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Campionatele europene de box de la Koln

ASTĂZI, 7 BOXERI ROMANI IN SEMIFINALE
CONCUREAZĂ PENTRU MEDALIILE DE ARGINT!
Prezenți în penultima fază: DANIEL RADU,DRAGOMIR ILIE, CAROL HAJNAL, 
ION BUDUȘAN, VALENTIN SILAGHI, GEORGICĂ DONICI și ION CERNAT
După ce marți Carol Hajnal (ușoară), Dragomir llie (semi- 

ușoară) și Ion Budușan (semimijlocie) iși asiguraseră medaliile de 
bronz, prin victoriile de miercuri alți patru boxeri români (Da
niel Radu - muscă, Valentin Silaghi - mijlocie, Georgică Donici 
— semigrea și Ion Cernat — grea) au ridicat la 7 numărul semifi- 
naliștilor noștri care vor încerca 
finalele competiției.

KOLN. 9 (prin telefon). 
Prima reuniune de miercuri a 
fost așteptată cu mare nerăb
dare de delegația României la 
cea de a XXIII-a ediție a 

europene ce se 
localitate. Expli
că în această 

zilei urcau trep- 
și patru pugiliști

astă-seară să obțină acces la

a cucerit medalia de 
EI a avut ca adversar pe

Do-

GIMNASTE DIN U DE ȚARI

• CiȘTIGATOAREA ULTIMELOR DOUA 
EDIȚII, NADIA COMANECI, IN FORMA 
BUNĂ, VIZEAZĂ AL TREILEA TITLU DE 
CAMPIOANA ABSOLUTA © SPORTI
VELE NOASTRE IN DISPUTA PENTRU

MEDALII LA APARATE

campionatelor 
desfășoară în 
cabil pentru 
primă gală a 
tele ringului 
români, candidați la medalii.

Prima reuniune de miercuri 
a fost deschisă de „muștele" 
Daniel Radu și S. Orban (Un
garia). Partida a debutat cu 
un studiu al ambilor sportivi, 
dar primul care a atacat a fost 
românul care, cu 
sale serii rapide de 
l-a făcut să bată în retragere 
pe redutabilul său 
un boxer scund, dar extrem de 
puternic. în repriza secundă 
Daniel boxează la fel de atent, 
lovește cu precizie, iar prin de
plasări derutante, face ca ma
joritatea „rafalelor" lui Orban 
.să lovească în gol. în schimb 
icroșeele expediate de român 
'cu ambele brațe sint vizibil a- 
cuzate de adversar. în ultime
le tfoi minute de luptă ambii

cunoscutele 
lovituri.

adversar.

sportivi au făcut multă risipă 
de energie, dar superioritatea 
românului a fost evidentă. Cu 
toate acestea a surprins neplă
cut că verdictul i-a fost acor
dat lui Daniel Rado doar cu 
3—2. Cei care l-au indicat ciș- 
tigător au făcut-o la 2—3 punc
te diferență. în timp ce arbi
trii finlandez și danez au vă
zut cu totul altceva— Oricum, 
Daniel Radu prin această vic
torie a devenit al patrulea bo
xer român care a intrat in po
sesia. deocamdată, a medaliei 
de bronz. în semifinale el îl 
va întîlnl pe F. Kegebein 
(R.D.G.) care l-a învins prin 
k.o. 2 pe D. Konovalov (Iugo
slavia).

Al doilea sportiv român care 
a evoluat în această reuniune 
a fost mijlociul mic Vasile 
Gîrgavu. El l-a întîlnit pe cam
pionul mondial al categoriei, 
sovieticul Vladimir Savcenko. 
După numai 50 de secunde 
românul a recepționat o lovi
tură la ochi și, rănit, 
declarat învins prin k.o.

Semigreul Georgică 
este al cincilea pugilist

care 
bronz, 
francezul R. Caramanolis.
nici, cu o excepțională dorință 
de victorie, a atacat încă de la 
primul sunet de gong. El a 
plasat nenumărate lovituri, din 
toate pozițiile, $i un croșeu de 
stingă face ca sportivul fran
cez să asculte numărătoarea. 
Sub ploaia de lovituri a româ
nului, Caramanolis este salvat 
de gong. Și repriza secundă a 
avut un aspect asemănător.

