
MEIffl VIZITEI 
PREȘEDINTELUI PORTUGALIEI, 
ANTONIO RAMALHO EANES ZIAK AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Vineri, 23 martie, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re

publicii Portugheze, Antonio 
Ramalho Eancs, au semnat, in 
cadrul unei ceremonii, care a 
avut loc la Palatul Republicii, 
Comunicatul comun, care sin
tetizează rezultatele vizitei ofi
ciale a șefului statului por
tughez în tara noastră, ale 
convorbirilor româno-portu- 
gheze, la nivel înalt, desfășu
rate în aceste zile la București.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Antonio Ramalho Eanes 
și-au strîns miinile cu căldură, 
s-au îmbrățișat.

Cei doi președinți au rostit 
apoi alocuțiuni, subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

La încheierea ceremoniei, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Antonio Ramalho Eanes au 
ciocnit o cupă de șampanie 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei româno-portugheze, 
pentru extinderea colaborării 
fructuoase dintre țările noas
tre, in folosul și spre binele 
ambelor popoare, în interesul 
cauzei păcii, securității și co
operării în Europa și în în
treaga lume.

★

Vineri dimineața, președin
tele Republicii Portugheze, ge
neralul Antonio Ramalho Eanes, 
s-a întîlnit, la Palatul Primă
verii, în cadrul unei conferințe 
de presă, cu ziariști români si 
portughezi, cu corespondenți ai 
presei străine acreditați la 
București.

★

Președintele Republicii Por
tugheze, generalul Antonio Ra
malho Eanes. «i-a încheiat, vi
neri, vizita oficială efectuată,

împreună cu doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes, in 
tara noastră, la invitația pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Solemnitatea plecării inalți- 
lor oaspeți portughezi a avut 
loc pe aeroportul internațional 
Otopeni.

Pe aeroport se aflau nu
meroși locuitori ai Capitalei, 
care au salutat cu deosebită 
căldură pe președinții Nicolae 
Ceaușescu si Antonio Ramalho 
Eanes. aclamind îndelung pen
tru întărirea prieteniei si dez
voltarea continuă a colaborării 
dintre țările si popoarele 
noastre.

In această atmosferă priete
nească a avut loe ceremonia 
oficială a plecării înalțllor 
oaspeți portughezi.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Portugheze 
si Republicii Socialiste Româ
nia, in timp ce, in semn de 
salut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
$1 președintele Antonio Ra
malho Eanes trec în revistă 
garda de onoare.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu si Antonio 
Ramalho Eanes îsi strîng cu 
căldură mîinile. se îmbrăți
șează. Cu aceeași cordiali
tate si-au strîns mîinile. s-au 
îmbrățișat, tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Maria 
Manuela Ramalho Eanes.

Un grup de pionieri au oferit 
președinților Nicolae Ceausescu 
si Antonio Ramalho Eanes. to
varășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Maria Manuela Ra
malho Eanes buchete de flori.

La ora 12,00, aeronava pre
zidențială a decolat. îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta.
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Miine, in întreaga țară, start In etapa de vară a „Daciadei14

obiectiv prioritar : RIDICAREA PE 0 TREAPTĂ
CALITATIV NOUĂ A „OLIMPIADEI ROMÂNEȘTI»

Organizată din inițiativa 
secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. marea competiție 
sportivă națională „Daciada", 
această adevărată „Olimpiadă a 
sportului românesc”, intră de 
miine. 25 martie, într-o nouă 
fază : în întreaga țară se dă 
startul întrecerilor din etapa 
de vară a celei a Ii-a ediții. 
Cu același prilej, încep etapele 
de masă la „Crosul tineretu
lui", „Crosul pionierilor" și 
„Cupa UNCAP" la atletism.

Evenimentul polarizează a- 
tenția maselor largi de iubi
tori ai sportului de la orașe și 
sate, pentru care momentul 
sărbătoresc și amplele progra
me de competiții și demonstra
ții sportive ce se vor desfă
șura pe stadioane, in săli, la 
locurile de turism și agrement 
se constituie, de la început, 
într-o fermă angajare pentru 
lărgirea bazei de masă a miș
cării sportive și ridicarea pe 
o nouă treaptă, calitativ supe
rioară, a performanțelor in 
sport.

Etapa de iarnă a celei de a 
două ediții a „Daciadei", în
cheiată recent, s-a ridicat la 
un nivel superior celei prece
dente, punînd în evidență ma
rele prestigiu de care se bu-

ILIE NĂSTASE ÎN FATA 
„NOULUI VAL" AL TENISULUI 
Interviu consemnat la Bruxelles, cu prilejul meciului Belgia - România

cură această competiție cu 
nume simbolic, participarea 
entuziastă și tot mai nume
roasă a maselor largi la ac
țiunile organizate, la bogatul 
program competițional, numit 
adeseori „Daciada albă". Rezul
tatele înregistrate s-au dato
rat, fără îndoială, preocupării 
mai responsabile din partea 
factorilor cu sarcini și atribu
ții în acest domeniu, mai bu
nei conlucrări dintre aceștia 
pentru îndeplinirea obiective
lor stabilite prin documentele 
de partid și de stat.

Pășind în etapa de vară a 
..Daciadei", care prin specifi
cul ei oferă largi posibilități 
de practicare a mișcării în 
aer liber, condiții de organi
zare a unor acțiuni de masă 
și de performanță In peste 20 
de ramuri sportive, este de aș
teptat ca încă de Ia primele 
starturi să fie lărgită aria de 
cuprindere a maselor în prac
ticarea sistematică, organizată 
a exercițiilor fizice și sportu
lui. Organele pentru educație 
fizică și sport, sindicatele, or
ganizațiile de copii și tineret, 
asociațiile sportive vor trebui, 
în această etapă, să-și inten
sifice munca de atragere a 
tineretului, a tuturor oameni
lor muncii de la orașe și sate 
spre terenurile de sport' să-și 
amplifice eforturile de depis
tare a talentelor capabile să 
ridice pe noi trepte sportul

românesc de performanță. în 
desfășurarea acestei activități 
este necesar să se manifeste o 
preocupare deosebită în direc
ția asigurării continuității ac
țiunilor organizate cu precă
dere la nivelul unităților de 
bază — pe întreprindere, școa
lă, instituție, club șl asociație 
sportivă — asigurindu-se astfel 
condiții ca fiecare tînăr. fie
care om al muncii să poată 
participa la cît mai multe ac
țiuni și competiții.

Experiența de pînă acum în 
desfășurarea „Daciadei" a ară
tat că este necesar să se in
tensifice activitatea de atrage
re a copiilor la acțiunile spor
tive, prin organizarea de în
treceri la mai multe ramuri 
și probe — situînd în prim- 
plan promovarea atletismului, 
gimnasticii. înotului și fotbalu
lui —, permanentizarea unui 
sistem competițional în fieca
re școală și localitate, prin 
care_ să se lărgească baza de 

masă a sportului de performan
ță și să se depisteze elementele 
valoroase pentru diferite ramuri 
de sport, cuprinzîndu-se în 
mai mare măsură ramurile

NICOLAE DTAGASON, 
secretar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport

(Continuare în pag. 4—5)

Intr-o pauză a meciului, Hie 
Năstase și Traian Marcu, jucă
torii care ne-au adus victoria

Foto : „PLAY TENNIS" —
Bruxelles

Cu Ilie Năstase, la un pahar 
cu „ceai la gheață", citeva mi
nute după 4—0, in timp ce 
dincolo de peretele de sticlă, 
despărțind terasa Tenis-Clubu- 
lui bruxellez de terenul cen
tral, se juca ultimul act al in- 
tilnirii dintre tenismanii ro
mâni ți belgieni.

— Ce părere ai despre meci, 
ești mulțumit T

— Sigur, sint mulțumit. Cîș- 
tigăm la scor (n.n. pină la ur
mă 4—1, după ce B. Boileau 
invtngea pe Tr. Marcu), eu am 
făcut trei puncte. Adică două 
și jumătate, celelalte fiind ale 
iui Marcu. Rezultatul e just, 
pot spune doar că n-a fost 
obținut atit de ușor cum s-ar

putea crede. Mă gtndesc la 
faptul că, în ziua a doua, am 
fost conduși la dublu, reușind 
punctul calificării doar după 
cinci seturi.

— Vorbind de dubiu. ce 
spui despre noul tău partener?

— Nu mă pot plinge. Ca să 
fiu sincer, mi-era teamă mai 
mult de mine, decit de el... Eu 
mă adaptez greu, de obicei, cu 
parteneri noi. E drept. Traian 
a făcut tot ce trebuia in meci, 
m-a înțeles adesea în intenții 
la mișcările in teren. De fapt.

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)

Etapa a 22-a a Diviziei A de fotbal

In prim plan: CRAIOVA, BUCUREȘTI, TG. MUREȘ
a în Bănie, dcrbij ii... sclccționabililor • Ta continua Dinamo cursa spre piscul clasa- 
mcniului ? • Doloni-Dumitru, intr-un med al aspirațiilor opuse • Pe Bcga, „politeh
nicienii" intre ci« La Data Nare, un antrenor pc Dancâ (Matcianu), celălalt (tuccscu)
in arenă • „Liceenii" din Bacău $1 o altă temă: atacul pozițional • Grija Iul Maieu - 

anihilarea „buldozerului" stan • (oman, pc stadionul debutului in „A" 
• Oaidă vrea să inlirmc, Jenei să...
PROGRAMUL MECIURILOR

conlirmc
CLASAMENTUL

(Stadion Dinamo ; repriza

Craiova : UNIVERSITATEA - F.G ARGEȘ
Tg. Mureș : A.S.A. - STEAUA
Baia Mare : FOTBAL CLUB - F.G CORVțNUL
Bacău : SPORT CLUB - CHIMIA RM. VÎLCEA
Timișoara : POLITEHNICA - POLITEHNICA IAȘI
Buzău : GLORIA - F.C OLIMPIA
Petroșani : JIUL - F.C BIHOR
Arad : U.T.A. - C.S. TIRGOVIȘTE
București : DINAMO - SPORTUL STUDENJESC

II-a se televizează)a

Toate meciurile încep ta ora 16. Ș

«\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

1. F.C. ARGEȘ 71 12 3 6 33-19 27
2. Steaua 21 11 4 4 37-22 26
3. Dinamo 21 9 7 5 25-14 25
4. C.S. Tirgovișto 21 10 4 7 26-19 24
5. F.C. Baia Maro 21 11 2 8 23-21 24
6. Sportul stud. 21 9 5 7 29-25 23
7. Univ. Craiova 21 7 8 6 26-18 22
6. S.C. Bacâu 21 9 4 8 27-21 22
9. Politehnica lași 21 8 5 8 22-23 21

10. Jiul 21 9 3 9 26-31 21
11. Olimpia 21 9 2 10 20-30 20
12. Corvi nul 21 8 3 10 28-30 19
13. Gloria Buzâu 21 8 3 10 24-32 19
14. A.S.A. Tg. M. 21 7 5 9 27-35 19
15. U.T. Arad 21 6 5 10 27-29 17
16. „Poli* Timiș. 21 7 3 11 19-25 17
17. Chimia Rm. VI. 21 6 5 10 23-37 17
18. F.C. Bihor 21 5 5 11 22-33 15

întrecută, aseară,

(. M. (Ic hochei (grupa B)

R.D. GERMANĂ-OLANDA, 
ÎN FINALA COMPETIȚIEI

la limită (2-3 cu Olanda), echipa țării noastre
iși dispută locul 3 cu Norvegia

Moment dramatic Ia poarta Olandei. De Bruyn este căzut pe 
gheață, dar Bela Nagy (nr. 17) ratează egalarea

Telefoto : AGERPRES
GALATI, 23 (prin telefon). 

După o zi de odihnă, campio
natul mondial de hochei al 
grupei B a continuat cu parti
dele din turneele finale pen
tru locurile 1—4 și 5—8. „Run
da" de vineri, penultima, a 
purtat același caracter aprig 
și echilibrat, ca și întreaga 
competiție dealtfel, soldîndu-se 
cu victorii la scoruri strînse. 
Din păcate, hocheiștii noștri 
n-au reușit să repete jocul 
foarte bun din întîlnirea cu 
formația R.D. Germane, pier- 
zînd în fața Olandei.

Iată scurte relatări de la 
meciurile de ieris

OLANDA - ROMÂNIA
3-2 (0-1, 3-1, 0-0)

Echipa noastră a început bi
ne partida și, după o serie de 
ocazii ratate, a profitat în 
min. 15, într-un moment în 
care se găsea în superioritate 
numerică (5—3), reușind _ să 
deschidă scorul prin Axinte. 
A fost cea mai bună repriză 
a echipei noastre în această

Cronici și comentarii de 
Radu URZICEANU, 
Călin ANTONESCU 

ți Romeo V1LARA

(Continuare in pag. a 8-a)



„DACĂ Țl-EDRAGĂ MUNCA, O lucrare excelentă:

VIN Șl SUCCESELE../'
Cristina s-a întors acasă cu 

lacrimi In ochi. Dar nu la
crimi amare, de necaz, ci... 
dulci. Lacrimi de bucurie. 
„Am ciștigat locul I pe județ, 
mămlco 1* Da I Ea. fetita de 
șase ani din Subcetate. a de
venit campioană pe județul 
Harghita la schi, la categoria 
copii, un succes pentru care 
se poate... pllnge, un motiv 
de mare bucurie In familia 
profesorului Horea Dobreanu. 
Bucurie adăugată la atîtea 
alte satisfacții din ultima 
vreme. Despre ce satisfacții 
este vorba 7...

Școala generală din Subce
tate numără cam 400 de elevi. 
O școală ca atîtea altele. Și 
totuși, datorită profesorului 
de educație fizică Horea Do
breanu, despre co
piii din Subcetate 

s-a dus vestea nu 
numai pe întreaga 
vale a Mureșului 
de sus, ci mult 
parte. Horea Dobreanu

că nu există copil pe care 
să nu-1 tl Învățat să schieze. 
Șl dacă toți schiază, se gă
sesc ți talente. Nu-1 ușor sâ 
le crești, dar dacă ti-e dragă 
munca...*
In 1017, micii «chiori din 

Subcetate au devenit cam
pioni județeni In categoriile 
lor, apoi au ocupat locul 
doi pe tară in „Cupa U.T.C.", 
Iar anul acesta — locul pa
tru în finala de sehl-fond din 
Semenic. Nici la sanie n-au 
fost mal prejos : in 1977, lo
cul 3 In „Cupa U.T.C.-, iar 
anul trecut — titlul de cam
pioană la fete, prin Aurelia 
Urzică. SI sîntem siguri că la 
•ceste succese vor mai adău
ga $1 altele, mal ales la sanie. 
Ce ne - • ■ ■

mal de- 
t____    a
copilărit pe aici, a bătut că
rările munților vara, s-a 
zbenguit pe derdelușuri In 
timpul Iernii, iar cînd a ajuns 
profesor aid. In Subcetate, 
și-a zis : „Trebuie să fac to
tul pentru a valorifica apti
tudinile acestor copii harnici 
ți sănătoși !“ Și a Început cu 
crearea unei baze sportive 
care poate servi ca model. 
„Am amenajat cu copiii tere
nuri de fotbal și volei, de 
handbal, pistă de alergări, 
avem o sală de sport de 22/11 
m, bine dotată... Și-avem 
cimpuri ideale pentru mișcare 
in aer liber* — ne spune prof. 
Horea Dobreanu. Pe terenu
rile de sport, pe cîmpurilc din 
jur se desfășoară lecțiile de 
educație fizică. Iar duminica, 
in fiecare 
ganizează 
în timpul 
nluș Iarna.

„La noi

duminică, se or- 
întreceri : crosuri 
verii, schi și să-
iarna-i lungă. așa

(Urmare din pag. 1)

încă din prima zi, cînd il vă
zusem jucind atit de bine cu 
Stâvaux, mi-am dat seama că 
este cel mai indicat să mă 
secondeze. Dar — țin să pre
cizez 
la Bruxelles poate să nu 
altă dată. La București, 
rele noastre meciuri In 
Davis" vor fi din ce in , 
grele. Nu vreau să-mi 
tribuții de căpitan de 
— le-a îndeplinit foarte 
aici Gogu Viziru —, 
sugera ca, pină in 
cînd vom putea prezenta 
nouă formație de dublu, 
eficientă, să ne întoarcem 
cea dinainte...

— Adică, la echipa mare 
Năstase — Țiriac ?

— Exact. Joc simplurile, îm
preună cu un al doilea echi
pier, cel mai in formă la ora 
respectivă, iar la dublu să in
tru cu Ion Țiriac. Amîndoi pu
tem face încă lucruri bune. 
Altfel, riscăm I

— Ce se întîmplă atunci 
„Întinerirea" echipei ?

— Va veni și ea, dar

ceea ce a fost valabil 
fie 

viitoa- 
„Cupa 

ce mai 
iau a- 
echipă 

bine 
dar eu aș 
momentul 

o 
una 

la

cu

nu 
peste noapte. Sînt primul care 
voi aplauda un cuplu de jucă
tori tineri, capabili să-și cîștige 
locul in echipă. E sarcina an
trenorilor ca să-i aleagă ți să-i 
pregătească așa cum trebuie. 
Și, bineînțeles, nu e ușor. Iată 
un exemplu care poate lămuri 
pe oricine. Cu Boileau joc a 
doua oară, după ceva mai 
mult de un an și jumătate. 
De la prima noastră intilnire, 
el a progresat enorm. Și, to
tuși, n-a putut face acum de
cît 3 ghemuri mai mult decît 
atunci, la București. Deși, re
pet, joacă mult mai bine.

— Fiindcă veni vorba despre 
tineri. Cum se explică faptul 
că Ilie Năstase cîștigă, în ace
lași turneu, la Vilas și Tanner, 
dar pierde la Pfister ?

O VESTE ÎMBUCURA- 
TOARE PENTRU SUPOR
TERII REPREZENTATIVEI 
NAȚIONALE DE FOTBALI 

Medul de la Craiova, 
dintre echipele României șl 
Spaniei, va putea fi. urmă
rit la fața ' ' '
participarea 
organizată _  _______
București. Filialele de tu
rism bucureștene asigură 
biletele de excursie, bile
tele de intrare pe stadion 
șl o gustare la pachet.

Plecarea — miercuri 4 
aprilie, la ora 9, de pe 
platoul din fața hotelului 
„Intercontinental*, cu au
tocare tip turist.

locului 
la 
de

prin 
excursia 
I.T.H.R.

MICA ENCICLOPEDIE A TENISULUI

Sportul

Îndreptățește să afir
măm acest lucru 1 
„Pină acum n-am 
avut sănii de per
formanță. Acum, - - - - Do. 

două 
con- 
pro- 

reali- 
cu

insă...** Prof, 
ne prezintă 

; Sînt
de măre finețe, 
chiar de el șt 

atelierul-șooală, _ _ 
maistrului Aurel Min
iaturile exterioare ale

breanu 
sănii nou-nouțe. 
strucții ' 
iectate 
za te In 
ajutorul 
dru. Pe______ __________
tălpleelor a fost plrogravată 
inscripția „Daciada", Încadra
tă de motive naționale spe
cifice locului. „Le-am testat 
cu prilejul recentei finale a 
„Cupei U.T.C.* de la Harghi- 
ta-Băi“ — ne spune profeso
rul. Și 7 „Au coborit cu 
citeva secunde mai repede 
decît săniile similare, con
struite In străinătate, de că
tre firme specializate*.

Fără Îndoială, drumul spre 
aceste afirmări n-a fost ușor. 
Dar, vorba profesorului Do- 
breanu : „Dacă ți-e dragă 
munca, vin și succesele...* Și 
succesul micuței Cristina este 
tot un rezultat al dragostei de 
muncă.

Viorel TONCEANU

— Nu e nici un mister. Hank 
Pfister la 23 de ani, cu locul 
34 in clasamentul mondial, 
joacă doar cu puțin mai rău 
ca Vilas, clasat al 3-lea. Dar 
dacă acestuia din urmă îi cu
nosc pe de rost toate lovitu
rile, știu exact unde va juca 
nu numai mingea următoare, 
ci și a treia și a patra, la 
Pfister totul mă poate surprin
de, mă derutează. Trebuie să 
fac un efort suplimentar, iar 
cînd ajungem in setul trei, eu 
sînt obosit, pe cînd el e încă 
proaspăt. Simplu, nu 1

— Se pare că da. In „noul 
val" au și apărut, dealtfel, te- 
nismani de vîrf, care nu mai 
pot fi considerați out-sideri. 
John McEnroe, de pildă. Care 
ar fi ceilalți ?

— Sînt atît de mulți, incit 
aș greși numind pe unii și ut- 
tind pe alții. Americanii au 
mai mulți tineri de valoare a- 
propiată, toți redutabili. După 
McEnroe, incontestabilul lor 
șef de coloană, aș pune insă 
pe argentinianul Jose-Luis 
Clerc, foarte bun pe zgură: 
Sint și cițiva europeni in mare 
progres. lată-i chiar pe fran
cezi, juniorii Yannik Noah 
Pascal Portes, care acum 
eliminat din „Cupa Davis 
chipa Olandei, cu Okker 
frunte. Nu e de glumă, după 
cum ușor se vede.

