mai ales după po
ziția a doua cucerită, ante
rior, cu prilejul Balcania
dei de la Tg. Mureș. Cum 
se explică insuccesul 7

-— Neavind jucători înalți, 
competitivi pe plan internațio
nal (nici ca recuperatori și nici 
prin prisma eficienței), lipsită 
de continuitate în pregătire, 
afectată uneori de accidentarea 
celor mai buni jucători (Ermu- 
rache. Copăcianu-Zgriban), cu 
un atac „tactic" impropriu 
la juniori, echipa a avut evo
luții inegale, din care cauză a 
pierdut, la coșaveraj, șansa de 
a se califica ta turneul pentru 
locurile 1—4. Cîteva din cau

PĂRINȚI I

Ținuta reglementară 
uniforma școlara I

Deschiderea noului 
an școlar se apropie. 
Magazinele specializate 
ale comerțului de stat 
sint aprovizionate cu un 
bogat sortiment de uni
forme școlare și unifor
me pentru toate confor
mațiile și mărimile.

zele menționate au influențat 
negativ calitatea pregătirii și, 
ta esență, posibilitatea de a ob
ține o performanță bună. în 
analiza participării lotului la 
campionatul european se va 
ține seama ce deficiențele re
ieșite și vor fi luate măsurile 
de rigoare. Aceasta în ceea ce 
ne privește. Dar nu știu ce se 
poate întreprinde pentru evita
rea inechităților semnalate cu 
prilejul întrecerilor din Italia. 
Afirm cu toată răspunderea că 
echipa României, ca și cele ale 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei, au 
fost handicapate de prezenta 
ta celelalte selecționate a unor 
jucători care depășeau cu mult 
vtasta junioratului. Desigur, a- 
cest fapt nu motivează decît 
parțial comportarea generală 
nesatisfăcătoare a lotului de 
juniori, a cărui activitate va fi 
analizată in profunzime.

Așteptăm această analiză. în 
eare trebuie să se ante răspi
cai deficiențele fa pregătire nu 
numai ale loialul reprezentativ, 
ei ale tuturor echipelor de ju
niori din țara noastră, presu
puse (din păcate, doar teoretic) 
a fi pepiniere ale baschetului 
de performanță.

Dumitru STANCULESCU

DISCREȚIE" CARE NU SERVEȘTE NIMĂNUI..

re-â

w

Cu ocazia campionatelor eu
ropene de tir pentru senioare 
*1 juniori a fost repusă pe 
tapet problema pregătirii la 
pozifla In picioare a pușcași
lor. Credem că printre multele 
soluții la care se poate
recurge pentru Îmbunătățirea 
rezultatelor trăgătorilor de
pușcă se situează — așa cum 
ne sugera deunăzi șl antre
norul federal Vlrgil Atanasiu 
— apelul la vasta experiență 
a trăgătorilor de pușcă mal 
in virstă, sportivi 
care au obținut la 
această poziție 
z uitate bune - de-a 
lungul carierei lor. 
Stat țintași cu mul
te concursuri grele la activ, cu 
palmares bogat în realizări în 
cel 15—20 de ani de practicare 
a tirului : Nicolae Rotaru, 
Ion Olărescu, Gheorghe Vasi- 
lescu, Petre Șandor și alții.

De fapt, așa ar fl normal 
să se petreacă lucrurile. Și 
totuși, unii dintre acești tră
gători păstrează o .discre
ție- nejustificată. Pe de altă 
parte, poate că și federația 
de specialitate ar trebui să 
fie ceva mal activă In această 
direcție. Cert este că tinerii 
trăgători, care au nevoie de 
sfaturile și cunoștințele celor 
vlrstnicl, rămin lipsiți de ele. 
Rezolvările — găsite cu tru
dă, ani de-a rindul, pe poli
goanele lumii — se pierd In

Joi, la Brașov, s-au înche
iat întrecerile campionatului 
national de parașutism. Rezul
tate tehnice — salt cu ateri
zare Ia punct fix — femi
nin : 1. Eva Lutsch 0.33 m,
2. Valerica Ciurea 0.35 m,
3. Georgeta Dima 0,55 m. 4. 
Florica Ută 0.80 m. 5. Gabri
ela Ciurea 0.89 m, 6. Aurelia 
Tudorică 1.52 m. 7. Elena Puș
caș 1,61 m. 8. Mariana Preda 
1,73 m. 9. Niculina Vișan 
2,25 m. 10. Rodica Patac 
3,78 m ; masculin : 1. Ion Bu
curescu 0.03 m. 2. Marin Nea-

HANDBALUL
Competițiile naționale de 

handbal — al căror start a fost 
dat duminica trecută — conti
nuă mi ine. Continuă chiar da
că o serie de formații mascu
line nu se vor afla in arenă, 
continuă chiar dacă echipele 
feminine sint lipsite de jucă
toarele selecționate în kx.