Mihai TRANCA

(Continuare in pag a 4-a)

Orașul Copenhaga, gazda ce
lei de a Xll-a ediții a Campio
natelor europene de gimnastică, 
polarizează de citeva zile in
teresul opiniei publice sportive 
europene și chiar mondiale. 
Aid și-au dat întilnire cele mai 
bune gimnaste ale Europei, care 
se pregătesc să ia startul, vi
neri șî simbătă. în tradiționala 
competiție menită să desemne
ze campioana absolută și cam
pioanele pe aparate în gimnas
tica feminină continentală.

Pe listele de înscriere ale 
Comitetului de organizare figu
rează nume din 22 de țări, fie
care dintre acestea avînd drep
tul să alinieze în concurs cîte 
trei sportive. Iată, dealtfel, ță
rile care și-au anunțat parti
ciparea la întrecerea din capi
tala Danemarcei : Anglia. Aus
tria, Belgia, Bulgaria, 
slovacia. Danemarca, 
Finlanda, Franța, R.D. 
nă. R. F. Germania, 
Luxemburg. Norvegia. 
Polonia. Portugalia,

Sucdia, Ungaria și

r.l

a fost

Donici 
român

OMUL si viâta raționali
„MAI MULTĂ MIȘCARE 

ÎNSEAMNĂ NAI PUȚINE «VIZITE» 
LA POLICLINICI ȘI SPITALE"

este de părere dr. LIVIU VULCU, 
medicul-șef al județului Alba

— Tovarășe dr. Liviu Vulcu, 
Alba reprezintă unul din ju
dețele țării în care varietatea 
reliefului îndeamnă permanent 
la mișcare. Considerați că oa
menii locurilor valorifică sufi
cient condițiile geografice exis
tente ?

— Da și nu 1 Cel tineri, sub 
influenta procesului de indus
trializare se arată a fi tot mai 
convinși de necesitatea mișcă
rii în aer liber. Ii întîlnesti In 
excursii și drumeții (Apusenii 
constituind o puternică chema
re în mijlocul naturii). îi vezi 
practicînd un sport sau altuL 
N-am să evoc ceea ce se pe
trece în centre urbane mai im
portante din județ, la Alba 
lulia sau Cugir. la Blaj sau 
Aiud, ci mă voi referi la o a- 
șezare de dimensiuni mult mal 
mici, cum este Baia de Arieș. 
Acolo, industria — cea textilă 
— a făcut din tinere fete care 
pînă mai ieri nu prea erau de
prinse cu exercițiul fizle. a- 
depte ale sportului, cu mult 
peste ceea ce se realizează In 
..reprizele" de gimnastică la 
locul de muncă. Greutățile se 
mențin. In schimb. In unele 
zone rurale, de pildă cele din 
vecinătatea orașelor CImpenI 
si Abrud acolo unde popu
lația. în general avansată ca 
vîrștă manifestă o oarecare 
reticență la mișcare.

— Dacă ne-am referi strict 
la populația din centrele ur-

bane, am putea face afirmația 
că ea îndeplinește criteriile 
vieții raționale, că este pe de-

li beri u ST AMA

(Continuare în pag. 2-3)

Ceho- 
Elveția, 
Germa-

Iialia, 
Olanda. 

România,

Spania. 
U.R.S.S.

După 
gimnastele 
luni la Copenhaga, unde și-au 
continuat. în fiecare zi. antre
namentele și pregătirea exerci- 
țiilor cu care vor evolua vineri 
și simbătă. Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle, Melita Ruhn și 
Anca Kiss manifestă o formă 
bună și se află în centrul aten
ției specialiștilor și a ziariștilor 
dornici de a afla, cu două-trei 
zile mai înainte, amănunte des
pre exercițiile pregătite pentru 
această competiție de gimnas
tele noastre. Cum este si firesc, 
forma bună manifestată de gim
nastele românce în ultima vre
me. cu deosebire în cadrul de
monstrațiilor și concursurilor 
de verificare din Suedia, face 
ca apropiata confruntare să fie 
privită de delegația noastră cu 
încredere și optimism. Cu per-

cum s-a mai anunțat, 
românce sint de

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag a 4-a)