— Așadar, concluzia ?
— Una singură : să trecem 

la treabă. Pentru a ridica ti
neri și la noi in țară, pentru a 
face o nouă și puternică echi
pă a României. Cu 
Ilie Năstase... Avem 
cători talentați. Din 
vreau să dau nume, 
greșesc cumva, căci 
cunosc bine pe toți. Dar sînt 
sigur că ei nu vor intirzia 
să se impună singuri, cu forțe 
proprii. Celor care vor ști să 
parcurgă pină la capăt asprul 
drum al consacrării, toate locu
rile din fruntea clasamentelor 
le sînt accesibile. Iar echipa 
națională ii așteaptă !

sau fără 
destui ju- 
nou, 

ca să
nici nu-i

EXCURSII...

Rada Vota încununează fe
ricit o carieră gazetărească o- 
ferind Iubitorilor de sport o 
splendidă operă publicistică, 
prima dintr-o serie pe care 
ne-o promite Editura Sport— 
Turism : „Tenis — mică en
ciclopedic*. Rodul multor ani 
puși in slujba sportului
alb, am spune chiar chinte
sența experienței autorului pe 
acest tărîm, cartea întrece cu 
mult condiția unei lucrări le
xicografice. Radu Voia e 
mal fidel decit ne-am putea 
Închipui Înțelesului originar : 
en — kyklos — paideia, el 
învață cititorul, îl instruiește, 
într-un singur domeniu („tn 
cerc*) revenind mereu Ia su
biectul principal, tenisul, cu o 
nestrămutată pasiune, care 
face lectura nu numai utilă, 
cum se cere In primul rînd 
unei enciclopedii, ci șl foarte 
plăcută. Nu • de mirare că 
autorul — înainte de a răs-

punde cerințelor de dicționar 
— face o amplă incursiune în 
Istoria seculară a sportului 
cu racheta șl-1 povestește - 
venturile șl tribulațiile eu a- 
tit farmec incit tot trecînd 
paginile uiți că de fapt al in 
mîini o operă presupusă a fi 
aridă, excesiv sistematizată, 
redusă la date și statistici. 
(Un detaliu : științific vor
bind, poți să nu fii de acord 
cu Încercarea Iul Radu Voia 
de a aduce In sfera Începu
turilor tenisului oină strămo
șească, dar nici nu poți să-l 
refuzi admirația pentru origi
nala tentativă). Partea a 
doua a lucrării, fără a avea 
intenția de a Învăța tenis pe 
neofit, este un compendiu al 
cunoștințelor elementare șl o 
expunere rezumativă a regu
lilor jocului. Ultima parte este 
dedicată unul bogat index al
fabetic șl palmareselor tutu
ror marilor competiții mon-

a-

diale sau românești. Condi
țiile grafice asigurate de edi
tură sînt foarte bune și ne 
dau, de pe acum, nădejdea că 
următoarele lucrări din serie 
(„Box". „Fotbal", „Atletism") 
vor fi la 
care face 
deopotrivă 
de editură, (vib)

„Fotbal", 
înălțimea 
indubitabil 
autorului

primei, 
cinste 

Si casei

CĂRȚI NOI •CĂRȚI NOI •CĂRȚI NOI •CĂRȚI NOI
CHEMAREA RINGULUI

Cu o Ingeniozitate pe care 
nu pentru prima oară o lău
dăm. publicistul de talent 
George Mihalache găsește, din 
nou, un inspirat titlu pentru 
proaspăta sa colecție de isto
rioare din lumea sportului : 
„Acolo -in colț», cineva te 
așteaptă..." (Ed. Sport—Tu
rism). Pastișind titlul roma
nului autobiografic (devenit 
pe urmă un celebru film) al 
lui Rocky Graziano („Acolo, 
sus, cineva mă iubește**), au
torul trimite fără ocoliș pe 
cititor spre domeniul ales, 
cel al boxului. Deși el nu-șl 
ține întotdeauna promisiunea 
(implicită în titlu) de a ne 
oferi portretele unor mari, 
eelebri și neuitați „oameni de 
colț0 al boxului mondial, 
George Mihalache știe, cu a- 
bllitate, să ne plimbe prin 
lumea meciurilor vestite, re- 
povestindu-le cu har, din 
punctul de vedere al „col
țului" ringului. Defilează prin 
fața cititorului Al Brown— 
Panama, Camera, Rocky 
Marciano, Joe Louis și Geor
ge Foreman, dar și Toma Au
rel, Lucian Popescu, Gogea 
Mitu, Ion Alexe, Ion Monea, 
Constantin Nour sau Marcu 
Spakow și o mulțime de alți 
antrenori sau pugiliștl, unii 
chiar mai puțin merituoși de
cît ambițiile acestui volum ! 
Iubitorul de box și de nara
țiuni sportive va găsi, oricum, 
din nou, sub pana alertă, a- 
trăgătoare a lui George Mi
halache, o colecție de mo
mente de tensiune din istoria 
pugilism ului.

PENTRU IUBITORII 
DE CĂLĂRIE

Trebuie să-1 credem 
Cristian Țopescu atunci

susține, In prefață, că a citit 
manuscrisul „cu satisfacția 
unei plimbări captivante, in 
galop de primăvară, prin 
mitologie, istorie și litera
tură*. Cu adevărat, tentativa 
curajoasă a dr. Aristide Po
pescu de a omagia cuplul cal- 
eălăret, In toate epocile și 
tn toate ipostazele, se Înscrie 
ca o reușită In domeniul lite
raturii antologice. „De la 
Pegas la El—Zorab* (Ed. Al
batros), o carte de variații 
pe aceeași__temă, scrisă cu 
har poetic și cu dragoste de 
colecționar, poartă cititorul 
prin cele mai diverse șl mai 
neașteptate domenii In care 
poate fi întilnit calul sau 
călărețul. Amatorul de spor
turi ecvestre va fl Incintat 
poposind la capitolele, cit de 
cit sportive, care 
jocurile cavalerești, 
și juteie medievale, 
trecerile hipice la 
Olimpice antice ți 
Bogăția de informații șl va
rietatea lor, precum și modul 
elegant de prelucrare cons
tituie virtuțile unui volum ca
re nu va lipsi din biblioteca 
nici unui iubitor de călărie.

Radu Urziceanu, „Călătoriile 
— rezervor și alambic de 
umanism", de prof. Eugen 
Popescu și „Idealul uman al 
secolului de aur", de Stela 
Petece!.

GHIDUL CAPITALEI

prezlntă 
turnirele 

sau tn- 
Jocurile 

moderne.

SPORTUL Șl CONDIȚIA 
UMANĂ

Nu de mult au fost 
tn volum comunicările 
zentate la simpozionul 
ța și condiția umană" 
duit la Bacău sub 
UNESCO. Ne-a făcut plăcere 
să retntilnim tn acest presti
gios volum lucrări consacrate 
— direct sau Indirect — edu
cației fizice sau sportului ca 
ipostaze importante ale con
diției umane. Vom sublinia în 
special eseurile : „Sportul,
componentă a condiției u- 
rnane*, de colegul nostru

strinse 
pre- 

„Știin- 
găZ- 

egida

Cu zestrea materială în 
continuu spor, cu vizitatori 
(români și străini) în flux 
mereu accentuat, capitala țării 
merita un nou îndrumar — 
cu datele ,,la zi" — 
edificii și monumente, 
parcuri și stadioane, 
nevoi îi răspunde eu 
— și într-o elegantă 
grafică — lucrarea „1 
—ghid turistic" (Ed.
Turism), sub pana unor au
tori care și-au mai exersat 
talentul în acest domeniu în 
precedente opere similare : 
istoricul Dan Berindei (mem
bru al colectivului ghidului 
din 1362, și colegul nostru 
de breaslă, publicistul Sebas
tian Bonifaciu (autor, cu 
Emanuel Valeriu, șl al ghidu- 
rilor din 1969 și 1972). Bogatul 
cuprins al lucrării ne poartă 
pe la monumente de arhitec
tură, pe la case memoriale 
și muzee, pe la locurile lega
te de Istoria mișcării revo
luționare și democratice, de 
lupta partidului pentru elibe
rare națională și progres so
cial, pe mari artere de circu
lație și prin împrejurimile 
orașului O amănunțită hartă 
ușurează orientarea nu numai 
a străinului de oraș, ci a- 
desea chiar a bucureșteanului 
însuși (dar, cu siguranță, o 
listă a străzilor ar fl sporit 
utilitatea cărții). Noul ghid 
al cuceritoarei noastre Capi
tale nu va avea niciodată ti
rajul îndestulător pentru 
satisface marea cerere 
nifestată în librării.

printre 
printre 
Acestei 
aplomb 

ținută 
.București 
. Sport—

pe 
cînd

BftSPUNDg^R^^

MORARUȚ CRAIOVA.

nu 
nu

MARIN
Profilul și spațiul ziarului nostru 
nu ne-ar permite să publicăm 
nici cea mai frumoasă poezie din 
lume desfășurată pe 12 pagini și 
cuprinzînd 240 de strofe ! Ceea 
ce nu înseamnă însă că nu apre
ciem efortul dv. și. mai ales, sen
timentele dv. de admirație pen
tru marea noastră gimnastă, Na
dia Comăneci. îmi închipui că 
timpul nu v-a permis să faceți 
și o copie după poezia trimisă. 
V-o ținem, deci, la dispoziție. 
Peste ani, poate că o veți reciti 
cu nostalgie...

NORU BOSTAN. UCURIS, JUD. 
BIHOR. Vă publicăm dialogul tri
mis sub titlul „Zîmbet" :

— Nene, matale crezi în mi
nuni ?

— Da, dacă F.C Bihor rămine 
in „A* I

Tinînd seama de meleagurile 
de unde vine, as spune că « 
mal curînd un „zîmbet*— amar.

EXCURSII... EXCURSII...
Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, 

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI 

organizează un bogat program de excursii.
• Monumentele de artă

feudală din Moldova.
• Zona Porților do Fier

ale Dunării.
• Ansamblul sculptural rea

lizat de C. Brăncuși Ia 
Tg. Jiu.

• Construcțiile din Mara
mureș și Oaș.

Filialele de turism din Bd. Republicii nr. 68, str. Men
deleev nr. 14, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 ți 
CaL Griviței nr. 140

VA AȘTEAPTA!

• Realizările social-cultu- 
rale contemporane.

Aceste obiective turistice, 
ca și numeroase altele vor 
fi întîlnite și vizitate în 
timpul excursiilor pregătite 
pentru dv.

DAN MARINESCU. BUCU
REȘTI. Fotografia apărută In re
vista „Sport" este a renumitului 
actor Stefan Iordache, care nu 
este una si aceeași persoană cu... 
fotbalistul de la Steaua. Este, 
așadar, 1—0 pentru... tatăl dv. 
Altă dată, să nu-1 mai contrazi
ceți, nici măcar pe teme fotba
listice ț Pe portarul echipei 
Steaua 11 cheamă Vasile Iorda-

LĂȚI. cu 15—20 de ani în urmă, 
knock—downul ducea automat la 
scăderea unui punct sau chiar a 
două puncte pe buletinul boxe
rului căzut. Acum, el nu mai are 
aceeași pondere. Totuși, in ulti
mul timp, tacit, dacă vreți, el în
seamnă un plus pentru boxerul 
care si-a trimis adversarul la po
dea. Și, într-un meci strîns, acest 
plus contează.

PAMF1L STAMATE. BRAiLA. 
Fotbaliștii români s-au întilnit de 
4 ori cu cei englezi, sub culo
rile naționale. De 3 ori în meciuri 
amicale șl o dată in joc oficial, 
la C.M. din Mexic. In prima in
tilnire. disputată în anul 1939. la 
București, Anglia a învins cu 
2—0, In condițiile în care în ma
joritatea timpului echipa noastră 
a jucat în 10 oameni (Biirger s-a 
accidentat, iar înlocuirile nu e- 
rau permise pe-atunci nici în me
ciuri amicale ț). în alte două 
jocuri amicale, disputate în 1968 
șl 1969, la București și Londra, 
scorurile au fost 0—0 si 1—1. Dar. 
«ă amintim și rezultatul singuru
lui meci oficial, cel din Mexic, 
de la C.M. din 1970 : 1—o <0—o» 
pentru Anglia, după un joc echi
librat.

ȘTEFAN BĂDALUTA. BUCU
REȘTI. 1. Kubala n-a jucat în 
echipa Ungariei în meciul pe ca
re aceasta l-a susținut in 191.1. la 
București, cu echipa de fotbal a 
României. 2. Inginerul Andrei Ra
dulescu. actualul președinte al 
Comisiei de disciplină, prezent in 
acel meci în reprezentativa Româ
niei. ca centru atacant, juca în 
perioada aceea la Politehnica Ti
mișoara.

Ilustrații : N. CLAUDIU



In dorința de a afla modul în care se pregătește deschiderea etapei de vară 
a celei de a doua ediții a „Daciadei44, ne-am adresat unor consilii județene pen
tru educație fizică și sport, solicitîndu-l pe interlocutori să ne vorbească despre 
direcțiile în care vor fi orientate acțiunile ce vor fi întreprinse de asociațiile 
și cluburile sportive pentru atragerea unui număr i“ ----- j- -
spre exercițiul fizic, spre mișcare, spre sport.

Spicuim din răspunsurile primite :

cit mai mare de practicanți

întreceriCARAȘ-SEVERIN 
non-stop ln asociațiile sportive
— Vom acționa pe trei direcții de bază 

— ne-a spus prof. Aurei Gherghina, prim- 
vicepreșcdinte al C.J.E.F.S. Caras-Severin. 
Pornind de la faptul că uneori, Înainte, 
na urmărit doar depistarea câtorva 
^vîrfuri*4, care să ne reprezinte în _ con
cursuri — vom face toiul ca activitatea 
sportivă de masă să se desfășoare mal 
ales la nivel de asociație. Apoi, tovarășul 
Gherghina ne arată un grafic pe care 
este reprezentată activitatea sportivă ln 
județ organizată astfel încît, la competi
țiile „Daciadei* de vară să se asigure 
formarea de reprezentative care să re
flecte fidel potențialul asociațiilor, locali
tăților și județului.

— In aii doilea rind, vom acționa pen
tru organizarea de competiții non-stop 
în asociații. Caracterul continuu al acti
vității va duce la atragerea maselor largi 
de tineri și vîrstnici la practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și sportului.

ln al treilea rtnd, ca punct de sprijin în 
realizarea celor două obiective primordia
le, vom dezvolta larg rețeaua activului 
obștesc. Experiența din etapa de iarnă a 
„Daciadei44 a fost fructuoasă. Știți că noi 
avem un recordman în acest domeniu ? 
Ernest Lakata are 81 de ani și activează 
cu a-celașl elan ca Ștefan Ger<5, președin
tele comisiei de schi, sau ca Emanuel 
Vrăjitorii, antrenor voluntar — tot la 
schi — ambii avînd cu... trei decenii mai 
puțin. Tot din această etapă vom dez
volta rețeaua de centre cu plată pentru 
practicarea unor sporturi — înot, tenis, 
judo, culturism etc. — cu precădere în 
stațiunile Herculane, Crivaia (unde vom 
face trei arene de popice), Secu (aici 
vom amenaja terenuri de volei si bas
chet) etc. Se înțelege că locul 28 în cla
samentul pe județe, ocupat la prima edi
ție, nu ne mulțumește. Putem mai mult 
și vom face totul ca încă din acest an 
educația fizică și sportul din județul 
Caraș-Severin să realizeze un evident salt 
Valoric.

HUNEDOARA: In prim-plan — turismul

„Daciadei", drumețiile, excursi- 
generai, activitățile sportive In

și activitățile sportive In aer liber
Pentru zecile de mii de tineri munci

tori din întreprinderile hune dor ene, prio
ritare vor fi, odată eu declanșarea etapei

de vară a 
tie șl. in 
aer liber.

Iată ldeea care s-a desprins din dialo
gul avut cu prof. Viorel Jianu, prim-vi- 
oepreșadinte al C.J.E.F.S. Hunedoara. Sub- 
ltaitad Importanța unor acțiuni sportive 
de masă tradiționale ea, de pildă. „Cro
at* celor lă orașe hunedorene", interlo
cutorul și-a exprimat convingerea eă o 
aeemenea acțhme-etakm nu va rămine un 
tei de unicat în sfera aportului pentru 
toți, că alergările pe teren variat, larg 
accesibile maselor, se vor afla ln atenția 
oonsUilkr asociațiilor sportive, ln special 
ale acelora din marile întreprinderi din 
Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Călan, 
Hațeg etc, O activitate care să cuprindă, 
realmenite, mase mari de tineri șl, tot
odată, Bă aibă un caracter de permanență.

în prim-planul acțiunilor sportive 
de masă se vor afla, de asemenea, cele 
turistice, pornind de la drumeții și ex
cursii șl mergînd pînă la mari serbări 
câmpenești ln cele mal pitorești zone ale 
Județului : valea Mureșului, zonele Sar- 
mizegetusa și Costești, Hațeg și Llvezeni, 
ln încă prea puțin cunoscuta vale a Jiu
lui. Ar fi doar citeva repere pentru 
tinerii muncitori hunedoreni dornici să-și 
petreacă o zi pe săptămînă în aer liber, 
să se destindă și să prindă forțe noi. 
Pentru materializarea . acestor acțiuni, 
C.J.E.F.S. Hunedoara, precum și ceilalți 
factori cu atribuții în domeniul activită
ții sportive de masă au și luat măsuri. 

IAȘI: Cit mai multe competiții șl...
un campionat sătesc de fotbal I

— Ne-am propus să organizăm nume
roase competiții care să atragă mase largi 
de tineri și vîrstnici în practicarea exer
cițiului fizic și a sportului — ne-a decla
rat tovarășul Ion Iacob, secretarul 
C.J.E.F.S. Eași. Spre exemplu, printre al
tele, pentru preșcolari și elevi : întreceri 
la trtatlon, crosuri — de primăvară și 
toamnă, „al bobocilor*, săptămînal 
oria sportului preferat, „Cupa 1 
— ia triciclete, trotinete, biciclete 
tine pe rotile ; pentru studenți : _ 
anilor I*, campionatele universitare — la 
atfletism, baschet, handbal, fotbal, șah, 
tenis de masă șl cimp, volei ; pentru ti
nerii din întreprinderi și instituții : a 8-a 
ediție a „Cupei Femina“, precum și cupe 
ale constructorilor, textilistilor, chimiști- 
lor, ceferiștilor, metalurglștilor, ■ sanitari
lor. Dintre competițiile rezervate lucrăto-

riKxr de pe ogoare amintesc de campio
natul sătesc de fotbal, organizat ln co
laborare cu Comitetul U.T.C. și U.J.C.A.P. 
La Întreceri vor lua parte 60 de echipe ! 
După jocurile din grupe, câștigătoarele, 
repartizate ln patru serii, se vor tattlni 
tatr-un turneu, Iar primele cSasate vor 
susține tofflnirl pentru desemnarea cam
pioanei județene.

Totodată, C.J.E.F.S., Împreună eu or
ganele locale, ae preocupă de amenaja
rea unor terenuri *1 terminarea lucrărilor 
la bazele sportive Începute anul trecut, 
în eurtnd, amatorii de sport din Pașcani 
vor avea la dispoziție stadionul C.F.R., 
unde vor putea juca volei, handbal, te
nds de cfmp, baschet. Tot ln acest oraș, 
vn Începe amenajarea terenurilor de rugby, 
handbal *1 volei și a sectoarelor de atle
tism. De asemenea, va fi terminată baza 
sportivă din orașii Tg. Frumos, care va 
cuprinde terenuri de fotbal, handbal șl 
voiri, precum șl o pistă de atletism. In 
sfirțit, precizez că la toate școlile ge
nerale din lași șl Pașcani bazele simple 
vor fi redate Întrecerilor sportive.

MARAMUREȘ: Antrenorii șl profesorii 
de educație fizică vor fi pe teren,

tele ce apar. Facem din foaie întrecerile 
ce vor avea loc ln cadrul „Daciadei44 de 
vară și o largă acțiune de selecție, ln 
special la disciplinele amintite, de fapt 
discipline prioritare pentru județul nos4- 
tru. Iată un exemplu : duminică, la ba
zinul din Baia Mare, va avea loc un 
concurs pentru șoimii patriei care au În
vățat să înoate aici ln anul 1979. Circa 500 
de „noi delfini" se vor întrece, Iar noi li 
vom urmări pentru a vedea care sint cei 
mai talentați, cel pe care să-1 putem În
druma spre sportul de performanță".