în divizia masculină A, Uni
versitatea București, pe care 
antrenorul Eugen Trofin vrea 
s-o transforme în .buturuga 
mică", tatilnește pe proaspăta 
învingătoare a unui turneu dis
putat in Polonia. Universitatea 
Craiova. La Arad, elevii lui 
Gh. Goran, handbaliștii de la 
Gloria, jși dispută derbyul Ba
natului în compania Politehni
cii Timișoara. Un mea, desi
gur, al ambițiilor. în fine, 
C.S.M. Borzești tatilnește la 
Bacău pe Minaur Baia Mare și 
e greu de presupus cum va 
scăpa echipa Iui Lascăr Pană 
din strinsoarea moldovenilor, 
în fine, partida Universitatea 
Chij-Napoca — Steaua se va 
juca luni la ora 16, în Sala 
sporturilor din localitate (ocu
pată la finele acestei săptămîni 
cu Întrecerile balcanice de 
gimnastică), iar întîlmrea Di
namo București — Știința Ba-

__ vor face parte
fondui dc aur

Tocmai

van. Bunii noștri trăgători de 
la 3X40 t — pe care tinerii 
nu i-au ajuns, Încă, In valoa
re — s-au retras Intr-o tăce
re de pe urma căreia tirul 
nostru are numai și numai 
de pierdut.

Chiar nu se poate face ni
mic pentru a micșora această 
distanță nepermisă între două 
generații consecutive de spor
tivi ? Firesc ar fi ca toți a- 
ceștl trăgători să nu ne uite 
șl să nu fie uitati. El fac șl 

din 
al 

românesc, 
pentru a- 

ceasta ei trebuie să 
Ce angrenați mtr-o 

formă organizată — oricare ar
C ea — și să fie investiți fie an
trenori, fie instructori, fie con
sultanți pe lingă cluburi, sec
ții sau char loturi reprezen
tative. în orice caz, este ne
cesar să se alcătuiască și 
eu ajutorul lor o linie meto
dică comună, cu toții contri
buind astfel, activ și efectiv, 
la instruirea noilor generații 
de pușcași

Nu de .ermetismul- trăgă
torilor virstnici avem nevoie, 
ci de Împărtășirea cunoștin
țelor lor colegilor mal tineri. 
O clasă valorică cucerită tre
buie să se constituie In pre
misa obținerii uneia noi, su
perioare.

Radu TIMOFTE

INCEPÎND DE MIINE, PATINOARUL ,23 AUGUST" 
DIN CAPITALĂ va fi pus la dispoziția publicului după 
următorul program : duminica, între orele 10—12 și 17—19 
iar joia și simbăta între orele 17—19.

PUBLIC NUMEROS, ALERGĂRI DISPUTATE
Deși nu se deosebea cu nimic 

de celelalte reuniuni desfășurate 
la mijloc de săptămină, cea de 
joi după-amiază s-a bucurat de 
participarea unui public mal nu
meros ca de obicei. Spire satis
facția celor prezenți, alergările 
— deși n-au reunit la start prea 
multe elemente de etită — au 
fost totuși disputate, In lupta 
pentru primul loc fiind angajați 
3—4 concurenți. Au excelat In 
această privință sosirile din „Pre
miul Palas- — 2 hituri (Marțian, 
adus cu „hățurile pe sus- de 
N. Siznion, reușește să Întreacă 
In vecinătatea potoului pe Ja- 
nulia. Balerin și Joben, sosiți la 
intervale scurte. Iar Balerin iși 
adjudecă la fel de spectaculos 
cea de-a doua repriză, Învinșii 
acestuia fiind acum Santal, Ja- 
nulia și Macrou, „păstrați- se 
pare tn primul hit). La fel de 
disputate au fost și sosirile din 
premiile „Pajura- (Formina, du
să de G. Tănase Intr-o prelun
gită cursă de așteptare întrece 
la finiș pe Silistraru, samara și 
Gascon) și „Poenița-, in care 
Santiago, adus de Toduță la o 
valoare de vlrf, și-a spulberat 
adversarii în momentul cînd a 
fost demarat. Rezultate tehnice : 
Cursa I : 1. iberica (M. Ștefănes- 

gu 0,06 m, 3. Ilie Neagu 
0,11 m, 4. Vasile Mihanciu 
0,15 m, 5. Marian Panait 
0.17 m. 6. Vasile Dima 0.22 m,
7. Alexandru Ciobanu 0,27 m,
8. Samuel Ancuța 0,30 m, 9. 
Ion Sacara 0,32 m, 10. Cor
nel Gusuleac 0.50 m ; salt in
dividual cu executarea de 
exerciții impuse — feminin :
1. Florica Uță 4 600 p. 2. Eva 
Lutsch 4 637 p, 3. Valerica 
Ciurea 5 045 p, 4. Aurelia Tu- 
dorică 5150 p. 5. Gabriela 
Ciurea 5 937 p. 6. Mariana 
Preda 6 487 p, 7. Niculina Vi-

ÎN ARENĂ
eău a fost amînată pentru 20 
septembrie.