TALERIȘTII ROMÂNI, DE TREI ORI 
CAMPIONI BALCANICI LA SKEET!
• Bogdan Marinescu, o pcrlormanța dc răsunet: 195/200 t G Echipa noastrd 
a stabilit un nou record balcanic ® I. Toman a egalat recordul national dc Juniori

Cu multă hotărîre au concurat reprezentanții noș
tri și în ziua a doua a Balcaniadei de talere arun
cate din turn (skeet) desfășurată la poligonul Tu
nari. După ce, în prima zi, ei se impuseseră în cla
samentele intermediare, ieri, taleriștii români șî-au 
consolidat pozițiile fruntașe, cîștigînd în final tot 
ceea ce se putea ciștiga !

Să derulăm, însă, interesantul film al întrecerii de 
ieri.

Ion Ionică, liderul zilei de marți, a suportat destul 
de greu această responsabilitate. In consecință, a ca
potat la ultima serie, în care a totalizat doar 22 de 
talere doborîte. In schimb, Bogdan Marinescu, elev al 
cunoscutului antrenor I. Lovinescu, de la Olimpia, a 
„spart" totul pe standul alăturat și s-a instalat, 
un total demn de luat în considerație — 195 t —, 
primul loc al clasamentului, în- 
trînd astfel pentru a doua oa
ră în posesia titlului balcanic 
(este singurul talerist care se 
poate lăuda de-a lungul tutu
ror edițiilor trecute cu „du
blarea" acestei performanțe !). 
Ionică a revenit apoi în pri
mul plan al întrecerii, el cîș
tigînd de o manieră impresio
nantă (25 talere) barajul sus
ținut cu A. Sencovici și cu gre
cul P. Pappas. Ultimii au in
trat din nou In baraj, locul 3 
revenind reprezentantului nos
tru, după (3!) serii, oaspetele 
cedind (22 t) de-aba în ulti
ma...

Lăudabilă a fost. dealtfel, 
comportarea întregii echipe a 
României (merite i se cuvin și 
antrenorului de lot A. Sălceâ- 
nu). care s-a instalat autoritar 
In fruntea ierarhiei balcanice, 
reușind totodată un nou record 
al competiției, eu 577 t Pe 
aceeași linie, noul campion bal-

Toman (Vi

Bogdan Marinescu, 
singurul trăgător 
de talere arunca
te din turn care 
a reuftt să reedi
teze performanta 
de a deveni cam

pion balcanic—

canie de juniori, T._____
nătorul Timișoara) — antrenor 
L Neamțu, care a egalat, con
comitent. recordul național, cu 
147 t din 150 posibile.

REZULTATE TEHNICE : 
skeet. seniori: 1. B. Marines
cu 195 t — campion balcanic, 
2. I. Ionică 194.25 t, 3 A. Sen- 
covici 19424, 24. 24 t, 4. P. 
Pappas (Grecia) 194 24. 24, 22 t

Ceilalți trăgători români 
reușit: A. Oster — 189 t și 
S. Popa 189 11 echipe: 1,
România 577 t, nou record bal
canic — campioană balcanică ;
2. Grecia 570 t, 3. Bulgaria 548 
t! juniori : 1. I. Toman 147 t, 
record național egalat, — cam
pion balcanic, 2. Șt. Egri 144 t,
3. L Iosipov (Bulgaria) 138 t

Radu TIMOFTE

Golul egalizator al lotului înscris de Augustin, care a primit 
centrarea de la Doru Nicolae și l-a surprins pe portarul ploieștean 
Focșeneanu.

In jocul de
de fotbal

Foto : N, DRAGOS

verificare dinaintea meciului
cu selecționata Ciprului

LOTUL REPREZENTATIV
PETROLUL PLOIEȘTI 3-1 (1-1)