TULCEA: Mugurii performantei

De miine:

„CROSUL
PIONIERILOR

„CROSUL
TINERETULUI*

Șl „CUPA UNCAP44
LA ATLETISM

Odată cu amplele manifes
tări sportive ce se vor des
fășura mîine, in deschiderea 
„Daciadei" de vară, se va da 
startul ți in cadrul tradiționa
lelor întreceri de cros: „Cro
sul pionierilor44 (categoriile 11- 
12 ani și 13-14 ani) ți „Cro
sul tineretului44, aflat la cea 
de-a 12-a ediție, pentru toate 
categoriile de tineri (lS-lt 
ani, 17-19 ani ți peste 19 ani). 
De asemenea, tot miine vor 
începe și întrecerile din ca
drul „Cupei UNCAP44 la atle
tism. Este de așteptat ca e- 
tapa de masă a acestor con
cursuri să cuprindă cit mai 
mulți copii ți tineri.

— cite 
Iunie44 
șl pa- 
„Cupa

Io mijlocul acțiunilor
Discutând cu tovarășul Ion Pop. 

ședințele C.J.EF.S. Maramureș, am 
așa cum era de așteptat, că șl ta 
județ începerea etapei de vară a ' 
dei" _ ...................
ferite întreceri sportive atît la Baia Mare, 
cit șl la Sighet, Șomcuța, Lăpuș, Vișeu, 
Cavnic, NI s-a amintit, cu acest prilej, 
de concursuri sportive, de întreceri ce 
vor avea loc ln cursul dimineții de du
minică la diferite discipline ca: atletism, 
gimnastică, volei, handbal, înot și fotbal. 
Perticlpanțl 7 Iubitori ai sportului, al miș
cării ln aer liber, de toate virstele. „De 
anvergură, ni se precizează, vor fi nume
roasele crosuri ce se vor organiza cu acest 
prilej". Ni s-a părut cu deosebire inte
resantă următoarea idee : „Ne-am gindlt, 
firește, să marcăm ln județ începerea eta
pei de vară prin manifestări sportive săr
bătorești. Nu ne vom mulțumi insă cu 
caracterul festiv al acestora — șl al alto
ra —, ci cu posibilitatea pe care o oferă 
„Daciada" fiecărui copil, tînăr sau adult, 
de a practica sportul preferat, de a se 
destinde, de a-și întări sănătatea. Ne-am 
gtadit Ia eficiența manifestărilor din ca
drul etapei de vară. Pretutindeni unde 
se vor organiza acțiuni vom trimite an
trenori și profesori pentru a urmări talen-

pre- 
aXlat, 
acest 

uDacia- 
va fi. marcată sărbătorește, prin di-

se cultivă încă de la... grădiniță
— Ca în toată țara, mîine se va da star

tul ți ln județul Tulcea in Întrecerile 
etapei de vară a „Daciadei". Cum ați pre
gătit acest eveniment, tovarășe Gheorghe 
Damian, prim-viceprețedtnte al CJ.E.F.S.7

— In viața sportivă tulceană, startul m 
noua etapă a odei mal mari competiții 
naționale este așteptat cu mare interes șl 
s-au făcut intense pregătiri pentru ca el 
aă se bucure de un succes deplin. Dealt
fel, ln municipiu ca șl ln alte localități, 
cum ar fi Isaccea, Măcln, Frecăței, Sari- 
chioi s-au și desfășurat o seamă de ma
nifestări, în avanpremieră. Comisia jude
țeană de organizare a competițiilor „Da
ciadei" a făcut un plan de măsuri Judi
cios, au fost instruite organele cu atri
buții ln acest domeniu, ln special cadrele 
care vor organiza concret desfășurarea 
totneceriior. In afară de acestea, au fost 
organizate, ln această perioadă premergă
toare, ln multe comune și sate din județ, 
întfiniri ale iubitorilor de sport locali cu 
echipe ale Clubului sportiv școlar șl aso
ciației Voința din Tulcea, cu care prilej 
s-au făcut demonstrații de box, lupte, 
atletism, au fost organizate întiiniri de 
fotbal, care au constituit o bună propa
gandă pentru evenimentul de duminică. 
S-au tipărit și difuzat afișe ale „Dacia
dei44, iar ln holul Sălii sporturilor a fost 
organizată o expoziție de pictură si gra
fică a elevilor. liceului Pedagogic cu te
ma : „Daciada de vară văzută de tineretul 
școlar44.

— Care sînt disciplinele sportive prefe
rate de către tineretul și oamenii muncii 
din această parte a tării și asupra cărora 
v-ati Îndreptat atenția cu precădere 7

— Desigur, acțiunile cele mai accesibile 
— șl foarte antrenante — sint crosurile, 
de aceea ele nu vor lipsi de la duminicile 
cultural-sportive „Crosul Daciadei44 se va 
organiza la : Tulcea, Isaccea, Mahmudia, 
Sullna, Măcta, Topolog, Cerna, Baia și 
In alte localități. Apoi, ca ramuri priori
tare se constituie luptele, boxul, voleiul, 
atletismul șl, acolo unde există condiții, 
caiacul și canoea. Ce aș dori să mai 
subliniez ln legătură cu etapa de vară a 
„Daciadei44 este că ne va preocupa mai 
mult sportul preșcolar — organizing în
treceri pe grădinițe și intergrădinițe — 
șl activitatea în rîndurile elevilor, insti
tuind ln toate școlile „ZIUA SPORTU
LUI44, dezvoltarea turismului, ca șl acți
unile tradiționale ln județul nostru.

Grupoj realizat de : Modesto FERRARI'N!, Sever NORAhl,
Viorel TONCEANU, Pompiliu VINTILÂ

RIDICAREA PE 0 TREAPTA CALITATIV NOUA
(Urmare din pag. 1)

sportive și probele cu o pondere însemnată ln programul Jocu
rilor Olimpice, campionatelor mondiale și europene. ,

Pe linia tradițiilor existente în fiecare județ, va trebui să 
se pună accentul pe sporturile cu largă audiență în masă, care 
beneficiază de condiții optime pentru practicarea lor, organi- 
zînrifu-se acțiuni complexe, atractive, menite să dezvolte cali
tățile fizice, morale și de voință ale tineretului, menținerea să
nătății poporului, sporirea capacității de muncă și creație. Este 
necesară o mai mare preocupare pentru formele specifice edu
cației fizice, cum sint crosurile, complexul polisportiv „Sport și 
sănătate", gimnastica zilnică, „Amicii drumeției44, „înotul pen
tru toți", complexul aplicativ ^Pentru apărarea patriei44, serbă
rile și demonstrațiile sportive, cupele tradiționale și altele. Eta
pa de vară oferă, de asemenea, bune condiții pentru organi
zarea de duminici cultural-sportive in fiecare comună și sat, 
In care manifestările sportive să fie îmbinate cu acțiuni din 
cadrul Festivalului național „Cîntarea României44, ln scopul pe
trecerii timpului liber în mod plăcut și recreativ.

Sarcini deosebite revin ln această perioadă pe linia orga
nizării turismului de masă, menit să ducă, odată cu mișcarea in 
aer liber, la cunoașterea frumuseților patriei, a trecutului ei 
istoric, a mărețelor realizări ale harnicului și talentatului nos
tru popor.

Noua etapă a „Daciadei41, care începe mîine, trebuie să con
stituie, totodată, prilej de folosire intensivă și eficace a bazelor 
sportive existente și amenajarea de noi terenuri fle sport, de 
teze simple, la Indemîna tuturor cetățenilor. Pentru îndeplini
rea tuturor acestor cerințe este necesar ca, sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid, să se asigure o deplină și 
fructuoasă colaborare Intre factorii cu sarcini și atribuții în 
sport o contribuție mai responsabilă a specialiștilor — profesori 
de educație fizică, antrenori, instructori — la organizarea acțiu
nilor, precum și folosirea mai eficientă a activului obștesc. 
Există toate condițiile ca „Daciada44 de vară să se materializeze 
ea o etapă calitativ nouă a celei mai mari competiții a spor
tului românesc.

DIN AGENDA PRIMEI ZILE
• TIMIȘOARA : demonstra-z 

ții de atletism și gimnastică ; 
concursuri de înot (bazinul 
din str. Circumvalațlunii) ; 
întreceri de karting șl ci
clism pentru pionieri ; „Cupa 
Universității" la fotbal « 
CLUJ-NAPOCA : deschiderea 
festivă și apoi demonstrații 
ale sportivilor fruntași la at
letism, gimnastică acrobatică, 
box, lupte, judo, haltere și 
scrimă, întreceri de handbal, 
volei, tenis de cimp și 
masă — băieți șl fete 
sportivă Record) ; cros 
handbal (b+f), fotbal, 
de masă (b+f) și 
(baza Clujeana) a 
GHEORGHE : defilarea 
tivilor. din centrul

de 
(baza 

(b+f), 
tenis 
(b+f) 

SF. 
___________ _ __________ spor
tivilor. din centrul orașului 
pînă la stadionul C.S. Oltul 
si cros (f+b) pentru toate 
categoriile de vlrstă ; tenis 
de masă (Sala sporturilor) 
• BACĂU : deschiderea fes
tivă va avea loc pe stadionul 
Municipal și, ln continuare, 
se vor desfășura întreceri in 
toate asociațiile sportive ; de
monstrații de gimnastică, box, 
lupte și modelism (stadionul 
Municipal) ■ DROBETA TR. 
SEVERIN : etapa de vară a 
„Daciadei44 va fi inaugurată 
prin „Crosul primăverii", care 
se va desfășura în centrul ora
șului ; „Cupa Mehedinți" la 
handbal feminin, cu invitate 
din județele limitrofe ; prima 
etapă a campionatului de fot
bal al școlilor generale ■ 
BRĂILA : deschidere festivă

și apoi demonstrații de kar
ting, dirtrack, gimnastică, vo
lei, handbal, Judo, atletism, 
fotbal și sosirea în „Crosul 
Daciadei" (sLadionul Munici
pal) ; handbal, volei, tenis 
de cimp (baza sportivă Ma
rina) ; cros, handbal, volei șl 
tenis (Liceul industrial nr. 1); 
cros, handbal, volei șl demon
strații de aero-racheto-modele 
(școala generală nr. 27) ; cros, 
handbal și volei (școala ge
nerală nr. 22) a bistrița : 
întreceri la cros (faza de 
zonă), karting, automobilism, 
lupte, tenis de masă șl 
cimp _■ "—---- _
REȘTI : Stadionul tineretului, 
de la ora 10 : volei, baschet, 
handbal, mlni-fotbal, rugby, 
cros, atletism; stadionul Vo
ința, de la ora 10 : handbal, 
volei, baschet, fotbal, atletism, 
popice; terenul Sălaj-Vicina, 
de la ora 9 : fotbal, 
bal, tenis de cimp,

și h andbal
de 

BUCU-

hand- 
..... - .. volei,
cros ; stadionul Olimpia (Vi- 
tan), de la ora 8,30 : fotbal, 
călărie, handbal, volei șl te
nis de cimp ; stadionul Di
namo, de la ora 9 : deschide
rea festivă, crosul „Daciadei44. 
turneu de handbal, tenis pen
tru copii. întreceri de tir, 
baschet, program care va fi 
completat și cu partide din 
cadrul campionatelor repu
blicane de fotbal, baschet, 
volei și handbal ; baza „dre
sării", de la ora 9 : întreceri 
de handbal, baschet, minlfot- 
bal, tenis de masă, șah, tenis 
de cîmp.
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„PLUSURI" SI „MINUSURI"
ÎN JOCUL OLIMPICILOR

La două ore după meciul lotu
lui olimpic cu echipa franceză 
F.C. Sochaux (timp suficient, 
deci, pentru prime concluzii), l-am 
rugat pe antrenorul principal FI. 
Halagian să ne spună ce i-a 
plăcut si ce nu i-a plăcut în 
meciul de joi, avind in vedere, 
desigur, echipa pe care o pre
gătește.

— Sînt multe de spus, dar sin- 
tetizindu-le puteți consemna ' la 
„plusuri* : verificarea extrem de 
utilă, dată fiind replica foarte 
dirză a partenerei, care, practi- 
cind un presing permanent, ne-a 
creat destule probleme ; aș mal 
menționa dăruirea tuturor jucăto
rilor (calitate, dealtfel, remarca
tă in toate testele de pină acum); 
realizarea unor bune faze de a- 
tac, care au dus la multe situa
ții de gol.

La „minusuri" s 1. în pofida 
intențiilor lor bune, mijlocașii au 
greșit foarte mult, nu s-au sin
cronizat cu atacanții ; 2 au fost 
ratate foarte multe ocazii, mai 
ales in prima repriză ; 3. ușoa
ra scădere de formă a lui Io- 
vănescu și Radu II ; 4. se cere 
să punem un accent deosebit pe 
sobrietate in apărare, mai ales 
din partea lui ștefănescu ; 5. ju
cătorii nu îndrăznesc să șuteze 
mai mult de la distanță.

In condițiile unei' replici ex
celente a partenerei de joc. de
sigur, joi, pe stadionul din Pi
tești, au ieșit în evidentă și lu
cruri bune (dorința de victorie, 
jocul bun al ltil Doru Nicolae 
șl M. Zamfir, dăruirea lui Stan), 
dar și carențe în evoluția olimpi
cilor. Fiecare din ideile ltd Fi. 
Halagian poate fi dezvoltată si, 
cu siguranță, la prima ședință 
de analiză, acest lucru se va 
tace cu același discernămînt cu 
care ne-a obișnuit conducerea

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MIINE 

A DIVIZIEI B

tehnică a lotului olimpic. Nu 
trebuie să se omită că <Un noia
nul de ocazii create unele au 
fost ratate cu ușurință, că alte 
situații nu au fost folosite, mai 
ales la centrările lui Doru Nico
lae, care au trecut prin fața 
porții goale. Se abuzează de com
binații în dauna șutului. Doar 
Stan și Augustin au încercat mai 
des poarta, dar dinamovistul n-a 
nimerit niciodată spațiul porții. 
Or. în condițiile unei apărări su- 
pranumerice, la care va recurge, 
probabil, la Pitești, echipa olim
pică a Ungariei (fiindcă e vorba 
de meciuri de calificare, tur-re- 
tur), doar cu pătrunderi indivi
duale (să nu mai vorbim de abu
zul de dribling) sau cu pasa 
„pe metru pătrat" ește greu să 
se concretizeze o superioritate te
ritorială, fie ea categorică.

Dar joi, la aceste minusuri, la 
slabul randament al liniei de 
mijlocași (care acuză cel mal 
mult o suprasolicitare după sui
ta de jocuri de campionat si ce
le două acțiuni de lot, inclusiv 
faptul că Bărbulescu a fost bol
nav în această săptămînă), e-au 
adăugat unele scăderi din jocul 
apărării, semnalate îndeosebi pe 
partea stingă. Nu trebuie trecute 
cu vederea nici faulturile inutile 
și repetate (îmb rinei rea adversa
rului) comise de AI. Nicolae, 
parlamentările lui la repunerile 
de Ia margine, ca și „dantelări
ile* lui Ștefănescu, care pun in 
pericol propria-i poartă. Mai 
grav, în min. 67, Ștefănescu a 
comis un gest nesportiv. Pentru 
insulta adusă arbitrului, într-un 
joc oficial, cu siguranță, el ar fi 
fost eliminat. Mai mult, a con
tinuat să vocifereze la acordarea 
loviturii indirecte (și după a- 
ceea), nu s-a retras la locul său 
și Bezas s-a dus nestingherit și 
a marcat, o asemenea gafă în 
meciul cu Ungaria poate costa 
scump, poate comoromite tot ceea 
ce s-a făcut în lunga perioadă de 
pregătiri.

Constantin ALEXE

ÎN NUMELE
Sub îndrumarea — directă — a conducerii 

Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, fotbalul nostru a făcut în ultima 
vreme cîliva pași importanți (doriți de mulți 
ani de marea masă a iubitorilor de fotbal) 
în ORIENTAREA vieții și activității sale.

1) în numele valorii și al muncii — prin
cipiu fundamental al întregii vieți sociale 
a tării noastre — două loturi reprezenta
tive. cel olimpic si cel de tineret, au fost 
încredințate antrenorilor cu cele mai bune 
rezultate, cu activitatea cea mal fructuoasă 
în turul campionatului. Florin Halagian și 
Viorel Mateianu. S-a pus astfel capăt unei 
„proceduri tradiționale* .de a împărți pozi- 
tiile-cheie numai între cluburile bucurestene, 
reprezentate „sus“ indiferent de rezultatele 
lor (bune sau mediocre). Măsura a fost evi
dent bine primită în tară, cu atît mai mult 
cu cît si... 2) Loturile reprezentative au
ajuns mult mai... reprezentative decît îna
inte, provincia intrind masiv în echipe tot 
în numele valorii si al muncii (al formei, 
al angajării) — vezi cazurile fotbaliștilor 
argeșeni, craioveni, al celor doi buzoieni, 
Stan și Nicolae etc. 3) O a treia măsură 
bine gîndită si care va culege fructe bine
meritate (fiind de pe acum apreciată peste 
tot) este... respectul dragostei adevărate pen
tru fotbal a locuitorilor unor orașe din pro
vincie. Dacă la meciurile Sportului studen
țesc vin. de pildă. în Capitală, numai citeva 
sute de spectatori (echipa nu are. firește, 
nici o vină), sau la partida de tineret Româ
nia — Albania au fost, pe Stadionul Repu
blicii. doar cîteva zeci de oameni, de ce 
să nu li se dea craiovenilor si pitestenilor, 
care vin cu zecile de mii la stadion, par
tide mari, pe care superba lor pasiune le 
merită cu prisosință ? Stabilirea întîlnirilor 
România — Spania la Craiova si Româ
nia — Ungaria (echipe olimpice) la Pitești 
este, fără îndoială, un act inteligent si un 
act de dreptate fotbalistică. 4) Trialul Lo
tul A — Lotul olimpic a avut si el o idee 
care trebuie să prindă si mai mult în fot
balul nostru. Să se termine o dată pentru 
totdeauna cu prejudecata poziției de „sena
tori" în echipă 1 în preliminariile C.M., în 
partida Spania — România de la Madrid, 
Iordănescu a fost introdus în formație deși 
absentase vreo două luni din campionat. Con-

FOTBALULUI
secința? Iordănescu a jucat de nota 3, sau mai 
bine-zis echipa noastră a evoluat doar în 10 oa
meni într-un meci care-i puiea aduce cali
ficarea în Argentina! Cui i-a folosit „ietișul'‘ 
în ce-1 privește pe jucătorul stelist ? Lui 
Iordănescu ? In nici un fel 1 De folosul 
echipei să nu mai vorbim. Sigur că nu 
negăm valoarea recunoscută a fotbaliștilor... 
de valoare, dar confruntările acestea din
tre probabili si posibili si chiar cu echipa 
de tineret a Iui Mateianu nu pot fi decît in 
folosul fotbalului românesc ! Intîi de toate, 
pentru că au un foarte important TEMEI 
DE DREPTATE : „Și eu pot să ajung în 
națională! Și eu am ușa deschisă înaintea mea! 
Lupt avind șanse egale cu toți !“. Apoi, 
nespus de însemnată este starea de emu
lație, do ambiție, de muncă pe care o naște 
— ÎN TOATE ECHIPELE DIN TARĂ ! — 
asemenea confruntări. Nu este deloc exclus 
ca un Vidican de la Cluj-Napoca. sau un 
Antohi de la Bacău, sau un Nicolae de la 
Buzău să fi citit și el în ziare că la selec
ția atletilor americani, de pildă, pentru Jocu
rile Olimpice sînt introduși în echipă cei 
care au atunci, în concursurile de selecție, 
prestațiile cele mai bune, rămînînd în afara 
lotului campioni olimpici si recordmani mon
diali care nu au forma nefavoriților, aceștia 
din urmă alergînd mai iute, sau sărind mai 
mult decît ei. Nimeni nu zice să-i copiem 
pe alții, dar metoda mai sus-amintită are — 
o recunosc multi specialiști — înțelepciunea 
si rațiunea ei. dovadă fiind recordurile olim
pice senzaționale stabilite de atleti intrati 
în lot tocmai prin selecțiile despre care 
vorbeam.

Repetăm ceea ce a ajuns un bine știut Ioc 
comun, și anume că bunele și relele fotbalu
lui nostru nu scapă niciodată atenției pu
blice. Măsurile bune sînt imediat iden
tificate și aprobate de marea masă de 
iubitori ai acestui sport, asa cum cele ne
inspirate, părtinitoare, exagerate sînt sancțio
nate — pe loc — în tribune de bunul simt 
si de judecata dreaptă a oamenilor.

Să salutăm, deci, ceea ce se face în nu
mele și spre binele fotbalului și să pretin
dem fermitate, consecvență și neștirbită prin
cipialitate în aplicarea măsurilor.