„Cupa de toamnă", rezervată 
divizionarelor A feminine, pro
gramează în București două 
partide de mare interes (Pro
gresul — Hidrotehnica Constan
ta și Confecția — Rulmentul 
Brașov), celelalte două fiind a- 
minate ..sine die". Așadar, pro
gramul este următorul :

DIVIZIA A (m)
• Universitatea București — 

Universitatea Craiova
• Dinamo București — Ști

ința Bacău (amînat pentru 20 
septembrie)
• Gloria Arad — Politehnica 

Timișoara
• Universitatea Ckij-Napoca

— Steaua (luni, la ora 16)
• C.S.M. Borzești — H. C. 

Minaur Baia Mare (are loc la 
Bacău)

„CUPA DE TOAMNA (f)
• Progresul București — Hi

drotehnica Constanța
• Confecția București — 

Rulmentul Brașov
• Universitatea Timișoara — 

Universitatea București (amî
nat)
• Constructorul Baia Mare

— Rapid (amînat)

ACTUALITATEA
După „repetiția" prilejuită 

de tradiționala competiție esti
vală „Cupa Eliberării", sezonul 
hocheistic începe oficial marți, 
la Miercurea Ciuc, și joi, la 
București, cu jocuri din ca
drul preliminariilor „Cupei Ro
mâniei".

Așa cum s-a mai anunțat, 
cele nouă echipe au fost îm
părțite în două grupe foarte 
echilibrate (Steaua și Dinamo 
nu iau parte la această etapă, 
fiind calificate direct in turneul 
final).

La Miercurea Ciuc, favorite 
pornesc, desigur, formația lo
cală, Sport Club și Sportul stu
dențesc A.S.E. București. Pri
ma a evoluat foarte bine în 
„Cupa Eliberării", pderzînd un 
singur meci, cu Steaua, după 
ce i-a condus aproape o repri
ză pe campioni și i-a dominat 
ta final. Studenții au efectuat 
un stagiu de pregătire în Ce
hoslovacia, unde au susținut și 
cîteva jocuri amicale. Dar, A- 
vîntul Gheorghieni, Agronomia 
Cluj-Napoca și chiar divizio
nara B Metalul Rădăuți stat 
capabile de surprize. în pri
mele două zile vor avea loc 
jocurile : A-S.E. — Agronomia, 
Sport Club — Avîntul (marți) 
și Avîntul — Metalul, Sport 
Club — A.S.E. (miercuri).

La București. Dunărea Ga
lați (cu un lot tînăr) și Unirea

cu) rec. 1:34,5, 2. Arenda, 3. Va
lida. S.mplu 3, ordinea 25, ordi
nea triplă 72 ; cursa a n-a : 1. 
Roditor (G. vasile) rec. 1:34 6, 2. 
Salata. Simplu 16, ordinea 77, e- 
vent 6 ; cursa a IH-a : 1. Mar
țian (N. Simion) rec. 1:27,2, 2. 
Janulia, 3. Balerin. Simplu 20, 
ordinea 309, event 65, ordinea 
triplă 403 ; cursa a IV-a : 1. For
mina (G, Tănase) rec. 1:28,6, 2. 
Silistraru. Simplu 1,70 ordinea 20, 
event 47, triplu ciștigător 750 ; 
cursa a V-a : i. oiena (G. Moi
se) rec. 1:30,1, 2. Hebreea, 3. Ta- 
bora. Simplu 24, ordinea 159, e- 
vent 26, ordinea triplă 966 ; cursa 
a Vl-a : i Balerin (S. Onache) 
rec. 1:27,7, 2. Santal, 3. Anicuța. 
Simplu 4, ordinea 110, event 29, 
triplu ciștigător 243, ordinea tri
plă Închisă ; cursa a VII-a : i. 
Santiago (D. Toduță) rec. 1:26,4, 
2. Cornel, 3. Sirius. Simplu 5, 
ordinea 62, event 30, ordinea tri
plă 3 207 ; cursa a vni-a : 1. 
Bastia (S. Onache) rec. 1:36,9, 
2. Turban. Simplu 1, ordinea 5, 
event 7.