Lotul reprezentativ, care se 
pregătește pentru meciul cu Ci
pru. din preliminariile Cam
pionatului european, a susținut 
ieri, la Ploiești, un joc de ve
rificare cu echipa Petrolul. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—1 (1—1). Selecționabilii
au jucat slab în prima parte a 
verificării, revenindu-și după 
pauză, acționînd mai eficace. 
Ambițioasă, fosta divizionară 
A, o formație omogenă, de o 
recunoscută tehnicitate, a pro
fitat repede de greșelile com- 
ponenților lotului reprezentativ, 
tehnice (pase greșite) și tactice 
(marcaj defectuos), înscriind 
prin TOPORAN în mln. 12, cu

capul, din mijlocul 
Golul a fost marcat 
cursul lui Cîrstea, stoperul de 
marcaj al selecționatei, dar șl 
din pricina coechipierilor aflațl 
pe „fază", pe post de... privi
tori. Abia după primirea golu
lui, in urma Intervențiilor de 
pe banca conducerii tehnice, 
lotul a avansat cu fundașii, 
dind astfel semnalul apropierii 
liniilor, al jocului, cit de cit, 
combinativ. Și superioritatea 
teritorială deținută acum de 
selecționabili i-a pus pe aceș-

Gheorghe NICOIAESCU

careului, 
și cu con-

(Continuare în pag. 2-3)



AVEM EJN TALENT DE EXCEPȚIE IN CICLISM. 
C1NE-L AJUIA SA AJUNGĂ CANDIDAL OLIMPIC?

CLASAMENTE IN ERA COMPUTERULUI c
— ion George, cum ți se 

pare primăvara aceasta ?
Tînărul cu ochi vii, jucăuși, cu 

mustața ce se chinuie să mijeas
că, ne privește, prea serios pen
tru vîrsta lui.

— în general, capricioasă. Pen
tru mine ea este pragul spre cel 
mai greu sezon din viață.

așa ? Crezi că 
altele, încă și

calea spre toate tainițele probei 
denumită „regina velodromului-.

— Ti-ai făcut vreun model 
printre marii ași - al vitezei ? 
Morelon, Trentin, Pakhadze, 
Sercu 1

ge n-are la această oră o 
cletă ca lumea.

bici-

vă spun, nu

nu 
mai

pot

— Mi-e rușine să vă mărturi
sesc, dar nu-i cunosc 
unul dintre ei...

Am uitat că este și 
și foarte lipsit de 
Proba sa se învață 
concursuri și el abia apucă 
lasă de două-trei ori pe an 
lume, și-at unei numai p in
cite un concurs. Prof. Dan

pe nici

tăr 
ță. 
In 
să 
în

foarte tl- 
experien- 
în deosebi

țele la zi ale primitor 10 ju
cători și jucătoare de tenis 
din țară — pe temeiul punc
telor acumulate în toate com
petițiile interne, precum și 
la meciurile reprezentativelor 
naționale — facem un servi
ciu acestui sport care are 
nevoie — întocmai multor al
tora — de un permanent sti
mulent. Iată deci, după toate 
concursurile ind±vid.uale dis
putate de la începutul anului 
și pînă la 23 aprilie, clasa
mentele primilor 10 :

MASCULIN : 1. Marian Mir
za (Steaua) 474 p, 2. 
Dărăban (Sănătatea 
434 p, 3. —
4. Tralan

în
Snag<— Nu credeți că ar 

mal ușor prin proba 
1 000 m cu start dî pe

— Ba da, răspunde profesorul 
de la Clubul sportiv școlar nr. 2. 
De aceea am și făcut multă 
forță în iarnă, iar acum îl mîn 
pe șosele pentru rezistență. II 
cred capabil anul acesta de un 
rezoKat între 1:09 și 1:10 pe 
„mie-, iar în sezonul viitor de o 
performanță în jur de l:07.„

Pretențioase obiective, mai ales 
cînd calendarul internațional este 
încă incert, Iar băiatul acesta 
pleacă dimineața din Berceni, 
face ocolul Bucureștlului (școa
lă, velodromul Dinamo, CL sp. 
șc. nr. 2 din str. Avrig, sala de 
forță de lîngă ElectroaparataJ), 
sosind seara acasă, să doarmă 
fără vise.