Marius POPESCU

SERIA I : Nitramonia Făgăraș
— F.C. Brăila : Fr. Keresztesi 
(Tg. Mureș), Progresul Brăila —
I.C.I.M.  Brașov : I. Mărgescu 
(Pitești), Victoria Tecuci — por
tul Constanța : D. Dumitrescu 
(Mărășesti), Tractorul Brașov — 
F.C.M. Galați : Fr. Coloși (Bucu
rești), F.C. Constanta — C.S.M. 
Suceava : G. Dragomir (Bucu
rești), Steagul roșu Brașov — 
Constructorul Iași : FI. Cenea 
(Caracal). Oltul Sf. Gheorghe — 
Delta Tulcea : St. Moldovan (Si- 
ghet), Minerul Gui-a Humorului
— Relon-Ceahlăul P. Neamț : V. 
Navrovschi (București), Viitorul 
Vaslui — Muscelul Cîmpulung :
L. Vescan (Alud).

SERIA A II-a: Viitorul Scor- 
nicești — Șoimii Sibiu : V. Dam- 
șa (Lugoj), Chimia Brazi —Rul
mentul Alexandria : O. Anderco 
(Satu Mare). Ș.N. Oltenița —Gaz 
metan Medias : I. Branga (Tg. 
Jiu), Metalul București — Dina
mo Slatina : Al. Gltigea (Bacău), 
Poiana Cîmpina — Electroputere 
Craiova : D. Arndt (Iasi). Chimia 
Tr. Măgurele — Metalul Plopeni: 
I. Chilibar (Pitești), F.C.M. Giur
giu — Autobuzul București : T. 
Andrei (Sibiu), Progresul Vulcan 
București — Petrolul Ploiești : 
Gh. Jucan (Mediaș). C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Rapid Bucu
rești : N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

SERIA A in-a s Victoria Călan
— înfrățirea Oradea : C. Vlase 
(Craiova), Mureșul Deva — Mi
nerul Cavnlc : Ilie Roșoga (Bucu
rești), U.M. Timișoara — C.F.R. 
Timișoara : I. Bungău (Timișoa
ra), Dacia Orîștie — Aurul Brad:
M. Buzea (București), C.F.R. 
Cluj-Napoca — „U“ Cluj-Napoca:
N. Petrlceanu (București), Ind. 
sirmel C. Turzii — C.I.L. Si- 
ghet : N. Păvălucă (București), 
Metalurgistul Cuglr — Chimica 
Tîrnăveni : C. Mateescn (Bucu
rești), Minerul Anina — Gloria 
Bistrița : Gh. Retezan (Bucu
rești), F.C.M. Reșița — Minerul 
Moldova Nouă : V. Grigorescu 
(Craiova).

întrunit ieri după-amiază, 
Biroul F.R. Fotbal a analizat 
stadiul pregătirilor loturilor 
reprezentative A, olimpic și de 
tineret, stabilind măsurile co
respunzătoare în vederea apro
piatelor întîlniri oficiale. Bi
roul federal a apreciat că ju
cătorii au aderat cu spirit de 
răspundere la programul de 
pregătire și de jocuri stabilit 
de către colectivele tehnice ale 
federației. S-au luat măsuri 
pentru recuperarea cît mai 
grabnică a jucătorilor indispo
nibili și pentru aducerea în

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 23 MAR
TIE 1979. EXTRAGEREA I : 76
32 74 59 71 36 90 17 65 ; EXTRA
GEREA a II-a : 79 44 43 41 26 66 
16 62 52 FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI : 898.438 LEI, din care 
18.326 lei. report la categoria 1.

MARI C1ȘTIGURI LA LOTO 2. 
La ultima tragere Loto 2, desfă
șurată la 11 martie participantul 
Gh. Arvat din București și-a ta-

înaintea etapei a 22 a „BULETINUL DE ȘTIRI “ AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A“
• REINTRA SĂTMAREANU ȘI 
RADULESCU. Partidă cu o mare 
influență în privința ocupantei 
locului 1, Dinamo — Sportul 
studențesc, se bucură șl de tra
diția unor frumoase si disputate 
întreceri. La dinamoviști reapare 
Sătmăreanu. • La studenți se 
anunță ca mai mult decît pro
babilă reintrarea (după acciden
tare) a lui Rădulescu. Arbitrii 
partidei : C. Bârbulescu — R. 
Stîncan și C. Jurja (toți din 
București).

• STEAUA, FARA IORDANES- 
CU. Mureșenii au intensificat 
pregătirile în a doua jumătate a 
săptăminii. La ultimele antrena
mente a participat și Boloni, re
venit de Ia lot. Nu se anunță in
disponibilități. • Steaua, reve
nită joi de la Sofia, a continuat 
șl ea pregătirile. Nu va juca Ior
dănescu — suspendat aseară 3 
etape. Arbitrii partidei : 
I. Igna (Arad) — C. Szilaghl șl 
C. Feldman (ambii din Baia 
Mare).

• IN SFIRȘIT „POLI" CON
TEAZĂ PE VOLARU î Studenții 
timișoreni s-au pregătit intens 
pentru meciul de tradiție cu 
confrații lor din Iași. Două dintre 
piesele de bază s-au refăcut, por
tarul Bathori I șl veritabilul

I. R. A. ClMPINA, EXCLUSĂ DIN
Ca urmare a incidentelor petre

cute la sfîrșitul partidei I.R.A. 
Cimpina — Viitorul Gheorgheni 
(arbitrii au fost bătuți de unii 
spectatori șl un jucător : Mure
șan), din campionatul Diviziei C 
— seria a Xll-a, Comisia cen
trală de competiții șl disciplină

DE LA F. R. FOTBAL
formă maximă a tuturor corn- 
ponenților loturilor naționale. 
Biroul F.R.F. cere tuturor ju
cătorilor, antrenorilor și arbi
trilor să ia măsurile necesare 
pentru evitarea accidentărilor 
care pot duce la indisponibili
tăți pentru apropiatele jocuri 
oficiale internaționale.

Loturile vor fi convocate din 
nou pentru ziua de joi 29 
martie. Lotul de tineret va 
intîlni, într-un joc de pregăti
re, in ziua de 30 martie, echi
pa braziliană Santa Cruz Re
cife, la București.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
scris numele pe lista marilor 
cîștigători, obținînd un autotu
rism „Dacia 1300“ pe un bilet a- 
chitat 25%. Vreți să realizați și 
dv. un succes asemănător 1 Par
ticipați la tragerea LOTO 2 de 
mîine, 25 martie, care beneficiază 
de un atractiv report la cate
goria I : 46 742 lei. Astăzi este 
ULTIMA Zi pentru procurarea 

„virf" de atac Volaru. Nucă a 
reînceput și el antrenamentele. 
• Oaspeții anunță absențele iul 
C. Ionescu (din 6 etape de sus
pendare a efectuat doar 2), MI- 
halcea (trei cartonașe galbene), 
Ciocîrlan și Ursu (motive medi
cale). Arbitrii partidei : C. Ghiță 
— R. Petrescu (ambii din Bra
șov) șl S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin).
• LA BUZĂU, O OLIMPIE CU 

PROBLEME DE EFECTIV. Gloria 
a efectuat antrenamente zilnice, 
punind accentul pe latura tacti
că. Nu a disputat nici un meci 
de verificare. Toți jucătorii sînt 
valizi, • Olimpia are probleme tn 
alcătuirea formației, întrucît Pop 
șl Stețka sint bolnavi, Smaran- 
dache este ta declin de formă, 
iar Hațeganu, suspendat de că
tre Comisia de disciplină. Arbi
trii partidei : V. Topan (Cluj- 
Napoca) — Gh. Ispas șl E. Bla- 
ciotl (ambii din Constanța).
• U.T.A. CU DOI SUSPEN

DAȚI, FATĂ IN FATĂ CU... CO- 
MAN. Arădenii s-au pregătit eu 
atenție ta cursul săptăminii, dis
putând și un joc-școală ta com
pania Gloriei Arad. Textiliștii nu 
vor putea alinia însă formația o- 
bișnuită, Întrucît Bltea șl Vaczi 
slnt suspendați o etapă pentru 
„colecționarea" a trei cartonașe

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALA
a hotărft excluderea echipei 
LR.A. Cîmpina din activitatea 
competițională. De asemenea, ju
cătorii Mureșan și Radu (ambii 
de la I.R.A.) au fost suspendați. 
Primul pe doi ani. iar al doilea 
(eliminat ta timpul jocului) pe 
trei etape.

Biroul F.R.F. a hotărît sus
pendarea pe timp de trei eta
pe competiționale a jucătorului 
Anghel Iordănescu (Steaua) 
pentru părăsirea temporară a 
lotului.

în interesul bunei pregătiri 
pentru meciul cu Spania, la 
cererea antrenorilor federali, 
Biroul F.R.F. a hotărît ca ju
cătorul Cornel Dinu, care a 
acumulat trei cartonașe galbe
ne, să execute suspendarea (o 
etapă) la primul joc al echipei 
sale după întîlnirea România 
— Spania.

biletelor. NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA I Tragerea va 
avea loc miine, la ora 17, în sala 
clubului Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
panoul cu numerele câștigătoare 
va fl televizat în cursul serii.

★
Nu uitați: NUMAI ASTĂZI 

MAI PUTEȚI DEPUNE BULETI
NELE pentru atractivul concurs 
PRONOSPORT de mîine, 25 
martie. 

galbene. Ușor accidentat, și Gas
par « Formația tlrgovișteană, 
care a Jucat miercuri ta cadrul 
„Cupei F.R.F." (6—0 cu Olimpia 
Sat.u Mare), nu are probleme de 
alcătuire a formației. Singurul in
disponibil : Sava. Arbitrii parti
dei : O. Streng — V. Iacob (am
bii din Oradea) șl Cr. Teodo- 
rescu (Buzău).

9 PIGULEA VREA SA „SPAR
GĂ GHEATA" PE... BISTRIȚA. In- 
toarsă cu un... punct mare de la 
Tirgoviște, S.C. Bacău șl-a con
tinuat pregătirile, renuntînd la 
meciul amical de Ia mijlocul săp
tăminii. Abordează partida cu un 
„unsprezece* fără Lunca, sus
pendat pentru trei cartonase gal
bene, care va fi Înlocuit cu C, 
Solomon • După atîtea indispo
nibilități cauzate de gripă. Chi
mia Rm. Vilcea va alinia, la Ba
cău. cea mai bună echipă a sa, 
cu care Marcel Plgulea speră să 
„spargă gheața** Si să nu se În
toarcă, acasă, cu mîna goală. Ar
bitrii partidei : N. Georgescu — 
V. Roșu șl C. Raiea (toți din 
București).
• MIERCURI — CU... BOTEV 

VRATA, JOI — CU SOMEȘUL 
SATU MARE ! Sătmărenii au 
susținut joi un joc amical, la 
Satu Mare, cu Someșul, de care 
au dispus cu 2—1 (au marcat : 
I. Mureșan, Condruc si S. Po
pa). Viorel Mateianu i-a folosit 
si pe jucătorii care cu o zl mai 
devreme au făcut parte din lotul

Divizia de juniori

TRAIAN POPA... iN REPLICĂ LA IANOVSCHI!
Trio-ul fruntaș al campionatu

lui Diviziei naționale de juniori a 
avansat ta bloc, distanțîndu-se 
de restul echipelor. Sport Club 
Bacău a cîștigat la Tirgoviște 
(2—0), Universitatea Craiova — 
la Tg. Mure, (5—9), iar F. C. 
Corvinul, pe teren propriu, în 
fața Olimpiei (»—0). Remarcabilă 
nl se pare tenacitatea cu care 
aceste echipe tși dispută șansele, 
etapă de etapă, toate trei vi- 
zînd, cu îndreptățite speranțe ti
tlul de campioană. Ele au In 
componență jucători foarte do
tați, despre oare am mal scris nu 
de mult, provenind din centrele 
de copil și juniori remarcate prin 
productivitatea lor de-a lungul 
anilor.

In etapa trecută a cîștlgat și 
Sportul studențesc, revelația cam
pionatului A cîștigat șl Chimia 
Rm. Vilcea. Echipa de seniori 
L-A CÎȘTIGAT și pe Mircea 
Cîrceag. juniorul (născut Ia 24 
septembrie 1960) devenit titular 
după numai două partide jucate 
în ,,A“. Sîmbăta trecută, la Rm. 
VRcea, noul venit ta grupul cel 
mare al divizionarilor A l-a ani
hilat complet pe Dumitrache, ne- 
lăsîndu-1 acestuia nici cea mai 
mică șansă. La sfîrșitul meciului, 
cel mai bucuros era Traian Popa, 
antrenorul iul timp de 8 ani, care 
și-a caracterizat astfel elevul : 
„Ultima dată a parcurs cei 3200 
m in 11,16 minute și nu are 
contracandidat! la probele stabi
lite de federație. Doar la sări
tura peste obstacole Cernescu, 

de tineret în meciul cu Botev 
Vrata (Borz. Condruc, Sahău, I. 
Mureșan și Terheș) 0 Corvinul 
sosește astăzi la Baia Mare fără 
Economu — accidentat și Geor
gescu — bolnav. în linia de fun
dași va reintra Meriă. Arbitrii 
partidei : Gh. Racz — H. Nico- 
lau (ambii din Brașov) și N. 
Raab (C. Turzii).
* CRISAN. CĂMĂTĂRII, TI- 

LIHOI ȘI PUREHA AU 1NVLNS... 
GRIPA, starea gripală a celor pa
tru titulari craioveni (Crișan, 
Cămătaru, Tilihoi și Purima) a tre
cut. Sint speranțe ca toți să fa
că parte miine din formație. Doar 
Cămătaru are tacă o stare aler
gică. dar pini la ora jocului el 
va fi restabilit • Piteștenii plea- 
că astăzi cu autocarul spre Cra
iova, cu întreg efectivul. O sin
gură incertitudine : Cirstea. Ar
bitrii partidei : N. Rainea (Bir- 
lad) — M. Moraru (Ploiești) șl 
M. Feciorescu (Bacău).
• JIUL — FARA BADIN, F.C. 

BIHOR — FARA GEORGESCU. 
Petroșenenil — cu electvul com
plet — au parcurs în această 
săptămînă programul normal de 
antrenamente. Se pare că Busu 
va fi cel care 11 va Înlocui pe 
Bădin, suspendat o etapă 9 F.C. 
Bihor, după egalul de la Iași, șl-a 
recăpătat încrederea, spetind din 
nou. Nu va juca C. Georgescu, 
care a acumulat 3 cartonase gal
bene. Arbitrii partidei : T. Bala- 
novici — V. Antohi (ambii din 
Iași) șl M. Abramiuc (Suceava).

de la Iași, are un timp mai bun 
ca el. Este un copil cuminte, ea 
și celălalt junior al nostru, por
tarul Pavel, cum sper să fie șl 
clnd numele iul va deveni mal 
cunoscut". Chimia Rm. Vîlcea șl 
F.C. Argeș sînt, așadar, singu
rele echipe de Divizia A care au 
lansat in acest campionat cite 
doi juniori. Leonte Ianovschl H 
propunea pentru viitorul apro
piat pe un al treilea, atacantul 
Ralea. Traian Popa, de la Rm. 
Vîlcea, in... replică l-a numit pe 
fundașul central Adrian Popescu 
(1,80 m, TO kg). Le dorim amîn-
durora succes 1 (L. D.).
1. S.C. BACĂU Zl 13 5 3 29-20 M
2. Univ. Cv. 21 14 2 5 59-16 30
3. F.C. Corvinul 21 13 3 5 50-17 2»
4. Sportul stud. 21 10 6 5 32-23 26
5. Steaua 21 10 5 6 24-19 23
6. U.T.A 21 10 4 7 26-20 24
7. Pollt. Timiș. 21 10 4 7 13-19 24
8. A.S.A. Tg. M. Zl 9 5 7 49-31 23
9. F.C. Bala M. 21 9 5 7 35-26 23

10. F.C. Olimpia 21 9 4 8 30-37 23
11. F.C. Bihor 21 9 2 10 31-27 20
13. F.C. Argeș 21 7 5 9 25-20 13
13. C.S. T-viște 21 9 1 11 26-34 13
14. Polit. Iași 21 7 4 10 32-44 13
15. Chimia R. V. Zl 5 3 13 16-37 13
16. Jiul 21 4 5 12 17-38 13
17. Dinamo 21 2 6 13 16-40 10
18. Gloria Buzău 21 2 5 14 17-61 3
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Prin mii de ore de muncă patriotică, prin contribuția celor ce le vor folosi

asigurări...

$

haină nouă

numai el

Cînd ai „părinți vitregi1

Tiberiu STAMA

Foto : Vasile BAGEAC
cei Din nou gazdă a întrecerilor

V/

Secretarul asociației, în frunte ! In ultimul ceas ...

in

in

Emanuel FANTÂNEANU

» j1

figurat și în prima etapă.

VARA

35
Io 
fa
Ic

nici 
spre

pondere în competițiile inter- 
acest an, o atenție sporită se

au 
ore 

in

relu- 
iana

Ci 
ini-

Baza de agrement 
pe molul Mureșului, 
deosebit de vizitat 
către locuitorii 
lui Tirgu—Mureș, se 
drește acum cu o __
hai nd. Autorii sutelor de

Deocamdată,

volei și a 
asemenea,- 
TEROM și

sir. dr. Stolcovicl. Ne spu
ne că ..... toți performerii
clubului ou fost impărțiți 
pe grupe de lucru și ou 
primit earoini concrete de

car
tere 
nive- 
cele 
volei

credem
Casei 

de alt- 
de 

de a

X\\\\\\\\\\\\\\W

»n 
al 

entuziasm 
spor-

Raid ancheta întreprins de : Radu TIMOFTE, Vasile TOFAN 
și corespondenții noștri D. DiACONESCU, !. IONESCU, I. PĂUȘ

din zilele trecute, 
baza

____ ______, muncă pa- 
sportlvă „Titanii"

Pentru co bazo sportiva 
e pionierilor șl șoimilor 
patriei „Cireșorîi" să-și re
capete cit de dt aspec-

Nicolina lași și-au pus Io 
punct terenurile pe care 
se vor desfășură întrece
rile etapei de vara a 
„Dacîadei", ediția o 
doua, precum și tribunele 
în care vor lua loc to
vărășii de munca oi com
petitorilor.

a fost 
colecti- 
muncii 
sărind 
astfel 

s-a 
spor la între- 

rea menaja re.

„Progresului*

zidurile. Totul 
de curățenie*.

cu atribuții 
Sectorul 4 

au hotărit 
cu

a pune la punct toate 
suprafețele pentru fiecare 
disciplină*. Rezultatele a- 
cestei activități și-au gă
sit imediat locul in 
netul de reporter : 
nurlie de tenis — 
late

acestui
Lo Sibiu, de 
la stadionul

o echipă ce ti- 
f run te cu secre-

trebait 
> !n-

in... 
ne-am luat măsuri

„Mureșul*, în

ne-au spus — 
invitație — 

de speciali- 
ovea 

câ te
cum 

eveniment 
in

o cartierului,
Casa pionierilor. 

Consiliul pionierilor, 
C.E.F.S., cum a

clmp, 
baschet, 
de atle- 
mai erau 
de lu- 
vederea

Membrii asociației spor
tive Voința din lași 
efectuat numeroase 
de muncă patriotica 
scopul punerii în stare de 
funcțiune a sălii de sport, 
a terenului de 
popîcărieî. De 
sportivii de Ic

și trasate, 
baschet și

ore de muncă patriotică 
din ultima săptâmînâ — 
efectuate la terenurile de 
fotbal, de tenis și volei — 
sînt tinerii de la A.S, 
Armata din localitate.

nr. 
de 
de 
de . _ _____ _ ___
sprijinit Consiliul popular 
al sectorului 4 această 
amplă acțiune de ame
najare și înfrumusețare a 
bazelor sportive, în vede
rea deschiderii în cele 
mai bune condiții a eta
pei a doua a „Dacîadei".

Terenurile de sport ale 
liceului industrial „23 
August* din Capitală nu 
sint pregătite pentru noul 
sezon Ia aer liber. Au 
rămas oșa, cu urmele 
iernii pe ele, cu panoul 
de baschet sport, cu 
terenurile de volei și 
har.dboi ne marcate. Am

de 
loc 
de 

municipiu- 
mîn- 

nouă

clarificată, 
în favoarea 

care, 
exprimat 
dorința 

părinte griju-

DIN BOGATUL PROGRAM COMPETIȚIONAL

Elevele clasei a X-a L9 de la Liceul industrial nr. 6 
efectuind, Intr-una 

triotlcă la

DACÎADEI44

In sfințit, nu spâne 
cit de mult o lucrat, 
exemplu. tovarățul Mihai 
Mogoț, pensionar, de 
,cse oni cdmirustrater — 
voluntar — al complexului 
țportiv „Titanii"; sau cum 
au contribuit tovarășii 
din organizația de partid

tineretului** etapa 
municipiu.