Gh. ALEXANDRESCU 

șan 6 575 n. 8. Elena Pușcașu 
6 600 p. 9. Rodica Patac 6 900 p, 
10. Georgeta Dima 7 325 p ; 
masculin : 1. Ilie Neagu 3 787 
P. 2. Ion Bucurescu 4 237 p,
3. Iordache Basalîc 4 387 p,
4. Ion Feraru 4 425 p. 5. Sa
muel Ancuța 4 475 p, 6. Ma
rin Neagu 4 612 p, 7. Vasile 
Dima 4 625 p. 8. Ștefan Niță
4 925 p, 9. Mihai Mănescu
5 275 p, 10. Vasile Mihanciu 
5 500 p ; salt în grup cu ate
rizare Ia punct fix : 1. Aero
clubul Moldova Iași (Samuel 
Ancuța, Constantin Macovei. 
Ion Sacara. Alexandru Cioba
nu) 0,20 m. 2. Aeroclubul Au
rel Vlaicu București (Marin 
Neagu. Ilie Neagu, Ion Fera
ru, Ilie Eremia) 0,22 m, 3.
5. C. Otelul Galati (Iordache
Basalîc, Vasile Dima, Vladi
mir Peta. Stelea Tofan) 0.44 m. 
Clasamentul general individu
al — feminin : 1. Eva Lutsch,
2. Florica Ută. 3. Valerica 
Ciurea ; masculin : 1. Ilie
Neagu, 2. Ion Bucurescu. 3. 
Marin Neagu.

AGENDA
„DACIADEI"

Finale la sport de masă 
care se dispută în aceste 
zile :
• „Cupa U.T.C." la para
șutism (10—14 ani) — Ga
lați
• Volei (peste 19 ani. b+f) 
— Tulcea
• „Cupa Scînteia tineretu
lui" la tenis de cîmp (10—14. 
14—19 și peste 19 ani) — 
Costinești
• „Cupa C.N.O.P." Ia pati
naj pe rotile (10—12 și 
13—14 ani) — Cluj-Napoca
• „Cupa U.N.C.A.P." la 
oină (peste 19 ani) — Dră- 
gănești — Teleorman

HOCHEISTICA
Sf. Gheorghe (întărită cu cîțî— 
va noi jucători, printre care și 
Herghelegiu) au cele mai mari 
șanse în fața Clubului sportiv 
școlar Miercurea Ciuc și a e- 
chipei Tîmava Odorhei.

i 
STEAUA ÎN TURNEU I

Echipa campioană de hochei. 
Steaua București, pleacă du
minică într-un turneu in Uniu
nea Sovietică. Formația româ
nă va evolua la Leningrad, 
unde va efectua un stagiu co
mun de pregătire cu jucătorii 
de la Ț.S.K.A. și va susține 
cîteva jocuri amicale.

SIMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, J 

de la ora 9 : campionatele na- 
ționale de decatlon și pentatlon i[ 
nanirii itiniori I si LI.pentru juniori I și H. 

BIATLON-TRIATLON. 
tineretului, de Io ora 
curs sub egida „Daciadei' 
ba de cros.

POLO. Ștrandul tineretului, de 
Io ora * * “
Cluj - 
meciuri

Stadionul
11 : con-

pro-

10 : București — Timiș, 
Arad, Mureș — Bihor, 
în cadrul „Daciadei".

DUMINICĂ

ora 16 : Dinamo 
(Div. A) ; Sta- 

_____ j, ora 11 : Ra- 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 

Autobuzul, 
F.C.M.

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de Ic ora 9 : campionatele na
ționale de decatlon și pentatlon 
pentru juniori I și 11.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 14,15 : Dinamo — Glo-ria Bu
zău (juniori),
— Gloria Bu-zâu 
dionul Republicii, 
pid - " " “ 
(Div. B), stadionul 
ora 11 : Autobuzul 
Giurgiu (Div. B) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Flacăra roșie 
(Div. C) : Stadionul Republicii, 
ora 9 :* Luceafărul II — Abatorul 
(Div. C) ; teren Voința, ora 11 : 
Voința — Celuloza Călăra-și (Div, 
C) ; teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Unirea Tricolor 
București (Div. C) ; teren Meca
nica fină, ora 11 : Mecanica fi
nă — Luceafărul I (Div. C) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehnome- 
tal — Sirena (Div. C) î teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Auto- 
mecanica (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Progresul — Hidrome
canica Constanța, Confecția — 
Rulmentul Brașov („Cupa de 
toamnă", feminin) ; Universitatea
— Universitatea Craiova (Div. A, 
masculin).
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in ,,Cupa Mării Negre“ la baschet (m)

ROMÂNIA -POLONIA 95-84
CONSTANȚA, 8 (prin tele

fon). Competiția de baschet 
masculin- dotată cu „Cupa Mă
rii Negre", găzduită de Sala 
sporturilor din localitate, s-a 
încheiat vineri seară. In parti
da inaugurală a reuniunii s-au 
întilnit echipa divizionară A 
Farul și selecționata de tine
ret a României, victoria reve
nind constănțenilor cu 102—99 
(57-52).

In meciul vedetă, reprezenta
tiva de seniori a României a 
avut ca parteneră de întrecere 
selecționata similară a Poloni
ei, cu care se mai intîlnise

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
VIRGINIA RUZICI 

INVITATĂ LA 
TOKIO

Capitala Japoniei va găzdui, 
începind de la 14 septembrie, 
un mare turneu internațional 
feminin de tenis, la care a 
fost invitată și jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici. Prima 
adversară a sportivei noastre 
va fi cunoscuta jucătoare bri
tanică Sue Barker. Iată și 
alte partide din turul inaugu
ral : Virginia Wade (favorita

Circuitul international de ciclism al Juniorilor

GH. LĂUTARII CONDUCE IN CLASAMENTUL GENERAL
CONSTANȚA, I (prin telefon). 