Viitorul acestui mare V ent ar 
trebui să Intereseze toți factorii 
care poartă grija performanței 
sportive românești. Este singu
rul ciclist — la această oră — 
care îndreptățește speranțele ve
lodromului, este singurul pe 
care-1 vedem capabil să ajungă 
printre așii ciclismului de pistă 
amator. Cine-1 va ajuta însă să 
escaladeze Ever estul performan
ței ? Clubul sportiv școlar nr. 2 
face totul, dar poate puțin în 
materie de calendar competițio
nal și material sportiv de mare 
finețe; federația încearcă eîte 
ceva, dar parcă-i prea subjugată 
de probele-de fond; iar cluburile 
mari, care-1 vor prelua în cu
rând pe George, așteaptă să va
dă „cam cfte parale face", cam 
ce șanse are să aducă ceva lauri 
care să se adauge Ia cununa de 
pe firmă. Pînă atunci timpul 
trece. Trece tn defavoarea lui 
Ion George, în defavoarea ciclis
mului nostru.

răzbi 
de 

loc ? rețpul
La t

plu

sportului, 
cu siste-

mai vorbim, tn 
care l-a tngenun- 
mal mulțl dintre 

o frecvență ulul- 
cursel șl Istețimea

Hristache NAUM

Romania B
Zaria Voroșilovgrad 3-1 ION GEORGE

(Urmare din pag. 1)

— Chiar 
vor fi și 
grele ?

— Drept să ____,__ _
să mi le închipui. în vara aceas
ta trebuie să-mi susțin baca
laureatul și examenul de intrare 
la facultate. Și, tot în zilele ei 
călduroase, vreau să mă impun 
in fața selecționerilor olimpici, 
deci să fac nu numai cele mai 
bune rezultate din cariera de 
pînă acum, ci să realizez creș
teri care să impresioneze.

— Vei reuși, ion George ?
— Dacă n-aș avea o rază 

speranță, nu m-aș mai apuca de 
muncă. Un Sisif, chiar și mo
dern, rămîne oricum un simbol 
al muncii zadarnice.

Ne place băiatul acesta de 19 
ani, bucureștean get-beget, elev 
in ultima clasă a Liceului indus
trial electro-energetic nr. 4, nu 
prea Înalt (1,68 m), dar robust 
(68 kg), sprințar la minte și un 
mare talent al velodromului ro
mânesc, poate cel mai mare din 
cite a avut ciclismul nostru. Ju
nior încă, el a egalat recordul 
țării la viteză — cu 11,3 s — și 
a ajuns in finala seniorilor. Des
pre isprăvile sale printre Juniori 
este inutil să 
condițiile în 
ehiat pe cei 
seniori. Are 
to are, simțul _____  T____ ,_____
necesară pentru a prinde repede

Echipa masculmă de volei Ză
ri* Voroșilovgrad se află In tur
neu in țara noastră. . Voleibaliștii 
«oviettci au In tUn it la Tulcea o 
selecționată secundă a României 
care a obținut victoria cu 3—1 
(12, 14, —10, 11), după un joc fru
mos. S-au remarcat : Sterea, Sto- 
lan, runda, de la Învingători, 
Ukratnskl șl Haleskl, de la În
vinși. (P. Comșa — coresp.)

Budișteanu, cel care acum 
ani i-a deschis lui George 
ciclismului și n plimbă, 
atunci, prin grădina sa minuna
tă, este preocupat de calendarul 
competition al, de îmbinarea 
gramului de învățătură cu 
competițional, de găsirea 
biciclete pe măsura elevului 
Fiindcă — s-o spunem

pro- 
cel 

unei 
sSu.

Geor-

Trăim în era computeriză
rii activității sportive. Acum 
câteva zile, în premieră, am 
avut și la București un ine
dit meci de șah între om și 
mașină electronică. Dar mult 
mau evidentă este escalada 
calculului prin aparate auto
mate în stabilirea ierarhiilor 
sportive. Sie înmulțesc tot 
mai frecvent . competițiile 
mondiale, continentale sau 
naționale în care victoria se 
decide prin adiționare de 
puncte, în timp, criteriile de 
clasificare fiind extrem de 
variate, dar totdeauna bazate 
pe cumul cifric.