Colaborare ți... colaborare

primit, însă, asigurări că, 
în curînd, totul va fi pus 
la punct. Asigurările 
ne-au fost date de pro
fesorul de educație fizică 
Octavian Stoica, in nu
mele sutelor de elevi oare 
învață aici, Iubitori 
sportului, gospodari 
moși pînă nu de mult.

torul asocicțiel sportive. 
Aurel Honea, a amenc- 
jet terenurile de handbal» 
de volei, precum și pista 
de atletism. In parcul 
„Sub arini* a fost mar
cat treseul pe cere se va 
alerga duminică „Crosul

P«

COALA LA CONCURS!
emonstrează) elevii Liceului energetic din Sibiu

de participanți) la atletism, vo
lei, baschet, handbal și fotbal, 
altul pe asociație, cu întregul 
efectiv, pornind de la întreceri 
pe clase ți pînă la desemnarea 
campioanelor pe liceu, la ace
leași ramuri de sport, întreceri 
desfășurate tur-retur. Ce au 
însemnat ele 7 Pe lingă o foar
te bună selecție — în cazul 
elevilor din primul an — pers
pectiva ca cei mai 
sportivi să reprezinte 
peste „hotarele" lui, în 
dadă" de iarnă, și să se 
tueze printre fruntași : 
de șah (Florin Florescu 
A, Costel Bulibașa — 
Aurel Vistraș — XC) locul I 
pe județ, cea de tenis de masă 
(Viorel Gligor — X G și Ni
colae Furdui — XI D) locul 2 
pe județ, iar Horst Hritz (XI 
C), în primii 7 pe țară, la schi.

Celor citeva discipline spor
tive îndrăgite de marea masă 
a elevilor li se adaugă altele 
cu grupuri destul de importan
te de practicanți, participanți, 
la rindu-le, la „Daciadă". 
Schiorii, de pildă, în grupuri 
de 40—50 de elevi urcă in fie
care săptămină în Cibin (la 
Păltiniș) sau Făgăraș (la Bî- 
lea-lac), alpiniștii fac și ei, de 
mai multe ori pe lună, diferite 
ture de dificultate variabilă.

Amintim, totodată, de existența 
unui puternic cerc de aero și 
racheto-modelism (cu doi ma
eștri ai sportului și 8 titluri 
balcanice de juniori), de faptul 
că nu mai puțin de patru elevi

ialentați 
liceul 
„Da- 

ii- 
echipa 

— XII 
IX B,

(Gh. Rusu, Aurel Lăpâduș, 
Gruia Deac și C. Alboiu), sint 
printre fruntași, la juniori, în 
probele de călărie-obstacole, in 
timp ce Dan Oprean se afirmă 
printre tinerii specialiști în să
rituri de la trambulină, iar 
leibalista Carmen Bobe se 
nunță o viitoare titulari 
„speranțe*.

Liceul energetic din Sibiu 
este dornic ca duminică să ia 
un start cit mai convingător și 
in ediția de vară a „Daciodei '. 
Profesorii de educație fizică Ale
xandra Trifu și Florian Braicu 
ne-au prezentat programul (o 
competiție de fotbal eu partici
parea tuturor claselor) și pro
iectele imediate (competiții de 
cros, pe clase, altele de volei și 
baschet, în apropiata vacanță 
de primăvară). La multiplele 
acțiuni sportive incluse în 
„Daciadă*, colectivul profeso
rilor de specialitate se va 
bucura — ca $i la ediția de iar
nă — de sprijinul altor cadre 
didactice și, mai ales, al diri- 
ginților, in frunte cu profeso
rii Gh. Popescu (științe socia
le), Lucia Muțiu și Gh. Do- 
brilă (matematică) și Elena 
Șoima (fizică). Totul demon
strează (inclusiv bazele spor
tive ale liceului, pregătite și 
ele pentru eveniment) că Li
ceul energetic din Sibiu do
rește să fie printre fruntași și 
la ediția de vară a „Daciodei*.

rară va ii o fireasca continuare a celei de Iarna...“

APARATUL DE MĂSURĂ Șl CONTROL
SPORTIVE LA I.A.M.C. OTOPENI
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acum 
e iar-

nă a -Dacîadei»- am izbutit să 
avem multe reușite, bine apre
ciate de colectiv. Acest lucru 
ne determină să privim cu op
timism etapa de vară".

într-adevăr. pînă acum la ac
țiunile sportive și turistice a 
participat mai mult de jumătate 
din personalul muncitor. Acest 
lucru a fost facilitat și de rea
lizarea unei baze proprii, prin 
muncă patriotică, și de amena
jarea unor spații (clubul re
cent dat în folosință a însem
nat un pas înainte) pentru te
nis de masă și șah, așa că „a- 
cum ne organizăm activitatea 
în flux continuu", după cum 
ne spunea Eugen Radulian, 
secretar adjunct al Comitetului 
de partid. Campionatul asocia
ției la fotbal (echipa de la 
strungărie II B a cîștigat fi
nala „Dacîadei" pe sector, în 
prima ediție, acum întreprin
derea urmînd să fie reprezen
tată de noii campioni, cei de 
la montaj-mecanic), la tenis 
de masă (muncitoarea Mariana 
Flora a fost prezentă la etapele 
pe sector și municipiu), la șah 
(frezorul Nicolae Vișoreanu 
are categoria I și participă cu. 
mult succes în diverse com
petiții), celelalte întreceri, 
excursiile mențin „ștacheta" ac
tivității sportive la un nivel 
ridicat.

Pe
sindicatului, 
nu l-am găsit, în ziua 
noastre, în birou, 
ceste zile, unul din 
preferate este baza 
L-am găsit alături de 
de tineri, care munceau 
spor. „Etapa de vară a *Da- 
ciadei» trebuie să ne găsească 
bine pregătiți. Și, ca orice buni 
gospodari, am început să ne pu
nem la punct baza pe care vor

avea loc majoritatea acțiunilor 
înscrise în calendarul nostru. 
Pentru noi, marea competiție 
națională a însemnat foarte 
mult. Deschiderea etapei de 
vară a celei de a doua ediții 
va fi marcată printr-o serie de 
acțiuni la care vor participa 
oameni din toate secțiile. De 
fapt, nu va fi decit o conti
nuare — mai amplă și mai pli
nă de conținut — a acțiunilor 
inițiate și pină in prezent. Ne 
gindim la multe lucruri. Avind 
in vedere că nu dispunem de 
condiții suficiente pentru a ne 
rezolva treburile numai 
familie,
pentru a putea folosi și ~ alte 
terenuri, ca să facem față tu
turor solicitărilor*.

Activitate, deci, în flux con
tinuu pentru cei 1350 de mem
bri ai asociației sportive a în
treprinderii de aparate de mă
sură și control — Otopeni.

BAZELE SPORTIVE, IN HAINA DE SĂRBĂTOARE, 
SÎNT GATA SĂ-ȘI PRIMEASCĂ OASPEȚII

Eforturile de & pune la punct, pînă în eeîe mal mici amănunte, spațiile 
sportive au constituit caracteristica principală a activității din ultima vreme 
a asociațiilor sportive. In majoritatea cazurilor această preocupare 
soldat cu rezultate bune și foarte bune. Membrii asociațiilor sportive 
dicale, școlare, ale cooperației meșteșugărești sau din mediul rural au 
contact cu terenul de sport, deocamdată prin... intermediul uneltelor 
lucru, al pensulelor, al „aparatelor- mai simple sau mai complicate 
trasat spațiile specifice diferitelor discipline. Raidul nostru, efectuat în
multe localități din țară, gi-a propus să treacă în revistă tocmai rezultatele 
acestei munci și ne bucură să le consemnăm ca fiind, în general, pozitive.
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de 

mai

La bc za sportivă c 
F.R.B., deschiderea „Da- 
ciadei" ar fi putut cvea 
loc incâ... de marți. Un 
harnic cdministrctor, De
meter Marton, marcate 
terenurile de volei și de 
handbal, vopsise incâ de 
cum dăduse soarele n- 
cestei primăveri, cdică 
de vreo săptămină, gcr- 
du ile împrejmuitoare,
măturase întreaga bcză 
sportivă care ere, totuși, 
o suprafață considerabilă. 
„Treabă bună au făcut 
la baza noastră — ne-a 
spus gazda — mu Iți mem
bri ai asociației sportive 
Sirena : au faianțat du
șurile, au pus uși de me
tal la vestiare, au vopsit 
in ulei - - - -
sclipește

Am oftat câ asociația 
sportivă Sirena contribuie 
io ingrijîfec bazei F.R.B., 
ia schimbul accesului pe
riodic la terenuri. Am 
constatat câ oceastâ co
laborare ore urmări pozi
tive pentru ambele părți. 
Der că nu același lucru 
poete fi afirmat cind vine 
vorba despre un alt posi- 
bP partener, asociația 
sportiva Mașini—Unelte. 
Printre cbMgațnle aces
teia se numără amena
jarea unei suprafețe de 
tenis de ci mp : numai că 
din păcate, mormonele de 
pâmint soc și acum, fa 
deschiderea etapei de 
vară o „Daciodei", 
colo unde ar fi 1 
»ă se oile plasele 
tinse...

de asemenea ; aleile 
curățate de urmele iernii; 
copacii, frumoșii platani 
ai porcului, curațați de 
crengile uscate ; gardurile 
vii — tunse; mai multe zeci 
de metri de gard viu — 
plantat de curînd. In ciuda 
faptului că două supra
fețe (de handbal ți de 
tenis) nu au putut fi ,,lu
crate" din cauza terenu
lui umed încă, sportivii 
clubului Progresul vor 
susține duminică dimi
neața întiiniri demonstra
tive. mărci nd ți, pe a- 
ceastă cale, deschiderea 
„Dacîadei" estivale 1979.

Frumosul „Voinicel*, 
dar nu

Factorii 
i port din 
Capitalei 
intim pine 
sosirea primăverii... 
tive, duminică 25 martie, 
cu ocazia startului oficial 
al etapei de vară c „Da- 
ciadei*. In acest scop, 
s-a format un Comitet de 
organizare și, la ora ac
tuală, zecile de baze 
sportive — în tinută săr
bătorească — își așteaptă 
oaspeții. în fapt, îi reaș- 
teaptâ, oaspeții fiind cei 
care, prin hărnicia lor, au 
contribuit mai ales în ul
timele zile la amenaja
rea, la îrvfrumusețarea 
terenurilor de joacă și 
sport. Desigur, cuvîntul 
„contribuit" spune mult, 
dar nu tot I Nu spune, 
bunăoară, ca la comple
xele sportive „Titanii 
„Voinicelul- pionierii 
școlarii au plantat 
30 000 de trandafiri și încă 
de trei ori pe atitea fire 
de liliac, de forșiția, de 
tuie, de . hibiscus. Toate 
acestea după un proiect 
întocmit de tehnicianul 
horticol Dumitru Roșea, 
mare Iubitor al sportului. 
Nu spune, apoi, câ In 
prelungirea complexului 
„Titanii* se amenajează 
un parc cu o altă splen
didă bază sportivă ce va 
cuprinde încă zece tere
nuri de joaca și multe 
„dreptunghiuri" de sport. 
Nu spune, de asemenea, 
că la amenajarea și în
frumusețarea terenurilor 
de sport ou contribuit — 
In fruntea elevilor lor — 
mai toți diriginții de la 
școlile generale nr. 149, 
195, 196, 200, 80, 82, 116, 
112 ș.a., de la liceele 
I.O.R., Timpuri noi etc.

tal inițial a fost nevoie de 
intervenția de ultima oră 
a primarului Sectorului 8, 
care, vizitind acest com
plex, a fost nemulțumit 
de aspectul sâu neîngri
jit. Aparținînd Administra
ției domeniului public și 
Casei pionierilor și șoi
milor patriei din sector, 
..Cireșarii* s-au văzut în 
ultima vreme cu doi... 
părinți vitregi, fiecare lă- 
sînd grija întreținerii pe 
seama celuilalt. Așa se 
face că profesorii de aici 
și șeful bazei trebuie să 
faca față cum pot diver
selor necazuri mai mari 
sau mai mici. Intervenția 
tovarășului primar 
binevenită, unele 
ve de oameni ai 
din împrejurimi 
imediat în ajutor, 
că, în ultimele zile, 
lucrat cu 
ținere și
Dar, ar fi de dorit ca și 
problema apartenenței să 
fie 
noi, 
pionierilor, 
fel, și-a 
multe ori 
deveni un...
Hu.

președintele comitetului 
Nicolae Ionescu, 

vizitei 
In a- 

punctele 
sportivă, 
vreo 50 

cu

Conform planului de ac
țiune stabilit de C.J.E.F.S. 
Sibiu, o intensă activi
tate de reamenajare o 
terenurilor șl bazelor 
sportive s-c desfășurat in 
toate localitățile 
județ, 
pildă. 
Voința,

Performerii 
și-au pregătit terenurile

împreună cu Dorel 
Cioară, vicepreședinte ol 
clubului Progresul, trecem 
în revistă obiectivele din 
parcul sportiv aflat In

Ce: 7 membri oi cate
drei de educație fizică 
de la liceul de Științe 
ale naturii „CA. Rosetti" 
din București nu se prea 
pot lăuda cu multe acti
vități efectuate, împreună 
cu elevii lor. Ic bazo 
sportivă. Există aici tere
nuri de tenis de 
de handbal, de 
de fotbal, pista 
tism. Iert, insă, 
încă o mulțime i 
cruri de făcut în 
deschiderii etapei de va
ră a „Dacîadei*, progra
mata și aici, duminica.

„Daco veniți, totuși, du
minică, ------- — —
ca o 
cadrele 
tote Intilnite, veți 
ocazia să vedeți 
renurile vor fi ața 
o cere acest 
pe care-t consideram, 
ciuda aparentelor, deose
bit. Greșeala ne apar
ține, întrucit nu ne-am
organizat bine toate sar
cinile, destul de multe, 
pe care le-am avut 
ultima vreme".

Oricum, mai bine 
ceasul al 12-lea, decit... 
niciodată 1

Etapa de vară a celei de a doua ediții a „Dacîadei- se va des
fășura la peste 20 de ramuri sportive. Dintre acestea, pe primele 
locuri se situează atletismul, gimnastica, înotul și fotbalul. Urmează 
ciclismul, baschetul, handbalul, voleiul, tirul, canotajul și caiacul- 
canoea — sporturi olimpice, cu mare 
naționale de anvergură, tncepînd din 
va acorda șl sporturilor tehni- 
co-aplicative : orientării turistice, 
aero — auto — și navomodelis- 
mului, motociclismului, zborului cu 
și fără motor, parașutismului, 
precum și tenisului de cîmp, po
picelor ii tenisului de masă — ul
timele două fiind, de fapt, „pun
tea- dintre etapa de iarnă și cea de 
vară a „Da<ciadei“, deoarece ele au

tn cadrul județelor se vor desfășura, de asemenea, întreceri la 
ramuri sportive de tradiție, iar oină și trînta, ca sporturi specifice, 
se vor bucura, și ele, de o atenție deosebită.

întrecerile din cadrul „Dacîadei- de vară se vor desfășura astfel: 
• Etapa pe asociația sportivă : pînă ia 1 iunie ;

• Etapa pe localități, comună, centru de comună, oraș, munici- • 
piu, sector (in municipiul București) : pînă la 15 august ;
• Etapa pe județ și pe municipiul București, pînă la 1 noiembrie. 
Spicuim din bogatul calendar al acțiunilor sportive cuprinse în

etapa de vară a ,,Dacîadei- :
— TetratIonul școlar — etapa pe județ, pînă la 20 mai ; finalele 

pe țară ale „Crosului tineretului- 
ediția a XH-a, ca și la „Crosul 
pionierilor- se vor desfășura la 2 
mai, în București ; pentatlonul 
atletic școlar, ediția a XI-a ; fi
nalele pe țară, la 16—17 august ;

— Campionatul republican de 
gimnastică al școlilor generale : 
finala pe țară la 7—8 aprilie ;

— Finalele pe țară la înot :„Cupa pionierul-, la 20—21 iunie, iar 
„Cupa U.T.C.- — la 2S— 29 septembrie ;

— La cicloturism, „Floarea prieteniei- — etapa pe județ se va 
desfășura pînă la 15 Iulie.

La toate sporturile se vor organiza ample acțiuni de masă, me
nite să ducă la depistarea de tineri talentațl, care vor fi cuprinși 
în secțiile de sport de performanță.



Țelul prioritar al propagandei sportive

SPOR DE CALITATE ÎN CONȚINUTUL MESAJULUI
— Vă rugăm tovarășe 

Gheorghe Dumitrescu, ca 
sef al Serviciului de pro
pagandă, îndrumare, control, 
invățămînt și perfecționa
rea personalului din ca
drul C.N.E.F.S., să ne spu
neți cum apreciați calitatea 
oropagandei care se face 
pentru sport la diverse or
ganisme si unități sportive. 

— In primul rînd, trebuie 
să facem precizarea că servi
ciul nostru îsi desfășoară acti
vitatea la nivel central, avînd 
printre atribuții editarea si 
distribuirea de materiale pro
pagandistice cu caracter gene
ral : afișe pentru popularizarea 
competiției polisportive națio
nale „Daciada", insigne, pliante 
care se referă la importanta 
aetiunilor de masă („Sport si 
sănătate". „Amicii drumeției", 
gimnastica de întreținere. „îno
tul pentru toti" etc.l. De a- 
semenea. cooperăm cu sectoa
rele de resort ale organizațiilor 
obștești cu atribuții în dome
niul sportului, precum si cu 
organele de presă scrisă sau 
audio-vizuală care ne pot spri- 
țiini în această direcție. în iu
dele. avem însă comisii de pro
pagandă. de a căror activitate 
răspunde un membru al Bi
roului C.J.E.F.S. respectiv, după 
cum federațiile, cluburile si a- 
sociatiile sportive au. la rîn-

DEMONSTRAȚI A VERBALĂ
Constantin Vrînceanu, vice

președinte al clubului bucu- 
restean Rapid. în atribuțiile că
ruia au intrat importante sar
cini de organizare a întrece
rilor „Daciadei" recent găzdui
te pe stadionul Giulești, consi
deră că una dintre formele 
cele mai eficace de a face 
propagandă în favoarea spor
tului este contactul direct al 
specialiștilor cu copiii, pionie
rii. elevii, cu tineretul. Pentru 
ca succesul amintitei acțiuni 
să fie cît mai deplin, antre
nori si sportivi fruntași ai clu
bului giulestean s-au deplasat 
în scoli, unde au avut discu
ții. cu viitorii participant! la 
„Ziua Daciadei". Confirmînd 
prezenta activă a sportivilor în 
rîndul copiilor, componenți ai 
secțiilor de performantă rapî- 
diste. care sînf în același timp 
sbidenti la I.E.F.S.. vor pre
găti și antrena echipe școlare I 
„Ei vor avea astfel ocazia — 
ne-a mai spus interlocutorul — 
să explice prin viu grai, să 
convingă prin discuții pe eonii 
do frumusețea sî binefacerile 
pe care le conferă practicarea 
sportului preferat".

ffORT MAI MARE, MAI NULȚI PARTICIPANT! I
. Pentru ca un număr 

cît mai mare de tineri 
sâ devinâ baschetba- 
lîști, CC. aJ U.T.C., 
în colaborare cu fede
rația de specialitate 
au elaborat un pliant 
intitulat „Invățati și 
eradicați baschetul*. 
Pliantul mai conține șl 
un îndemn mobilizator 
de participare în nu
mâr sporit la acțiunea 
,,Speranțe olimpice" 
care va demara în 
1979. Și copiii au in
trat în vederile ‘spe
cialiștilor. Profesorul 
Stelian Gheorghiu a

tipărit broșura „Mini- 
baschet*, cu figuri și 
desene specifice vîrs- 
telor mici. Pentru a 
mari și mai mult gra
dul de atractivitate a 
publicației, fiecare
desen tehnic este în
soțit de explicațiile 
necesare... în versuril 
Tot copiilor le este 
adresata și seria de 
etichete adezive care 
conțin imagini specifice 
mini baschetului.

N-au fost uitați 
nici maeștrii baschetu
lui. Toți cei ce vor fi 
selecționați într-unul

Șl REVERSUL: ABSENTA POPULARIZĂRII, SPECTATORI MAI PUTINI...
Este tirul un sport spectaculos ? 

Se pare că nu, la prima vedere. 
Spectatorii cel puțin au ajuns sâ fie 
convinși de aceasta. Fără a asista, 
însâ, la vreun concurs... Din păcate, 
la această stare de fapt o contri
buit și... absența unei propaganda 
adecvate în favoarea specificității ti
rului, a laturilor spectaculare de 
care nu duc deloc lipsă orobele de 
pistol viteză, standard și calibru 
mare,^ probele de talere, de mistreț 
alergător, ale căror rezultate sînt 
sesizabile sau apar concomitent sau 
imediat după declanșarea focurilor. 
Dacă ar fi invitați prin mijloace a- 

dul lor. cîte un sector de re
sort. Referindu-mă la calita
tea propagandei sportive, sînt 
de părere că pe alocuri ea se 
face la nivel corespunzător, dar 
în alte părți nesatisfăcător. în 
forme si cu mijloace puține si 
neconvingătoare.