Criteriul internațional al juniori
lor la cldism a continuat vineri 
cu etapa a 2-a, programată pe 
șoseaua Cumpăna — Negru Vo
dă. intre bornele km 1—U, dis
tanța acoperită de alergători dus- 
Intors fiind de 00 km. întocmai 
ca în .etapa din ajun, și de data 
aceasta tentativele de evadare au 
abundat Am remarcat, spre e- 
xemplu. încercările de a se des
prinde de pluton ale lui I. Kuz- 
manov (Bulgaria), FI. Chițu (Pe
trolul), L. Velits (Cehoslovacia), 
apoi a trio-ului C. Grazeov (Bul
garia), M. Mărgineanu (C.S. Bră
ila) și L. Velits, sportivi care au 
luat un avans, față de pluton, 
de aproximativ 200 m, poziție pe 
care și-au păstrat-o aproape 8 
km. după care plutonul i-a în
corporat. ta întoarcerea spre 
Constanța, tentativele de evadare 
se succed, dar fără rezultat ;

ATLETISM • în concursul de 
la Koblenz (R.F.G.) polonezul 
Malinowski a cîștigat 3 000 m 
obstacole, in 8:15,5, urmat de 
kenyanul Rono — 8:17,5. Irena 
Szewinska a terminat învingă
toare în proba de 100 m, cu 11,71, 
iar Boit (Kenya) a ocupat locul 
1 pe 800 m in 1:44,9. Alte re
zultate. Masculin : 5 ooo m — Wes- 
singhage (R.F.G.) 13:37,3 ; lungi
me — Stekici (Iugoslavia) 7,95 m; 
suliță — Wessing (R.F.G.) 88,00 
m. Feminin : 800 m — Krysztina 
Kasperzyk (Polonia) 2:00 1, 100 

m g : Danuta Perka (Polonia) 12,74.
CICLISM • Cursa desfășurată 

la Chateaulin a revenit rutie
rului francez Bernard Hinault 
(150 km in 3 h 35,0) • Etapa
prolog a turului Cataloniei, des
fășurată contracronometru indi
vidual pe distanța de 4,191 km, 

• NATALIA MĂRĂȘESCU. surcla
sată la Montreal, a avut puterea de a 
reveni în prim-planul atletismului. De 
două ori medaliată cu argint la recente
le campionate europene. Natalia confir
mă supremația ciudată a atletelor asu
pra atletilor noștri. Medaliile noastre 
olimpice de aur la atletism se numesc 
Iolanda Balas. Mihaela Penes. Lia Ma- 
noliu. Viorica Viscopoleanu... Cele de 
argint se numesc Ileana Silai. Argentina 
Menis. Valeria Bufanu. Niciodată un 
bărbat din atletismul nostru nu a reu
șit să se apropie de titlul olimpic sau. 
recent, la Praga. de titlul european. 
N-au fost suficiente nici numeroasele 
secunde smulse de Floroiu recordurilor 
naționale. E limpede că atletismul nos
tru nu înregistrează ritmul de creștere 
al atletismului mondial si european. 
• NICULINA ILIE a devenit campioa
nă europeană la tir. Si în cazul arme
lor cu glonț, femeile se dovedesc mai 
constante. Barajul cîștigat in dauna 
trăgătoarei Marlies Moch (R. D. Ger
mană) probează un sistem nervos bine 
pus la punct. • A. S. MONACO a di
gerat greu intrarea în primul tur al 
Cupei campionilor europeni, pierzind 
cu 1—4 meciul cu Saint-Etienne. din 
campionatul Franței. Cronicarul Robert 
Vergne, prezent la meciul Steaua — 
Monaco, spunea că echipa monegască 
este foarte iritată de faptul că lumea 
fotbalului din Franța o consideră drept 
„o campioană a întimplării". Acest 
complex s-a manifestat, se pare. în

partida cu fosta (si necontestata) cam
pioană a Franței. • RICARDO ZAMO
RA. celebrul portar spaniol al anilor ’30. 
a încetat din viață. Zamora a fost un 
portar atit de mare, incit numele lui 
a devenit aproape un substantiv comun. 
Ricardo Zamora a fost unul dintre por
tarii care au întărit ideea că „nu poate 
exista o echipă mare fără un portar