— într-adevăr. în multe 
locuri am avut prilejul să 
constatăm că LUCRURILE 
NU MERG BINE IN DO
MENIUL PROPAGANDEI 
PENTRU SPORT în gene

ral. Care sînt cauzele ?
— în ce ne privește noi 

realizăm la nivelul central o 
serie de materiale propagandis
tice si le trimitem în județe. 
Desigur, mai este nevoie (și 
ne preocupăm) de îmbunătă
țirea mesajului acestor mate
riale. Cît privește activitatea 
comisiilor locale, unele au pus 
în aplicare „Indicațiile privi
toare la organizarea si desfă
șurarea activității de educație 
și propagandă", emise în a- 
nul 1977, inițiind acțiuni lău
dabile (simpozioane, convorbiri, 
concursuri „Cine știe cîstigă". 
programe cu teme sportive în 
cadrul brigăzilor artistice, con
ferințe). folosind în acest scop 
stațiile de amplificare si rea- 
lizînd interesante, atrăgătoare 
fotomontaje, panouri, vitrine 
sportive, expoziții, afișe, pro
grame reușite care se distribuie 
la manifestațiile sportive. Al
tele însă lasă pe plan secun
dar activitatea de propagandă. 
Si de aceea vedem încă baze 
sportive lipsite de materiale 
propagandistice sau cu mate
riale care nu invită la miș
care. care nu generează a- 
fluenta publicului spre bazele 
sportive. Avem filmoteci în 
cîteva centre (Timisoara. Cluj-

AFIȘUL
■I

Chiar fără a pătrunde prea 
mult in incinta Ministerului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, faci cunoștință cu o 
activitate sportivă remarcabilă 
in substanța ei. Bunăoară, de 
la poarta A sau de la poarta 
G. Cum intri, privirile cad pe 
cite un afiș realizat grafic in
tr-un mod plăcut de către ca
ricaturistul Sanda Novac, pro
iectant in această instituție. 
Scrie pe ele, intr-un prim che
nar : „Știați că... la etajele II, 
IV și VI vă stau la dispoziție 
trei colțuri sportive dotate cu 
materiale specifice ?“ Ei bine, 
da, în locurile amintite, ori
cine deschide ușa biroului in 
care lucrează, află la îndemî-

din Ioturile naționale, 
vor. purta la orice în- 
tilnire, internă sau in
ternațională, ecusonul 
distinctiv „Component 
al loturilor naționale*. 
Aceasta va constitui 
cu siguranță un stimu
lent pentru o bună 
comportare pe teren șl 
va stîrnî în rîndul ce
lorlalți sportivi dorința 
de a se autodepâși. 
Acordarea ecusonului 
va avea foc in cadrul 
unei festivități’ prile
juita de includerea 
in lotul național res
pectiv.

trăgătoare cit maî mulți spectatori 
la concursurile de tir, aceștia ar pu
tea cunoaște cîte ceva din secretele 
poligonului, din frumusețea luotel 
tăcute, dar vizibile, dintre * fintașl, 
din tensiunea crescindâ din jurul 
standurilor. Coci, ce propagandă 
poate fi maî eficace pentru un sport 
decît implicarea prin prezentă a 
spectatorilor la specificul lui ?

Cu concursul secției de resort a 
C.N.E.F.S., federația de specialitate 
ar putea face maî mult si în pri
vința pliantelor de popularizare teh
nică a diferitelor arme, a specifi
cului față de alte discipline, de a- 
tragere a tineretului la practicare» 
tirului de înaltă performantă.

Am subliniat aceste aspecte din 
convingerea că ți tirul poate deveni, 
asemenea altor discipline, un sport 
cu mai mulți spectator’ 

Napoca. Brașov. Iași. Brăila și 
București) care nu sînt folo
site etc.

— Ce credeți că trebuie 
făcut si ce întreprindeți 
pentru îmbunătățirea pro
pagandei sportive ?

— Ne străduim să diversifi
căm formele si mijloacele pro
pagandistice. să facem mate
rialele mai atrăgătoare, mai 
vii. mai inspirat concepute. în 
acest sens vom realiza în curînd 
seturi de fotografii, precum și 
o fotogazetă cuprinzînd aspecte 
din întrecerile „Daciadei" ,' ne 
gîndim să ne coordonăm mai 
bine acțiunile cu organele cu 
atribuții în sport, astfel ca 
propaganda să se facă unitar I 
apreciem că trebuie să folo
sim mai mult filmul sportiv, 
să stimulăm, pe această cale, 
pregătirea sportivilor noștri în 
vederea J.O., să edităm un disc 
cu programe de gimnastică de 
întreținere și gimnastică la lo
cul de muncă. Și bineînțeles, 
să controlăm și să îndrumăm 
mai atent activitatea comisiilor 
județene care, repet, au largi 
posibilități de a amplifica pro
paganda, folosind o diversitate 
de forme si mijloace, precum 
si cadrul creat de competițiile 
locale, de întrecerile din ca
drul „Daciadei". de acțiunile 
mixte cultural-sportive, de 
serbările cîmpenesti. contribu
ind astfel eficace atît la o- 
rientarea oamenilor muncii 
spre activitatea sportivă în 
timpul lor liber (care creste 
odată cu trecerea la săptămîna 
de lucru redusă), cît si la e- 
ducarea tineretului. După pă
rerea mea. telul prioritar al 
propagandei ' sportive este a- 
cela de a spori cantitativ, dar 
mai ales calitativ I 

DE LA POARTA A
nă un stativ cu gantere de di
ferite greutăți, extensoare, bare 
metalice. Iar in cuvenita pauză 
de producție... „Am considerat 
dintotdeauna — e părerea se
cretarului asociației sportive 
„Locomotiva", Mircea Cîmpea- 
nu — că cea mai bună propa
gandă în favoarea exercițiului 
fizic o constituie însăși pune
rea la dispoziția oamenilor, în 
imediata apropiere a locurilor 
lor de muncă, a unor condiții 
materiale minime. Colțurile 
noastre de educație fizică, or
ganizate pe etaje, corespund 
întocmai acestei convingeri. 
Cine trece pe lingă ele e ten
tat sâ facă cîteva exerciții".

Un alt chenar de pe afișul 
de la poarta A sau de la poar
ta G mai face cunoscută tu
turor acelora care intră sau 
ies zilnic la și de la serviciu, 
încă o informație : „Știați că... 
la sala noastră de sport pot 
practica șahul și tenisul de 
masă toți membrii asociației 
sportive Locomotiva, conform 
programului alcătuit ?“ Pro
gram care se află permanent 
în posesia fiecărui organizator 
de grupă sindicală, el fiind 
astfel tot la... indemîna lucră
torilor de la M.T.Tc. Dealtfel, 
activiștii organizației sindicale

Din articolele prezentate reiese că, în ge
neral, activitatea de propagandă sportivă 
se soldează cu rezultate pozitive, atunci 

cind se apelează la forme vii, atrăgătoare, 
eficace. Dar Comisiile de propagandă la dife
rite nivele, începînd de la Consiliile județene 
de resort și pînă la asociațiile sportive, trebuie 
să se preocupe mai mult de acest aspect impor
tant al mișcării noastre sportive, să apeleze la 
noi metode și mijloace de convingere a între
gului tineret, a maselor de oameni ai muncii, 
că mișcarea sub multiple forme, poate și tre
buie să devină o permanență a timpului liber. 
In acest sens, trebuie stimulată practicarea in
dependentă a gimnasticii de înviorare, a aler
gărilor în aer liber, a activităților turistice și 
de agrement sportiv la sfîrșit de săptămînă. A- 
cest scop poate fi atins prin organizarea pe 
plan local a unor acțiuni interesante, cum sînt: 
simpozioane, convorbiri cu sportivi fruntași, 
medici sau oameni de știință, seri de întrebări 
și răspunsuri, concursuri gen „Cine știe sport.

Pagină realizată

cîștigă", conferințe și expuneri pentru comba
terea sedentarismului prin sport. E necesar, în 
același timp, să se dea dovadă de mai multă 
inițiativă în confecționarea panourilor, stabili
rea chemărilor și a lozincilor, cu texte mobili
zatoare, concise, sugestive, ușor de reținut și 
expuse la stadioane, în săli de sport, în parcuri 
și școli, în întreprinderi și cluburi. Desigur că 
este la indemîna factorilor cu atribuții să ape
leze și la alte mijloace de propagandă audio
vizuale : afișe, vitrine sportive, fotomontaje, ex
poziții, colțuri sportive, stații de amplificare, 
microfilme, diplome, plachete, cupe. Numai ast
fel propaganda sportivă va contribui eficace la 
transpunerea în viață a prevederilor Programu
lui de dezvoltare a activității de educație fizică 
și sport aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. în luna noiembrie 197S, de a 
atrage mase tot mai largi de tineri și vîrstnici 
la practicarea exercițiului fizic, de a lărgi baza 
de masă a sportului de pjerîormanță.

de Aurelian BREBEANU, Emnanuel FÂNTÂNEANU, 
Radu T1MOFTE ji Pompiliu VINTILĂ

REZULTATELE BUNE SE OBȚIN
PRIN ACTIVIZAREA ÎNTREGII COMISII
Comisia de propagandă a 

C.J.E.F.S. Suceava s-a străduit 
în anul 1978 să dea viată sar
cinilor de popularizare a spor
tului, de educare politică si 
patriotică a sportivilor si teh
nicienilor. Pe primul plan s-a 
situat popularizarea acțiunilor 
din cadrul „Daciadei". în spe
cial la ramurile sportive în
drăgite și practicate de tinerii 
suceveni (sporturile de iarnă), 
desfășurate în orașele Suceava. 
Cîmpulung si Vatra Dornei. ca 
și în toate celelalte localități 
ale județului. Prin afișe si pa
nouri montate Ia stadioanele 
din toate localitățile sînt popu
larizate diferite ramuri spor
tive si concursuri. în acest 
sens, amintim de pavoazarea 
patinoarului artificial Suceava, 
unde pe panouri sînt scrise în
demnuri de participare la com
petițiile „Daciadei". de întărire- 
a sănătății prin practicarea 
sportului, iar prin stația de 
radio-amplificare sînt reluate 
aceste îndemnuri.

în ceea ce privește procesul 
de educare a sportivilor. Co
misia a întocmit un program 
tematic orientativ, care cu
prinde 13 lecții. La învătămîn- 
tul ideologic participă sporti
vii de performanță din Gura 
Humorului, Cîmpulung. Ră
dăuți si Suceava. Să mai con
semnăm faptul că a fost creat 
Si imprimat pe bandă de mag
netofon Imnul sportivilor su
ceveni (muzica : St. Pintilie t 
textul: I. Curechianu).

Pentru a remedia lipsurile, 
comisia (Dumitru Varvarol — 
președinte, Gh. Pavelescu — 
vicepreședinte) a întocmit un 
amplu plan de muncă pe anul 
în curs. In care sînt prevâ- 

din minister (președinte — ing. 
Anastasie Mănescu) sînt a- 
proape în egală măsură și ac
tiviști... pe tărîmul sportului! 
Prin ei, conducerea asociației 
sportive (președinte — ing. Pe
tre Zaharia, fost campion na
țional de box) informează pe 
toți membru asupra acțiunilor 
organizate și tot prin ei se face 
mobilizarea la competiții sau 
înscrierea la bogatele activități 
turistice.

In fine, un al treilea chenar 
de pe afișul celor două părți 
principale nu mai conține in
formații, ci o întrebare aproa
pe retorică : „Știați câ... miș
carea fizică contribuie Ia întă
rirea organismului, la mărirea 
capacității de efort, a randa
mentului în muncă, a rezisten
ței generale ?“ Da, lucrătorii 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor știu foarte 
bine aceste adevăruri, de vre
me ce „colțurile de educație 
fizică" de pe etaje, sala de 
sport, cele cinci terenuri de 
tenis de cimp din str. Sevasto
pol, autocarele și vagoanele 
C.F.R. închiriate pentru 
excursii mai lungi sau mai 
scurte sînt, toate, pline, în o- 
rele de după program sau in 
pauzele de lucru. 

zute măsuri concrete ce tre
buie să fie îndeplinite de mem
brii comisiei pînă la o anu
mită dată. De exemplu, pentru 
popularizarea educației fizice 
si a sportului în rîndul ma
selor. se va întocmi o tema
tică orientativă pentru confe
rințe ce vor fi expuse în în
treprinderi ! se vor organiza 
simpozioane, concursuri gen 
„cine știe, cîstigă" si seri de 
întrebări și răspunsuri I o a- 
tenție deosebită se va acorda 
popularizării manifestărilor si 
rezultatelor obținute în cadrul 
„Daciadei". în vederea evitării 
încălcării ordinei si disciplinei 
pe stadioane si pentru o com
portare civilizată a spectatori
lor. vor fi popularizate, prin 
stații de radio-ămphficare. 
principalele prevederi din re
gulamentele de desfășurare a 
competițiilor. în același sens, 
începînd cu returul campiona
tului 1978—1979. se instituie 
„Trofeul sportivității" pentru 
publicul orașelor din județ care 
au echipe de fotbal în Divi
ziile B si C. După cum se 
observă, toate măsurile pe care 
și le-a propus comisia de propa
gandă urmăresc atragerea unor 
mase tot mai largi la practica
rea sportului, educarea sportivi
lor, tehnicienilor și spectatorilor.

DE IA PROGRAMUL T.V., 
LA MARII CAMPIONI
Care sînt ultimele perfor

manțe mondiale ?. Care este 
cel mai bun sportiv al lumii T 
Cum se execută lovitura de 
atac la tenis de masă ? Care 
este programul sportiv T.V. al 
săptăminii ? Care au fost gaz
dele Jocurilor Olimpice de 
vară și de iarnă 1 — iată doar 
cîteva întrebări, la care elevii 
Școlii generale nr. 7 din Sf. 
Gheorghe (jud.' Covasna) pot 
afla răspuns consultînd „avizie
rul" aflat pe coridorul scolii; 
Realizat cu sprijinul părinților 
— păi Szentpăli, Kăroly Bokor, 
Vasile Dobre, Albert Salamon. 
Janos Kucher, Sandor Olios 
sînt doar cîteva exemple, a- 
jutorul lor manifestîndu-se. de 
fapt, pe multiple planuri —■,■ 
din inițiativa profesorului A- 
eațiu Fcher (desenele prof. Ja
nos Peter, aduc un plus de ori
ginalitate). avizierul permite 
copiilor să fie în contact per
manent cu noutățile din spor
tul românesc si mondial. Fap
tul că acțiunile eu caracter 
sportiv se află la Ioc de frunte 
pe agenda timpului liber al 
elevilor de la Școala generală 
nr. 7 (director Lâszlo Kutași) 
îsi găsește explicația si în._ 
avizierul de pe coridor, care 
prin realizare si conținut este 
cu mult maî mult decît un 
simplu mijloc de afisaj. Vă- 
zîndu-i pe marii campioni, a- 
flînd cîte ceva din secretele 
lor. elevii scolii tind să devină, 
dacă nu performeri de elită, 
măcar constanți practicanti ai 
sportului, ceea, ce, desigur, nu 
este puțin lucru.



„Concursul Prietenia" la schi alpin ION MONEA NU ESTE DOAR 
UN FOST MARE BOXERLA SLALOM URIAȘ, AU CÎȘTIGAT OASPEȚII

POIANA BRAȘOV, 23 (prin 
telefon). Vineri dimineață, un 
«oare caid învăluia Postăva
rul, locul de disputare a ac
tualei ediții a „Concursului 
Prietenia" la schi alpin. La 
întreceri sînt prezenti sportivi 
Si sportive din 7 țări — Bul
garia, Cehoslovacia. R.P.D. Co
reeană. Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. si România — schiori 
bine pregătiți, cu frumoase ca
lități. aflati încă la vîrsta ju
nioratului.

Proba inaugurală — slalomul 
nrias — a avut loc pe Pirtia 
Lupului, pe o lungime de 1250 
m. cu diferență de nivel de 
250 m și cu 50 de porti. S-a 
disnutat o singură manșă deoa
rece primăvara, instalată aici 
ca la ea acasă, face ca ză
pada să se topească „văzind 
cu ochii". La băieți, după o 
coborîre sigură, cu alunecare 
excelentă si cu tehnică bună, 
a învins cehoslovacul Ivan 
Pacak, cîstigător. dealtfel. în 
acest sezon si al „Criteriului 
european de juniori". Repre
zentanții noștri au evoluat mo
dest ; doar Zsolt Balazs s-a si
tuat mai onorabil, pe locul 6. 

Trebuie. însă, retinut că an
trenorii noștri nu au putut în
scrie în concurs pe cei mai 
buni juniori români ■— Vili 
Podaru. Mihai Bîră si Dorin 
Dinu — toți accidentați.

Disputa fetelor a fost si ea 
interesantă si a revenit șchioa
pei sovietice Tatiana Pivovar- 
cik, care a mai concurat pe 
această pîrtie cu puțin timp 
în urmă, cu prilejul „Dinamo- 
viadei internaționale de iarnă". 
Schioara noastră Daniela Un
crop a acuzat zăpada moale și a 
obtinut doar locul 8. Antreno
rul lotului român. Ton Bogdan, 
a înscris în cursă — si bine 
a făcut — o garnitură foarte 
tînâră. cu frumoase perspec
tive. în care ne-a făcut plă
cere să o urmărim pe Anca 
Moraru (nu a împlinit incâ 
11 ani).

Clasamente. JUNIORI : 1. I. 
Pacak (Cehoslovacia) 1:15,51 ;
2. D. Kondielka (Cehoslovacia)

CAMPIONATE • COMPETIȚII

1:15,61 j 3. V. Adjikov (Bul
garia) 1:16,22; ...6. Z. Balazs 
(România) 1:17,76 ; ...9. C. Ado- 
rian (România) 1:18,44 ; ...12.
Gh. Fulea (România) 1:19,28 •, 
...16. FI. Vințilă (România) 
1:21,0; ... 18. C. Fusulan (Româ
nia) 1:22,56 ; JUNIOARE : 1.
Tatiana Pivovarcik (U.R.S.S.) 
1:17,45 ; 2. Monika Hojsnikova 
(Cehoslovacia) 1:17,78: 3. A-
nieta Gornisewiecz (Polonia) 
1:18,42; ...8. Daniela Uncrop 
(România) 1:20,71 ; ...16. Erica 
Codrcscu (România) 1:23,93 ; 
17. Maria Balazs (România) 
1:24,62 : 18. Csilia Peters (Româ
nia) 1:27,13 ; ...20. Karin Covaci 
(România) 1:23,05 ! 21. Daniela 
Tampa (România) 1:32,42 ; 22. 
Anca Moraru (România) 1:33,32.

Duminică, de la ora 10. pe 
pirtia Ruia (de sub teleferic) 
va avea loc cursa de slalom 
special. în două manse.

Paul IOVAN

Apreciat multi ani de-a ria
dul pentru remarcabilele sale 
succese internaționale (nume
roase medalii obținute la 
campionatele europene .1 la 
Jocurile olimPlce, între anii 
1960—1969), aplaudat pentru 
frumoasele sale evoluții. Ion 
Monea a ajuns — ca atițl alți 
sportivi — la vîrsta retragerii 
din activitatea competiționalâ. 
Dar, pasiunea pen
tru sportul căruia 
l-a dedicat 14 din
tre cel mal frumoși 
ani ai vieții a ră
mas. La puțină vre
me după ce a pără
sit ringul, maestrul emerit al 
sportului Ion Monea a Început 
să se ocupe de inițierea In tai
nele sportului cu mănuși a 
unei grupe de copil șl juniori 
în cadrul clubului Dinamo. Cu
noștințele bogate, tactul pe
dagogic șl dorința de a tace 
o treabă bună l-au ajutat pe 
tînărul antrenor să nu ră- 
mină in anonimat

Spectatorii prezenti la Pa
latul sporturilor și culturii cu 
ocazia turneului internațional 
„Centura de aur" l-au remar
cat desigur, în colțul ringu
lui și pe ion Monea. Șl nu o 

singură dată. Campionul na
țional al „penelor", Titi Cer
cel, este primul produs de 
valoare al antrenorului Mo
nea. In rîndul „semlușorilor", 
la „Centura de aur" a evo
luat șl juniorul Florin Stan, 
un alt elev al țînărului an
trenor de la Dinamo. FI. Stan 
a produs chiar o surpriză : 
l-a întrecut la puncte pe com

ponentul lotului na
țional. Paul Căpri- 
ceanu. califlcin- 
du-se în semillnala 
competiției. Doi 
dintre componenții 
de bază ai lotului de 

tineret, Ilie Moise și Ion Stan, 
sînt juniori care au deprins 
tainele boxului tot de la fostul 
multiplu campion al țării. Și 
Ion Monea practică numai 
de cițiva ani profesia de șle
fuitor al tinerelor talente. 
Dar, după cum se poate con
stata cu destul succes.

Bravo Monea ! Așteptăm, în 
continuare, noi „produse" de 
calitate de care boxul româ
nesc — pe care l-ai slujit cu 
credință — are acum atita 
nevoie.

Mihai TRANCĂ

SÎMBĂTA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15 : Olimpia — 
C.S.S. Ploiești, Progresul — 
Voința Brașov, Voința Bucu
rești — Mobila Satu Mare, 
P.T.T. — Politehnica Bucu
rești. meciuri în cadrul Divi
ziei A (f).

POPICE. Arena Voința, ora 
15 : Voința București — Glo
ria București, meci din cadrul 
campionatului feminin, divizia 
A.

RUGBY. Stadion Steaua, ora 
15 : Steaua — Grivița Roșie 
(Dlv. A); teren Tel, ora 15: H.C. 
Sportul studențesc II — Aero
nautică ; stadionul Olimpia, 
ora 16 : Gloria — Rulmentul 
Alexandria (meciuri în div. B).

TENIS DE MASA, sala de 
la Stadionul Republicii, ora 
17 : C.S.Ș. Slatina — C.S.ș. 
Viitorul Pitești (campionatul 
diviziei A pe echipe, feminin).

VOLEI. Sala Institutului pe
dagogic, ora 17,30 : Confecția— 
Universitatea (B, f).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : Olimpia — 
C.S.S. Ploiești, Progresul — 
Voința Brașov, Voința Bucu
rești — Mobila Satu Mare, 
P.T.T. — Politehnica Bucu
rești, meciuri în cadrul divi
ziei A (f).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 14,15 : Dinamo — Sportul 
studențesc (juniori), ora 16 : 
Dinamo — Sportul studențesc 
(Div. A) ; stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Dlnamo 
Slatina (Div. B) ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul 
Vulcan — Petrolul Ploiești 
(Div. B) ; teren Flacăra roșie, 
ora 11 : Flacăra roșie — 
i.C.S.I.M. (Div, C) ; teren 
Triumf, ora 13 : Viscoza — 
Petrolul Bolintin Vale (Div. 
C) ; teren Automatica, ora 11: 
Automatica — Victoria Lehliu 
(Div. C) ; teren Danubiana, 
ora 11 : Unirea Tricolor — 
Electronica (Div. C) ; teren 
F.R.B., ora 11 : Sirena — Teh- 
nometal (Div. C) ; teren 
Triumf, ora 11 : Automeca- 
nica — T.M.B. (Div. C) ; te
ren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — Luceafărul H (Dlv. 
C>.

GIMNASTICA. Sala de la 
Obor « C.S. Școlar nr. 2, ora 
9 : Concurs în cadrul compe
tiției „Micul gimnast" (cat. a 
IV-a și a m-a).

POPICE : Arena Voința, ora 
8,36 : Voința București — Ra
finorul Ploiești; arena Olimpia, 
ora 8,30 : Olimpia București— 
Petrolul Teleajen Ploiești ; 
arena de la clubul întreprin
derii „Republica", ora 8,30 : 
Gloria București — Carpați 
Sinaia, partide din campiona
tul masculin, Divizia A.

RUGBY. Teren Tei, ora 10 : 
R C. Sportul studențesc — Fa
rul (Div. A) ; stadionul Olim
pia, ora 10,30 : Olimpia — 
S.N. Oltenița ; Stadionul tine
retului n, ora 11 : Calculato
rul — Vulcan (meciuri în 
Div. B).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, ora 9: 
C.S.Ș. Slatina — C.S.Ș. Viito
rul Pitești (campionatul divi
ziei A pe echipe, feminin).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
10,30 : Dinamo — C.S.U. Ga
lați (A, m) ; sala Electronica, 
ora 10 : calculatorul — Elec- 
troputere Craiova (B, m) ; 
sala institutului pedagogic, 
ora 10 : Voința — Prahova 
Ploiești (B, f) ; sala Giulești, 
de la ora 10 : Rapid — „7
Noiembrie" Sibiu, C.F.R. — 
Progresul Brăila (B, m) ; 
sala Eleetra, ora 9,30 : Elec
tra — Dlnamo Brăila (B. m) ; 
sala Flacăra roșie, ora 9 : 
Flacăra roșie — Albatros 
Constanta (B. f).

Divizia A la polo
„MORIȘCA" 

FRAȚILOR RUSU 
STOPATĂ 

DE TINÂRUL PORTAR 
M. SIMION

CLUJ-NAPOCA, 33 (prin tele
fon). Fără îndoială, iubitorii 
sportului din orașul de pe So
meș au fost favorizați, în de
curs de trei zile ei avlnd posi
bilitatea să urmărească, in ca
drul celui mai pasionant cam
pionat de polo din ultimul de
ceniu, partide de un deosebit 
nivel, alături de jocuri cu răs
turnări de scor captivante. Vi
neri, după-amiază. Crișul a 
condus pe C.N. A.S.E. cu 5—1 
șl 6—2, apoi bucureștenii au 
luat conducerea cu 8—6 și 9—7, 
pentru ca, după un final dra
matic, studenții să realizeze pri
ma lor victorie din acest cam
pionat : 12—11 (1—5, 4—1, 4—2,
5— 3). in fața unei format li de 
nerecunoscut față de evoluții
le precedente și care a fost pe 
punctul de a pierde și meciul 
anterior, cu Progresul București.

Unul dintre jocurile „tari" ale 
turneului a opus echipele Vo
ința Cluj-Napoca și Rapid Bucu
rești, aflate acum in urmărirea 
noului lider, Dinamo București. 
Am asistat din nou la o între
cere care a produs realmente 
satisfacție numeroșilor specta
tori. „Morișca" fraților Claudiu 
și Radu Rusu a funcționat im
pecabil timp de două reprize, 
clujenii ajungînd să conducă cu
6— 1 I La acest scor, antreno
rul rapidist Cornel Rusu a in
trodus portarul de rezervă Mi
hai Simion. O inspirație feri
cită. Tînărul jucător a apărat 
fără greșeală. Inchizind, pur și 
simplu, poarta sa. In același 
timp, Hie Slăvei, în mare ver
vă, a Înscris de patru ori con
secutiv, iar Iuliu Olac a resta
bilit egalitatea în min. 25 : (—6 
(2—1, 4—1, 0—3, 0—1). Voința a 
mai avut o șansă mare „eît roa
ta carului", în ultimele secun
de, dar Csongor Gyărfăs a ra
tat singur de la 2 m I Au con
dus V. Burdea și N. Nicolaescu.

In ultimul meci, Dinamo — 
Progresul 12—6 (2—2, 3—2, S—1,
4—1). (Adrian VASILIU).

„CUPA TRIUMF" 
LA CANOTAJ

Cu prilejul deschiderii etapei 
de vară a „Daciadei" miine va 
avea loc pe lacul Herăstrău, în- 
cepind de la ora 8, o competiție 
de canotaj fond organizată de 
Clubul sportiv școlar și dotată 
cu „Cupa Triumf". Participă toa
te secțiile de canotaj din Ca
pitală.

START IN „CUPA F. R. CICLISM" 
cursă de 8 zileSportivi din 5 țări intr-o

Incepind de mîine, șoselele din 
preajma municipiului Constanta 
vor fi străbătute în iureș de ci
cliști bulgari, eehoslovaci, polo
nezi, unguri și români, anga
jați în competiția Internațională 
„Cupa F.R.C.". Cursă de tradiție 
a sportului nostru cu pedale, 
„Cupa F.R.C." are programate, 
în acest an, opt etape, în cursul 
cărora se va alerga pe trasee di
ficile, nu atit prin lungimea lor, 
cit prin profilul sinuos al șose
lelor. Iată, dealtfel. programul 
complet după care se va derula 
competiția : duminică 25 martie, 
etapa I : Constanța — Eforie — 
Mangalia șl retur, 80 km, startul 
la ora 10 ; luni 26 martie, etapa 
a Il-a : Constanta — Mamaia — 
Tariverde și retur, 100 km, star
tul la ora 14 ; marți 27 martie, 
etapa a Hl-a : Constanta — Cum
păna — Negru Vodă — Cotul Văii 
— Albești — Mangalia — Eforie— 
Constanța, 120 km, startul la ora 
14 : miercuri 28 martie, etapa a 
IV-a : Constanța — Mamaia — 
M. Kogălniceanu — Tîrgușor — 
Cheia si retur, 90 km, startul la 
ora 14,30 ; joi 29 martie, etapa 
a V-a : contratimp individual, 20 
km, cu plecarea din fata hote
lului „Parc", din Mamaia, startul

TRĂGĂTORUL MARIN STAN ÎNVINGĂTOR 
LA „CUPA DRAVA"

în cadrul concursului dotat cu 
„Cupa Drava“, desfășurat in Bul
garia, la care au participat tră
gători de la cluburi militare din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S., țintașul român 
Marin Stan a ciștigat proba de 
pistol viteză cu 596 p, real'zlnd 
astfel o performanță de nivel 
mondial. Pe locul 2 — Kotola 
(Cehoslovacia) 593 p, iar pe lo
cul 5, Al. Gcred, cu 591 p. Clu

ETAPA DE RUGBY DOMINATA DE „MECIUL 
NEÎNVINSELOR" : STEAUA - R.C. GRIVIȚA ROȘIE

Etapa a patra a turneelor fina
le (1—3 și 9—16) din campionatul 
de rugby este, în general, foarte 
atractivă. Se desprinde meciul 
Steaua — R.C. Grivița Roșie, ca
re opune singurele divizionare A 
cu maximum de puncte la activ 
(9) pină astăzi (stadion Steaua, 
ora 15). în afara luptei pentru 
păstrarea unui bilanț neîntinat și, 
implicit, a continuării în ritm 
susținut a cursei pentru titlu, aș
teptăm un derby de calitate, așa 
ca între două echipe cu foarte 
mulți internaționali, pregătite de 
doi antrenori emeriți (Petre Cos- 
mănescu la Steaua, respectiv Vio
rel Moraru) șl doi maeștri eme
riți ai sportului (Adrian Mateescu 
și Radu Demian).

Tot în turneul de elită, cam
pioana, Farul Constanta, joacă pe 
terenul echipei Sportul studen
țesc, care vizează o primă vic
torie. La Petroșani, Știința — Di
namo, alt meci interesant, după 
cum nici cel de la Iași (Politeh
nica— Rapid) nu are un favorit 
cert.

In întrecerea pentru locurile 
»—16, unde fiecare punct contea
ză foarte mult (se știe, două e- 
ehipe retrogradează automat, alte 
două susținînd baraj cu cîștigă- 
taarele seriilor Diviziei B), două 
partide care promit spectacol : 
C.S.M. Sibiu — Știința CEMIN 
Baia Mare și Universitatea Timi
soara — Politehnica Cluj-Napo
ca. In schimb în meciurile Mi

VA FI MECIUL CRIȘUL - RAPID UN DERBY 
AL CAMPIONATULUI FEMININ DE BASCHET?

Crișul Oradea — echipă deta
șată tn fruntea clasamentului — 
și Rapid București — campioana 
țării — se întîlnesc, astăzi șl 
miine, în partida-derby a etapei 
a 18-a a Diviziei A la baschet 
feminin. Teoretic, orădencele sînt 
favorite, deoarece prezintă lotul 
complet și aflat într-o formă 
sportivă remarcabilă, în vreme 
ce bucureștencele vor evolua fără 
Mariana Andreescu, Ștefania Ba
sarabia șl Aurora Vintilă (indis- 

la ora 14,30-; vineri 30 martie, 
etapa a Vl-a : Constanta — Cum
păna—Comana—Negru Vodă și re
tur, 90 km, startul la ora 14,30; sim- 
bată 31 martie, etapa a Vil-a : 
Constanta — Basarabi — Cobadin 
— Adamclisi — Urluia și retur, 
130 km, startul la ora 14 : du
minică 1 aprilie, etapa a vm-a: 
cursă pe circuit. 50 km, în sta
țiunea Mamaia, între hotelurile 
Albatros și Internațional. In afa
ra etapelor de contratimp șl pe 
circuit, în toate celelalte startul 
se va da din dreptul Sălii spor
turilor din Constanta.
• Joi după-amiază s-a desfășu

rat. pe strada Maior Coravu din 
București, ultima cursă înaintea 
prezentării alergătorilor la startul 
„Cupei F.R.C.". Competiția, dota
tă cu „Cupa Steaua", a fost cîști- 
gată la seniori de C. Cirjă — 
Dinamo (aflat astfel la cea de a 
treia victorie, în acest Început 
de sezon), urmat de Th. Drăgan 
(Olimpia) și M. Romașcanu (Di
namo). în clasamentul pe puncte, 
pe primul loc s-a situat P. Do
lofan (Steaua). Iată și învingă
torii de la celelalte probe : D. 
Cioară (Dinamo) — juniori mari 
și Fl. Popescu (C.S. Sc. 1) — 
juniori mici. 

bul Steaua București s-a clasat 
pe primul loc in întrecerea pe 
echipe, cu 2 369 p. In proba de 
pistol liber, trăgătorul sovietic 
V. Sumatohin s-a impus cu ex
celentul total de 572 p, tot el cîș- 
tigind și proba de pistol 18 m, 
cu 386 p. La pistol liber. Al. Ge- 
red a reușit 551 p, D. Vinț 511 p, 
iar C. Țirloiu 537 p. Dintre tră
gătorii români la pistol 1# m, 
cel mai bun rezultat — 378 p — 
aparține lui C. Țirloiu.

dia Năvodari — Rulmentul Birlad 
și C.F.R. Brașov — Minerul Gura 
Humorului lupta se anunță to
tală !
• Miercuri după-amiază, în Ca

pitală, a avut loe un prim trial 
al lotului reprezentativ A, în ve
derea apropiatelor partide cu 
Italia (22 aprilie). Spania (29 a- 
prilie) șl U.R.S.S. (8 mai). La 
această primă convocare au răs
puns „prezent" 42 de rugbyști 
fruntași, cum ar fi bunăoară Mo- 
trescu, Bucos, Dărăban, c. Dinu, 
Pintea (revenit la lot. ceea ce ne 
bucură 1), M. lonescu, Paraschiv, 
Suciu. Murariu, Borș, Munteanu, 
Stoica, Orteiecan, dar șl cîtlva 
tineri, cu certe perspective, ca, 
de pildă, Caragea, Fuicu, Rădu- 
Jescu, Florea, Gh. Dinu, Marges- 
cu, Matei, N. Dinu, Grlgore și 
alții. Trialul nu a fost. însă, edi
ficator șl, așa cum ne spunea 
antrenorul federal V. Irimescu, 
el va fi în consecință repetat Ia 
11 aprilie, dată la care vor juca 
două formații — „probabilii" 
cu „posibilii". Printre cei 46 de 
jucători care vor fi oonvocați 
atunci se va afla, desigur, șl Du
mitru, căpitanul echipei repre
zentative, acum, el aflîndti-se în 
perioada de examene.
• Totodată, a fost alcătuit si lo

tul de juniori (lărgit). în vede
rea apropiatului sezon interna
țional, format din 31 elemente 
ale tinerei generații, despre care 
se spun multe cuvinte bune.

ponibile din motive de sănătate). 
Cunoscînd, insă, capacitatea de 
mobilizare a feroviarelor, apre
ciem că ele sînt, totuși, apte, 
chiar și în deplasare, de o com
portare bună, deși adversarele 
nu au pierdut nici un meci pe 
teren propriu (în actualul cam
pionat).

Programul etapei : Crișul Ora
dea (locul 1 în clasament) —Ra
pid București (2) — în tur 63—64 
ți 59—74. Universitatea Timișoara 
(3) — Universitatea Cluj-Napoca 
(7) — 92—79 și 100—90. Progresul 
București (9) — Voina Brașov (3)
— 56—64 șl 57—92, Voința Bucu
rești (4) — Mobila Satu Mare (6)
— 56—06 și 77—73, Olimpia Bucu
rești (10) — C.S.S. Ploiești fii) — 
44-47 șl 66-69, P.T.T. București 
(12) — Politehnica București (5)
— 41—72 Si 47—98.

SE REIA CAMPIONATUL
După o întrerupere de o săptă- 

minâ. se reia campionatul Divi
ziei A la popice, azi șl miine 
disputindu-se etapa a Xin-a. Atit 
la femei, cît ți la bărbați, con
fruntarea se anunță deosebit de 
interesantă : unele formații își 
apără locurile din fruntea clasa
mentelor (după cum se știe, pri
mele trei clasate din cele patru 
serii vor participa la turneul fi
nal pentru desemnarea campioa
nelor). iar altele vor să evite pe
riculoasele locuri 9—10, sortite re
trogradării. Dacă unele echipe 
din fruntea clasamentelor practic 
nu mai pot pierde locurile 1—3, 
în etapele care au mal rămas, 
ca de pildă Hidrotehnica Brașov, 
Voința Tg. Mureș — fete seria 
Nord, Constructorul Galați — bă
ieți seria Sud, Electromureș Tg. 
Mureș șl Aurul Baia Mare — 
băieți, seria Nord, sînt în schimb 
formații care speră să-a amello- 

TINERII MOTOCICLIȘTI 
ROMÂNI SE PREGĂTESC 

PENTRU 
„CUPA PRIETENIA” 

LA DIRT-TRACK
Pregătirile tinerilor alergători 

de dirt-track. vizați a participa 
1a ediția 1979 a „Cupei Prietenia*4 
(27 mai. la Brăila), au continuat 
la Poiana Brasov, unde au fost 
oonvocați juniorii I. Pavel. D. 
Kulcsar (Voința Sibiu), S. Pos- 
tolache, G, Scarlat (C.S. Brăila) 
ți M. Gheorghe (Metalul Bucu
rești). Aceștia au fost supuși la 
o serie de teste, executind un 
scurt program de antrenamente 
comune sub conducerea tînăru- 
lui tehnician Cornel Voiculcscu.

„Cupa F.R.M.* Ia motocros 
și dirt-track

• în programul- „Cupei F.R.M." 
la motocros figurează clase pen
tru juniori mici si mari, tineret 
și seniori. întrecerile se vor des
fășura astfel : etapa I — 1 apri
lie la Buzău ; etapa a n-a — 8 
aprilie la Vălenii de Munte ; eta
pa a IlI-a — 15 aprilie la Sf. 
Gheorghe : etapa a IV-a — 29 
aprilie la Cîmpuluhg-Museel.
• Primele două etape ale „Cu

pei F.R.M." la dirt-track sint 
programate la Arad. în zilele de 
30 martie și 1 aprilie.

Un nou concurs 
de îndeminare

Recentul concurs de îndemîna- 
re, organizat în Capitală, a fost 
dștlgat de M. Bălan (C.M. Buc.) 
la avansați și M. Badea (l.s.B.) 
la începători. Pentru următoarea 
reuniune, programată la 1 apri
lie, se fac înscrieri la sediul 
C.M.E.F.S. din str. Biserica Am- 
zel nr. 6, precum și în ziua con
cursului (pină la ora 10) la sta
dionul ..23 August" (intrarea din 
str. Maior Coravu).

Luni și marți, 
la Slănic-Prahova 

CAMPIONATUL 
INTERNAȚIONAL 

DE MICROMODELE
Luni și marți, la Slănic-Praho

va, într-una din uriașele „săli* 
ale vechii saline, vor avea loc 
întrecerile celei de a 13-a ediții 
a Campionatului internațional de 
micromodele al României. Anul 
acesta, la competiție participă ae- 
romodeliști — fruntași pe plan 
mondial în această ramură teh- 
nico-sportivă — din Cehoslovacia. 
R. D. Germană, Polonia Si Româ
nia. Federația de specialitate a 
stabilit, după mai mulți ani de 
încercări, că luna martie oferă 
în subteran cele mal bune con
diții pentru evoluția micromode- 
lelor, astfel că se așteaptă ca 
disputele să fie deosebit de inte
resante.

DIVIZIONAR LA POPICE
reze situația de acum înainte. 
Astfel, Voința București (1) —
o formație încadrată cu jucă
toare valoroase — aflată la pa
tru puncte mal puțin decît Rapid 
București, Voința Galați sau La- 
romet București, continuă să as
pire la un loc printre primele 
trei. în seria Sud, la bărbați, 
sexteturile de pe locurile 3—3 au 
toate cite 12 p ; printre ele : O- 
Ilmpia București. Petrolul Tclca- 
jen Ploiești și Gloria București, 
formații bine cotate în campio
nat. care vor aborda cu multă 
ambiție partidele care au mai 
rămas de disputat. Deci, un fi
nal de campionat atractiv. (T.R.)
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Astăzi, in semifinalele C. C. E.

EMPOR ROSTOCK-DINAMO BUCUREȘTI,
UN VERITABIL DERBY AL HANDBALULUI INTERNATIONAL

BOSTOCK, 23 (prin telefon). 
Sîmbătă dupâ-amiază. în noul 
Palat al Sporturilor si Congre
selor. inaugurat în urmă cu 
trei sâptămîni. se va desfășura 
partida-tur a semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin între Em- 
por Rostock si Dinamo Bucu
rești. Meciul este programat la 
era 17,30 (18,30 ora României) 
si va fi condus de cuplul 
arbitri suedezi Nilsson 
Lundin.

Dinamo 
seara la 
din care 
dar în care este prezent Cor
nel Penu. Iată, dealtfel. „12“-le 
pe care antrenorul emerit O- 
prea 
foaia 
nescu 
Tase, 
Paizan,

de 
si

ioi 
lot

București a sosit 
Rostock cu un 
lipsește Ghită Licu,

înscrie pe 
Penu. Io- 

Ștef, 
Durau. 