de clasă*. • LA MANILA, campiona
tul mondial de sah avansează greu, pro
babil si sub influenta căldurii care pa
tronează o plutire lentă, fără pale de 
vint Cei doi K (Karpov și Korcinoi) 
solicită din cind in cind „time-out“. 
Bineînțeles că Anatoli Karpov se simte 
mult mai bine cu avansul de trei 
puncte. Tinărul campion mondial și se
cunzii săi isi oferă după fiecare vic
torie cite un tort, cu luminări de ani
versare. Ultimul a avut, desigur, patru 
luminări— între timp, disputa dintre 
cele două sahiste cu nume de taifun 
(Nona si Maia) este mult mai aprigă, 
„contrele" fiind tot mai frecvente. • 
VIRGINIA RUZICI a părăsit openul

miercuri seară, cind succesul 
revenise formației țării noastre 
cu 91—77. Și de astă dată, 
după o partidă care a stat sub 
semnul echilibrului doar pînă 
in min. 32, echipa României a 
cîștigat cu 95—84 (47—50). prin 
punctele realizate de Dan Ni- 
culescu 28, Oczelac 23, Uglai 22, 
Căpușan 8, Cernat 8. Fluturaș 
4 (excelent ca conducător de 
joc) și Dumitru 2. Coșgeterii 
polonezi : Fikiel 31 și Severyn 
22. Au arbitrat bine M. Aldea 
(România) și S. Malota (Po
lonia).

Cornel POPA, coresp 

nr. 1 a concursului) — Kathy 
May ; Kerry Reid — Michele 
Tyler ; Valerie Ziegenfus — 
Wendy Turnbull ; Marita Re
dondo — Sharon Walsh ; Son- 
ce Yonezawa — Betty Stove.

„DINAMOVIADA* DE 
HANDBAL

La Bratislava. în cadrul 
„Dinamoviadei* de handbal, 
echipa Dinamo București a 
întrecut cu 24—19 (11—8) for
mația Gwardia Varșovia.

cursa devine foarte rapidă, iar 
victoria de etapă s-a dstis la 
sprintul final. De data aceasta 
Gbeorgbe Lăutaru (C.S.S. 1 Bucu
rești) nu a mal pierdut primul 
loc reușind să întreacă nu mai 
puțin de 4 alergători străini care 
demaraseră In bătălia victoriei : 
1. Gh. Lăutaru 2 h 00 :14, 2. V. 
Barta (Cehoslovacia). 3. D. Kaj- 
zer (Polonia), 4. R. Mraz (Ceho
slovacia), 5. D. Goworek (Polo
nia). în clasamentul general : 1. 
Gh. Lăutaru 4:34,19, 2. Mraz
4 .'34,24, 3. R. Devera (Cehoslova
cia) 4:34,29, 4. Kajzer 4:34,32, 5.
L. Velits 4:34,32.

Etapa a s-a — 40 km contratimp 
individual — va avea loc sîmbătă 
pe aceeași șosea, Iar duminică 
se va desfășura ultima etapă pe 
un circuit în municipiul Con
stanța.

Gheorghe ȘTEFANESCU

TELEX
a revenit italianului Francesco 
Moser, cu timpul de 5,li (medie 
orară 48,501 km) • Etapa a 3-a 
in „Tour de l’Avenir*. încheiată 
la Roanne după 147 km a fost 
cîștigată de Michael Klasa (Ce
hoslovacia) în 4 h 01,09. In cla
samentul general conduce Suhu- 
rucenko (U.R.S.S.),

HOCHEI • In campionatul 
U.R.S.S., Dinamo Moscova a ter
minat la egalitate, 3—3, cu Trak
tor Celiabinsk. Alte rezultate : 
Sokol Kiev — S.K.A. Leningrad 
4—5 ; Ț.S.K.A. Moscova — Himik 
Voskresensk 6—3 ; Dinamo Riga 
— Avtomobilist Sverdlovsk 5—2.

JUDO • In concursul de la 
Varșovia, campionul european 
Djigilo Niceradze (U.R.S.S.) a

S-A ÎNCHEIAT 
„RALIUL AERIAN 

AL DUNĂRII"
„Raliul Dunării", prestigioasă 

competiție aeronautică rezer
vată avioanelor de turism, s-a 
încheiat vineri dubă amiază 
pe aerodromul Bucuresti-Clin- 
ceni al aeroclubului „Aurel 
Vlaicu". punct final al întrece
rii cîștigate la masculin de e- 
chipajul iugoslav Ban-Radiei, 
iar la feminin de Borst-Bottin- 
ger (R.F.G.). Timp de șapte zile, 
93 de echipaje din Austria. Bel
gia. Franța, Olanda. R.F. Ger
mania. Iugoslavia. S.U.A. și 
România au străbătut un tra
seu ce urma cursul Dunării 
(de la izvoare pînă la Giur
giu). fiind pusă din plin la 
încercare, atit măestria piloti- 
lor cit și pregătirea naviga
torilor. Pornind din Donau
eschingen (R.F. Germania), cu 
escale la Linz. Viena. Buda
pesta. Osijek (Iugoslavia). Dro- 
beta Turnu-Severin. partici- 
pantii au străbătut un traect 
ce însumează aproape 3000 km. 
cu traversarea unor masive mun
toase care au creat dificultăți se
rioase multora dintre ei. In 
această privință este grăitor 
faptul că numai 36 de echi
paje au reușit să parcurgă 
întregul traseu. 57 de aparate 
neputind efectua etapa Osijek- 
Drobeta-Turnu Severin, dato
rită condițiilor meteorologice 
grele din zona muntoasă a 
Porților de Fier.