Grabovschi si

Vlase îl va 
de arbitrai : 
(portari). Bedivan. 
Oprea. Flangea.

Matei.

Cosma. Dinamovistii au efec
tuat primul antrenament vineri 
dimineața în sala veche. în 
care acum 5 ani echipa Româ
niei iuca cu formația Spaniei, 
obtinînd un succes care s-a a- 
dăugat la temelia celei de a 
4-a victorii a handbalului nos
tru la campionatele mondiale. 
Abia sîmbătă dimineața (de la 
ora 10) va avea loc antrena
mentul de acomodare cu tere
nul de ioc din Palatul Sportu
rilor si Congreselor. Atît an
trenorul emerit Oprea Vlase. 
cît si iucătorii de la Dinamo 
București sînt convinși că par
tida de sîmbătă este deosebit 
de dificilă, dar sînt hotărîti să 
facă totul pentru a-si susține 
sansa de calificare în finală.

După cum se știe, partida, 
retur va avea Ioc la 1 apri
lie în Palatul sporturilor și 
culturii din București, Empor

Rostock, afectată de insucce
sul din campionatul recent în
cheiat (locul 5). vrea să se 
reabiliteze în fata suporterilor, 
numeroși si entuziaști, din o- 
rasul de Pe Baltica. Echipa s-a 
pregătit intens în răstimpul de 
două săptămîni dintre înche
ierea campionatului și partida 
de sîmbătă. iar cele 3 piese de 
bază (Bohme. Wahl si Wilk, 
iucători selecționați în forma
ția reprezentativă a R. 
mane) au promis să 
înălțimea așteptărilor, 
totul pentru a cîstiga 
mai aici la Rostock.

în orice caz. se anunță o 
partidă extrem de disputată, un 
veritabil derby al handbalului 
international, la nivelul cam
pioanelor naționale.

D. Gcr- 
fie la 

să facă 
nu nu-

Hristache NAUM

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)
(Urmare din pag. 1)

partidă și se poate spune că, 
practic, ea a pierdut în aceste 
20 de minute ocazia unei de
tașări decisive, care să-i aducă 
și victoria. După prima pauză_, 
formația noastră înregistrează 
o scădere, subliniată, între al
tele, și de faptul că — deși 
beneficiază de trei ori de su
perioritate numerică — nu iz
butește să concretizeze. Oaspe
ții, în schimb, marchează în 
min. 25 prin Jack de Heer, dar 
Justinian, cu un șut puternic 
de la distanță, aduce din nou 
conducerea pentru selecționa
ta română (min. 30). Urmează 
un scurt moment de... euforie 
pe care, în minutul următor, 
Jansen îl speculează : 2—2.
Peste alte patru minute. Van 
de Broek aduce pentru prima 

«pară avantaj Olandei. De re- 
fnarcat că ultimele două go
luri ale oaspeților au fost în
scrise în urma unor contra
atacuri în doi jucători. în care 

^lementul decisiv a fost vite
za în patinaj a acestora. Ulti
ma repriză este foarte echili
brată, portarul De Bruyn se 
remarcă în mai multe ocazii, 
dar, cu toată insistența lor 
(din păcate, uneori, dezordona
tă), hocheiștîi noștri 
șese egalarea, mai ales 
olandezii, avantajați de 
rit și de forță, cîștigă i 
ritatea „duelurilor" om 
în apărare.

Au condus Koskinen 
landa), Tsukumoto (Japonia) și 
Petersen (Danemarca) o parti
dă urmărită de 4 000 de spec
tatori.

nu reu- 
că 

gaba- 
majo- 

la om

(Fin-

R.D. GERMANĂ - NORVEGIA
9-2 (2-1, 2-1, 5-0)

Locurile 5-8Locurile 1-4
CLASAMENTE

1. OLANDA 2 2 0 0 11-3 4 5. Elveția 2 2 0 0 7-4 4
2. R.D, Germana 2 2 0 0 13-5 4 6. Japonia 2 10 1 6-6 2
3. România 2 0 0 2 5-7 0 7. Austria 2 10 1 &-6 2
4. Norvegia 2 0 0 2 3-17 0 8. Danemarca 2 0 0 2 4-7 0

ULTIMEI ZILE
Ora 18,00 : România—Norvegia
Ora 19,00 : R.D. Germană—Olanda

PROGRAMUL
Ora 9,30 ; Danemarca—Japonia 
Ora 12,30 : Austria—Elveția

hocheîștii din echipa R.D. Ger
mane s-au detașat pe fondul 
unei pregătiri fizice superioa
re. Au marcat: Muller (2), 
Frănzel (2), D. Peters, Bielas, 
Braun, Kuhnke, Slapke, res
pectiv Setreng, Andersen.

Au arbitrat: Westreicher
(Austria), Frei (Elveția) 
Zsitva (Ungaria).

Arbitri: Schweiger (R.D.G.), 
Barbu și Balint (ambii 
România).

JAPON1A - AUSTRIA 
3-2 (1-1, 1-1, 1-0)

din

Și

ELVEȚIA - DANEMARCA 
3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

peLa capătul unui meci 
care hocheiștîi elvețieni doreau 
foarte mult să-1 cîștige, ei au 
reușit, In cele din urmă, dar 
după mari emoții. Poate că, 
marcați de importanța rezul
tatului, ei au început jocul 
crispați și, din această cauză, 
au ratat enorm în prima re
priză, permițînd — în plus — 
rapizilor și tinerilor hocheiști 
danezi să realizeze cîteva con
traatacuri periculoase. La ca
pătul unei astfel de acțiuni, 
Andersen a deschis scorul în 
min. 18, lăsînd 
vom asista la o 
Dar, în repriza 
mai ales — în 
jocului, echipa 
regăsit și, într-un final bun, 
în forță, a jucat cu mai multă 
prospețime decît de obicei, a 
egalat (min. 33 prin Widmer) 
și apoi s-a detașat destul de 
clar în ultima repriză prin go
lurile realizate de Conte (min. 
46) și Schmid (min. 51).

impresia că 
mare surpriză, 
a doua și — 
ultima parte a 
Elveției s-a

Partidă echilibrată în pri
mele două reprize, după care

LOTUL SPANIEI PENTRU MECIUL CU ROMANIA
în vederea întîlnirii cu echi

pa națională a tării 
din ziua de 4 aprilie, antreno
rul Ladislau Kubala a format 
lotul reprezentativ al Spaniei. 
El se compune din următorii 
17 jucători : Arconada, Uritu- 
concea — portari ; Marcelino, 
Migueli. Alexanco. San Jose, 
Cundi — fundași: Saura. Asensi, 
Villar. Del Bosque, Heredia — 
mijlocași ; Quini, Ruben Cano, 
Santillana. Dani, Felipe — îna
intași.

TRAGERE LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE

noastre.
După etapa de mîine din 

campionatul spaniol, lotul se 
va reuni. în ziua de 27 martie, 
pentru pregătire centralizată, 
în vederea meciului cu echipa 
țării noastre, antrenorul secund 
al reprezentativei Spaniei. 
Santamaria, soseste astăzi în 
România cu scopul de a vedea 
la fata locului stadionul 
tral“ din Craiova, 
disputare a 
— Spania.

,Cen- 
locul de 

partidei România

la sorți, meciurile 
cupelor europene, programate la 11 și 

In C.C.E. : Austria Viena — Malmb F.F. ; Nottingham 
F.IC. Koln. Cupa cupelor : Fortuna Dusseldorf — Banlk 

Barcelona — S.K. Beveren. _ * ‘
Borussia Monchengladbach ; Steaua Roșie Belgrad

Ieri, la Zurich, au fost stabilite prin tragere 
din semifinalele 
25 aprilie. 
Forest — 
Ostrava ; 
Duisburg 
Hertha.

Finala „Cupei cupelor" va avea loc la 16 mal ta orașul elvețian 
Basel, Iar finala „Cupei campionilor europeni" 
30 mal la Munchen. Finala „Cupei U.E.F.A." c“ 
tulul .....

C.F. Cupa U.E.F.A. : M.S.V.

se va desfășura tur-retur se

—V* este programată la
_______ care conform regulamen- 

va disputa la 9 șl, respectiv, 23 mal.

des- 
ten- 
de- 

- în

Partidă de mare luptă, 
fășurată sub semnul unei 
siuni nervoase deosebite, 
oarece rezultatul ei era - 
bună măsură — hotărîtor pen
tru configurația finală a cla
samentului : în cazul unei în- 
frîngen, formația niponă ră- 
mînea cu zero puncte și retro
grada în grupa C. Așa, însă, 
lupta pentru evitarea retro
gradării se va decide sîmbătă.

Marcatori: Yamauchi (min. 
5), Wakabayashi (min. 39), 
Itoh (min. 41) pentru Japonia, 
respectiv Sadjina (min. 7) și 
Konig (min. 27). De menționat 
că în min. 47 Konig a ratat un 
sut de penalitate. Arbitri: G. 
Grigoriev (U.R.S.S.), V. Zsitva 
(Ungaria), N. Toemen (Fin
landa).

LA MANTINELĂ • •

• După disputarea seriilor, 
un clasament al eficacității 
(rezultat prin adiționarea go
lurilor înscrise și paselor din 
care s-a marcat) arată astfel:

1. Dietmar Peters (R.D.G.) 
13 p (7 goluri din 24 de șu
turi + 6 pase), 2. Jack de 
Heer (Olanda) 12 p (6 goluri 
din 26 șuturi + 6 pase), 3- 
Osamu Wakabayashi (Japo
nia) ii p (8/23+3), 4. Rudolf 
Konig (Austria) 8 p (5/20+3) 
și Gerhard Muller (R.D.G.) 8 
p (4/18+4).

Primii români în acest cla
sament se află pe locul 
cu cite 5 puncte : ~
Axinte ~
reanu 3/19+2), 
(2/32+3) și 
(1/14+5).
• La încheierea jocurilor 

din serii, în clasamentul pen
tru „Cupa fair-piay’, pe pri
mele locuri se află : Ungaria 
— 24 minute de penalizare. 
R.P. Chineză, R. D. Germană 
și Japonia cu cîte 32 minute 
penalizare etc.

ll.
Dumitru

(3/14+5), Doru
Elod

Zoltan

Tu- 
Antal 
Naghi

în meci restantă (re- 
pentru C.C.E. : Glasgow 

(ta tur 
înscris 
pentru

tur)
Rangers — F.C. Koln 
o—l). Pentru oaspeți 
D. Miiller (mln. 48), 
gazde McLean (mln.

1—1 
a 
iar 
86).

• în sferturile de finală ale „Cu
pei Angliei" (rejucare): Arsenal— 
Southampton 2—0 (1—0). In se
mifinale, Arsenal va tatilni for
mația Wolverhampton, la 31 mar
tie, pe teren neutru, la Birmin
gham,

ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ 
SPORTUL HALTERELOR?
â O vasta acțiune de popularizare pe plan mondial 
@ Trei sportivi români printre primii 10 din lume 9 Me
dicina in slujba performanțelor Arbitraje electronice

Cu ani în urmă, se afirma 
că sportul halterelor - face 
parte din categoria discipline
lor olimpice care prezintă mai 
puțin interes, fiind nespecta- 
culos si. ca urmare, reuniunile 
cu „ridicări de greutăți" avînd 
priză redusă la public. Printre 
argumente cea mai plauzibilă 
pare a fi durata extrem de 
lungă a concursurilor. De fapt, 
ne amintim că 
Roma, din 1960. 
îsi desemnau 
zorii zilei, deși 
cepuseră la lăsarea serii.

Iată însă că modificările aduse 
regulamentului au determinat 
un reviriment. Prin eliminarea 
stilului „împins", durata între
cerilor a fost simțitor redusă, 
ca să nu mai vorbim de fap
tul că numărul participantilor 
la fiecare categorie a fost îm
părțit De grupe valorice. Cu 
alte cuvinte, dacă la o cate
gorie sînt înscriși — să zicem 
— 20 de concurenti. Primii 10 
în ordinea rezultatelor ante
rioare formează grupa A. iar 
restul gruna B. Clasamentul 
final se alcătuiește în 
de rezultatele obținute, 
rent de gruna în care 
vul a luat startul.

Munca neobosită de 
larizare a halterelor 
prinsă de federația internațio
nală si de cea europeană (pe 
continentul nostru), precum și 
televizarea marilor întreceri au 
avut drept urmare lărgirea sfe
rei practicantilor acestui sport, 
precum si o afluență tot mai 
mare de spectatori la con
cursuri. La ora actuală, la fo
rul international sînt afiliate 
nu mai nutin de 107 federații 
naționale de ne toate continen
tele I Organismul mondial, in 
colaborare cu cel european, 
s-a străduit (si a reușit în mare 
parte) să organizeze cursuri de 
perfecționare Dentru antrenori, 
în scopul ridicării continue a 
nivelului valoric, exprimat in 
obținerea unor rezultate ex
cepționale. Această acțiune 
este continuată prin creșterea 
volumului de muncă a sporti
vilor la antrenamente, folosi
rea stiintei medicale (fiziolo
gie. biochimie, biologie), pre
gătirea în tot timpul anului.

Anul care a trecut a adus 4 
noi recorduri mondiale la „to
talul" celor două stiluri, fără 
a mai vorbi de cele cîteva 
zeci îmbunătățite ... __  ... _
stiluri). Ne bucură, firește că, 
pentru prima oară în istoria

acestui sport, pe lista primilor 
10 din lume în 1978 (contînd 
numai rezultatul celui mai bun 
din fiecare (ară) figurează și 
3 halterofili români. Ion Buta 
— locul 3 cu 305 kg (după 

— Bulgaria — 
Ivan Vergun — 
307,5 kg) și pe 
Marian Grigoraș 

si V asile Groapă
la J.O. de la 
unele categorii 
campionii spre 
întrecerile în-

funcție 
indife- 
sporti-

PO0U- 
între-

partial (pe

CARMEN BUNACIU PE
MOSCOVA, 23 (Agerpres.) — 

In ultima zi a concursului de 
înot, care a avut loc în bazin 
acoperit la Minsk, proba femi
nină de 100 m spate a fost 
cîștigată de Elena Kruglova 
(U.R.S.S.) cu 1:04,86. Carmen 
Bunaciu (România) s-a clasat

MARIA ALEXANDRU
LA C. M.

lanko Rusev
312,5 kg si
U.R.S.S. — 
locurile

pană)__.
semigrea). Pe lista celor 
buni 10 din lume (din 
figurează sportivi din țări

io
(cat 
(cat. 
mai 
1978) 
cu tradiție îndelungată si cu
performante înalte în acest 
sport (U.K.S.S.. Bulgaria, Un
garia. Polonia. R. D. Germană), 
precum si din țări în care 
halterele au început să-si for
meze mai recent o tradiție: 
Cuba (cu doi recordmani mon
diali. Urrutia si Nunes). Aus
tralia, Elveția. R. F. Germa
nia, R.P. Chineză, Liban etc.

Două probleme stau încă în 
atenția forului de specialitate. 
Lupta împotriva „dopingului" 
si a folosirii anabolizantelor si 
cea a creării unei unităti de 
vedere în privința arbitraielor. 
Dacă prima chestiune a fost 
în mare măsură rezolvată, ca 
urmare a măsurilor extrem de 
riguroase luate împotriva spor
tivilor care au apelat la dro
guri. cealaltă — a arbitraie- 
lor — rămîne încă deschisă. 
Dar să le analizăm pe scurt, 
în 1977 au fost înregistrate 28 
de cazuri de sportivi care au 
folosit stimulente interzise, iar 
cu un an mai tîrziu. cifra „in- 
culpatilor" s-a redus la 8. Se 
pune totuși problema recupe
rării după efort si a Pregătirii 
organismului pentru concurs. 
Cum? Iată întrebarea pe care 
si-o pun antrenorii; Răspunsul 
îl dă medicina sportivă : este 
admisă folosirea unor prepa
rate farmaceutice, care nn dău
nează organismului, ci. dimpo
trivă. îl fortifică : vitamine, 
glncide. lactate, nroteîne.

în privința arbitrajului, pri
mele experiențe în ce prives+e 
folosirea aparatelor electronice 
au dat rezultate excelente. în 
domeniul obiectivitătii. Pe 
scurt, este vorba de un apa- 
ratai electronic destul de com
plicat. care indică prin semna
lizare. greșeala comisă de spor
tiv în timpul ridicării greută
ții. Astfel se înlătură orice du
blu. Sperăm ca în scurt timp 
noua aparatură electronică să 
fie folosită pe scară lar^ă. nu 
numai la unele întreceri.

Ion OCHSENFELD

LOCUL 3, LA MINSK
pe locul 
concurs, 
Salnikov 
cord mondial la
cu timpul de 
8:01,43 aparținea 
Robert Hackett).

3 cu 1:06,l, In același 
sovieticul

a stabilit un nou re- 
800 m liber 

7:56,43 (v.r.
americanului

Vladimir

PRINTRE FAVORITE 
DE TENIS DE MASĂ

PHENIAN, 23 (Agerpres). — 
Comisia de organizare a cam
pionatelor mondiale de tenis 
de masă, care vor începe la 
25 aprilie la Phenian, a stabi
lit pozițiile „favoriților" pe 
tablourile de concurs. în pro
ba de simplu feminin, printre 
cele 16 favorite, figurează Maria 
Alexandru (România), Pak Iun 
Sun (R.P.D. Coreeană), Olah 
(Ungaria), Ton Lin (R.P. Chi

neză), Pak Yon Ok (R.P.D. 
Coreeană), Judit Magos (Un
garia), Jill Hammersley (An
glia) etc. De asemenea, în pro
ba de dublu femei figurează 
printre favorite și cuplul Wei 
Li Jie (R. P. Chineză) — Ma
ria Alexandru (România).

CEI MAI BUNI
ÎN FEBRUARIE

• TELEX e TELEX @ TELEX • TELEX 0
BASCHET a In orașul iugoslav 

Poreci s-a disputat finala „Cupei 
cupelor", opunind echipele Gabetti 
Cantu (Italia) și Den Bosch 
(Olanda). Baschetbaliștii italieni 
au obținut victoria : 83—73 (40— 
39). a Emerson Varese a învins 
in deplasare eu 83—82 (după pre
lungiri), echipa Real Madrid și 
s-a calificat în finala „Cupei 
campionilor europeni". în care, 
va întîlnl. la 5 aprilie, formația 
Bosnia Sarajevo, la Grenoble.

HOCHEI a La Barcelona, 
C.M. (grupa C) : Iugoslavia 
Spania 10—1 ; Franța 
15—3 ; Coreea de Sud 
lia 0—0; Italia —Bulgaria 8—4. 
clasament conduce Iugoslavia, 
10 p, urmată de Italia, tot 
10 p, Franța 8 p. Bulgaria 4 
Spania 2 p, Anglia 2 p. Australia

in

Anglia 
Au stra

in 
cu 
cu 
p.

și coreea de Sud — cite 1 p.
ȘAH • în runda a 4-a a tur

neului de la Bialystok (Polonia), 
Aurel Urzică a remizat cu polo
nezul Z Schimchak. In fruntea 
clasamentului se află șahistul so
vietic A. Butnorius, cu 31/* p.

TENIS a Tracy Austin a obți
nut o surprinzătoare victorie cu 
6—3. 6-*-l, ta fața lui Chris Evert, 
in turneul feminin de la Madison 
Square Garden (New York). Alte 
rezultate : Sue Barker — Wendy 
Turnbull 6—4, 6—2. Martina 
vratllova — Virginia Wade 
6—4. * In turneul de la 
Orleans : Borg — Stockton 
6—3 ; McEnroe — Warwick
6— 2 ; Gottfried — Stewart
7— 5 ; Smid — Lutz 6—2, 2—6, 
a La Nancy : Barazzutti 
reton 6—4, 6—2 ; Haillet - 
hard 6—1, 4—8, 6—3.

Na-
6—4. 
New 
6—3.
6—4.
6— 3,
7— 5. 
Mo-

Eber-

O anchetă inițiată de ziarul 
„Sport" din Bratislava iși pro
pune stabilirea celor mai buni 
sportivi din țările socialiste, in 
fiecare lună. Pentru februarie, 
punctajul, stabilit în urma con
sultării altor redacții de specia
litate, 11 așează in fruntea cla
samentului pe hocheistul Boris 
Mihailov, echipier de bază al 
reprezentativei U.R.S.S., învin
gătoare ta ultimul mecl-test cu 
selecționata nord-americană, 
New York. Următoarele 
ale „podiumului" au fost 
ite campioanei europene 
ritura in înălțime Andrea 
(Ungaria) șl campioanei 
diale la săniuțe Melitta 
mann (R. D. Germană). Pe lista 
„celor 10“ evidențiafi figurează 
și atleta româncă Natalia Mă- 
rășescu, campioană europeană șl 
recordmană mondială de sală 
la 1 500 m plat, cu un prețios 
loc 5.

la 
locuri 

atribu
ia să- 
Matay 
mon- 
Soll-
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