Concurind pentru prima 
dată intr-o astfel de competi
ție echipajele românești Ni- 
coUe Cențu-Nicolae Di mo viei 
(I.A.R. — 823) și Ștefan Cris- 
tea-Ion Popa (B.N. — 2) s-au 
numărat printre „integraliști*. 
demonstrind buna lor pregă
tire.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS ALE S.U.A.

NEW YORK, 8 (Agerpres). 
Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A. au continuat cu 
ultimele partide din sferturile de 
finală ale probelor de simplu. 
Wendy Turnbull a învins-o cu 
3—6, 7—6, 6—3 pe Kathy May, 
Iar Pam Shriver a dispus cu 6—2, 
6—6 de Lesley Hunt. în semifi
nale, Martina Navratilova o va 
întîlnl pe Pam Shriver, iar Chris 
Evert pe Wendy Turnbull.

In proba masculină s-au Înre
gistrat rezultatele : Bjorn Borg 
— Raul Ramirez 6—7, 6—i, 6—4, 
6—0 ; Jimmy Connors — Brian 
Gottfried 6—2, 7—6, 6—1. în se
mifinale se întîlnesc : Borg — 
Gerulaitis și Connors — McEnroe.

terminat învingător la categoria 
grea — peste 95 kg. Polonezul 
Liro (86 kg), englezul Adams 
(71 kg) și sovieticul Habareli 
(78 kg) s-au clasat pe primul 
loc la categoriile respective.

RUGBY > După li etape, în 
campionatul U.R.S.S., conduce 
echipa Lokomotiv Tbilisi urma
tă de Aviator Kiev și Fiii Mos
cova.

ȘAH • Partida a 7-a a me
ciului pentru titlul mondial fe
minin dintre Nona Gaprindașvili 
și Maia Ciburdanidze a revenit 

primei. Ciburdanidze conduce 
cu 4—3. • în runda a 6-a a
turneului de la Tilburg (Olanda) 
Portisch l-a învins pe Browne 
șl este lider al clasamentului cu 
4Vj p, urmat de Timman (Olan
da) 4 p, Miles (Anglia) 3’,3 P 
(1) etc.

A 34 a aniversare a victoriei revoluției socialiste In Bulgaria

SPORTUL, PREZENȚĂ ACTIVĂ 
ÎN VIAJA ȚĂRII

Au trecut 34 de ani de ia 
acea memorabilă zi de 9 
septembrie 1944. Zi de neui
tat, în care entuziasmul în
flăcărat al maselor a dus 
la victoria definitivă a lup
tei revoluționare. avînd 
drept tel deplinul triumf al 
socialismului pe pămîntul 
Bulgariei. Zi scumpă po
porului bulgar. în care — 
în condițiile înaintării vic
torioase a armatelor sovi
etice eliberatoare — au 
fost luate cu asalt ultimele 
bastioane ale fascismului în
robitor. Zi a eliberării, pe 
care o sărbătoresc astăzi, in

Pe pantele ce urcă înspre virful Vitoșa, din apropierea ca
pitalei R. P. Bulgaria, tineri sofioți gustă din plin bucuria 

alergărilor de cros

Republica Populară Bulga
ria, toți cei care, sub condu
cerea partidului comunist, 
își unesc eforturile in cons
truirea socialismului. în ma
rile uzine, pe ogoarele coo
perativelor agricole. în școli 
și laboratoare, unde cultura 
națională și știința sint ri
dicate la o treaptă superi
oară. pe stadioane si în să
lile de sport unde cresc ge
nerații călite de tineri cetă
țeni ai patriei.

Au trecut numai 34 de 
ani, iar tara noastră este 
puternică. înfloritoare, apre
ciată pe întregul glob, așa 
cum n-a mai fost niciodată 
în trecut. In acest răstimp, 
în R. P. Bulgaria a crescut 
și s-a afirmat cu pregnantă 
mișcarea de cultură fizică 
și sport. în arena internațio
nală. sportivii bulgari se bu
cură astăzi da un prestigiu 
deosebit. Iar în întreaga țară 
creste mereu numărul con-

ACTUALITATEA FOTBALISTICA
PREȘEDINTELE F.l.F.A. 

IN SPANIA
Președintele Federației interna

ționale de fotbal, Joao Havelan- 
ge, a sosit la Madrid pentru a 
purta convorbiri cu federația 
spaniolă de specialitate referitor 
la organizarea viitorului campio

american în urma înfringerii în fata 
campioanei de la Wimbledon. Scorul, 
deși net (6—3. 6—2). marchează oricum 
un progres de cel puțin dcuă ghemuri 
fată de anul trecut. Așteptăm ca anga
jamentul temerar al Virginiei (locul I 
in lume) să capete un anume contur 
in anul care vine. Altfel, va fi cam 
tirziu • LOS ANGELES a organizat 
recent o conferință cu participarea zeu
lui... Hermes. Jocurile Olimoice de azi. 
acest gigantic transatlantic sportiv 
care seamănă foarte puțin cu mica și 
imaculata yolă a lui Coubertin de ieri, 
oscilează intre spiritul flăcării de la 
Olympia si cifrele de afaceri ale fir
melor dispuse să dea banii. • PEN
TRU 1990, printre candidatii la organi
zarea turneului final al campionatului 
mondial de fotbal se numără si Olanda. 
Iată deci că după a treia medalie de 
argint pe care o va cîștiga în Spania, 
în 1982. Olanda va avea, în sfîrșit. pri
lejul să cucerească si aurul. • ECHIPA 
DE FOTBAL A IUGOSLAVIEI a în
ceput să se pregătească pentru campio
natul european. în meciul de antrena
ment cu Partizan, printre cei 15 jucă
tori folosiți figurează doar trei compo- 
nenti ai echipei care a înscris sase go
luri la București : Sușici. Zungul și 
Zaiet. Iar dacă mai adăugăm că doar 
Susici a jucat întregul meci la Bucu
rești. atunci ne dăm seama că selecția 
iugoslavă are foarte mult dinamism...

loan CH1R1LA

structiilor sportive, stadioa
ne. săli, bazine și terenuri, 
răspîndite pretutindeni la 
orașe și sate. Ele s-au in
tegrat pe deplin ca element 
component al vieții noastre 
economice și culturale, de
venind un detaliu nelipsit în 
peisajul fiecărei localități 
bulgare. In acești ani ai 
prefacerilor revoluționare, 
au fost formate, si și-au 
dovedit cu prisosință înalta 
calificare, numeroase cadre 
de sportivi. Este una din 
explicațiile faptului că suc
cesele noastre pe tărîmul 
culturii fizice si sportului se 

amplificâ neîncetat. iar 
Spartachiadele. competițiile 
de masă, întrecerile pe scară 
națională în diferite disci
pline sportive pătrund tot 
mai adine in modul de viață 
al cetățenilor patriei bul
gare. devin un izvor de să
nătate si longevitate.

Astăzi, mișcarea sportivă 
din R. P. Bulgaria se dove
dește a fi un adevărat front 
al sănătății. Vitalității și ca
pacității de muncă, al unei 
întregi națiuni. în această 
rodnică activitate, cresc si se 
călesc noi și noi sportivi de 
înaltă clasă, care — alături 
de colegii lor de întrecere 
din celelalte țări socialiste 
— se afirmă neîncetat pe te
renul marilor competiții, 
mergînd din victorie în vic
torie.

IVAN DONCEV 
redactor-șef al ziarului 
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nat mondial ce va avea loc, după 
cum se știe, în anul 1982, în 
Spania. In prima conferință de 
presă, Havelange a reafirmat a- 
cordul său la o formulă a tur
neului final cu 24 de echipe. 
Președintele FIFA a ținut totuși 
să precizeze că nu intenționează 
să facă presiuni In legătură cu 
această problemă, decizia finală 
revenind organizatorilor compe
tiției.

RICARDO ZAMORA A ÎNCETAT 
DIN VIAȚA

în noaptea de joi spre vineri 
a decedat, într-un spital din 
Barcelona, celebrul Ricardo Za
mora. fostul portar al reprezen
tativei de fotbal a Spaniei șl al 
echipei Real Madrid. In vlrstă de 
77 de ani, Zamora fusese spitali
zat în urmă cu 3 săptămînl.

„Divinul-, cum l-au numit iu
bitorii fotbalului din Spania pen
tru stilul său spectaculos, a de
butat la numai 15 ani, în 1916, in 
poarta formației Espanol Barce
lona, jucînd apoi la C.F. Barce
lona șl Real Madrid. In echipa 
națională a Spaniei, unde a fost 
prezent de 47 de ori, Zamora a 
apărut pentru prima oară în 1920, 
la Olimpiada de la Anvers, in
tr-un meci împotriva ’reprezen
tativei Danemarcei. S-a retras 
din fotbal în 1936, rămîntnd una 
dintre figurile legendare ale sta
dioanelor.

ȘTIRI, REZULTATE

• în meci amical la Aachen, 
selecționata israelului a învins 
cu 2—0 (0—0) formația locală 
Alemannia.
• Turneul pentru juniori de la 

Șanhai va reuni, între 15 și 30 
septembrie, echipe din Italia, 
Maroc, Japonia, Tailanda, Hong 
Kong șl B.P. Chineză.

• In med amical la Teheran, 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 
1—0 (1—0) echipa iranului (a 
marcat Hidiatulin).