In lumea mare a 
tonul l-a dat șahul 
mul ELO, dar te
nisul a făcut înce
putul. De cînd- cu 
Marele premiu
F .I.L.T. — dar și de
când calendarul tenisistic in
ternațional a hiat proporții 
excesive pe mapamond — 
clasamentele celor mai buni 
Jucători din lume suferă mo
dificări aproape săiptămlnale 
(cel puțin la coloana puncte
lor dobindi-te). Nu altfel stau 
lucrurile în timpul iernii cu 
schiul care-și poartă „circul 
alb" prin lume și-i ține .sub 
tensiune pe suporterii sportu
rilor hivemale pînă la de
cernarea „cupelor mondiale". 
Scrima — deși cu un pro
gram internațional mai puțin 
încărcat — a introdus, de 
asemenea, bătălia pentru po
ziții, prin suma cifrelor chi
vernisite de la un 
altul.

în toate acestea 
dentă descoperirea 
tendință) că Jocul 
tel or in perpetuă 
este unul din principalii sti- 
mulenți în activitatea sporti
vă, atât pentru practicau ți, dt 
și pentru susținători. Iată de 
ce, apelând La calculele elec
tronice ale ing. Mihai Algiu 
țrtîn Comisia centrală de da- 

■ ■LCcări), am considerat că 
piMWnd periodic clasamen-

concurs la

este evi- 
(de venită 

clasamen- 
schimbare

Aurel 
Oradea) 

Andrei Dârzu 417 p, 
Marcu (Dinamo 

Brașov) 415 p, 5. 
Laurențiu Bucur 
(Dinamo Buc.) 344 p, 
6. Silvan Nicu- 
lescu (Progresul 

București) 342 p, 7. Alexandru 
Siltd (Cuprom Baia Mane) 334 
p, 8. ionel Russen (Cuprom) 
313 p, 9. Radu Hărnuț (Eori- 
tehndca Cluj-Napoca) 310 p, 
10. Dan. Nemeș (Jiul petro
șani) 304 p.

FEMININ : L Mnri ana. Had- 
giu (Constructorul ~ Brăila) 
687 p, 2. Camelia Chiriac (Di
namo Brașov) 611 p, 3. Cos- 
mina Popescu (T.C.B.) 457 p, 
4. Dorina Brăștin (U.T.A.) 401 
p, 5. Elena Trifu (Progresul) 
360 p, 6. Luminița Sălăjan 
(Politehnica Cluj-Nap oca) 274 
p, 7. Simona Nunwedller 
(Progresul) 264 p, 8. Elena 
Jecu (Sănătatea Oradea) 259 
p, 9. Marilena Totoran (Di
namo Buc.) 258 p, 10. Maria 
Romanov- (Politehnica Buc.) 
240 p.

(Poate nu e de prisos să a- 
mintim că Federația română 
de tenis este pe cale de a 
Întocmi un regulament potri
vit căruia Înscrierea Jucă
torilor noștri la turneele in
ternaționale se va face nu
mai pe baza situării în clasa
mentul primilor 10).

Victor BANCIULESCU
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BONA FID E...
Peste 500 de boboci ai atle

tismului, mai precis 504 Ju
niori și Junioare EI, au inau
gurat, cu întrecerile lor de 
ia iași, lungul sezon de con
cursuri al anului 1979, plin 
de tot felul de acțiuni, una 
mal importantă ca cealaltă, 
întrecerile din dealul Copou- 
hti au evidențiat numeroase 
elemente talentate, pe care 
fie poate conta pentru activi
tatea de viitor. Din păcate, 
acest concurs, cu caracter re
publican, a evidențiat cu 
pregnanță și un aspect ne
gativ Iată despre ce 
este vorba: regu- Punctul OS t putarea 
lament ul — și la ’ " -
această competiție — condi
ționează participarea ooncu- 
renților de realizarea preala
bilă a unor performanțe stan
dard. Potrivit principiului 
„bona fide* (bună credință), 
FJLA. ia de bune cifrele pe 
care duhurile ori chiar co
misiile teritoriale de atletism 
1 >e prezintă ca standarduri 
realizate de concurenți. Reali
tatea pe care o demonstrează 
concursul este însă, de fie
care dată, pentru multi a-tleti, 
cu totul alta !

Adică, ce mai vorbă, mulțl, 
chiar foarte mulțl concurenți 
nu mai realizează în concurs 
performanțele standard, re
zultatele lor fiind departe de 
cerințele —
pune sub 
labilitatea 
fel, cum 
faptul că _______________
tlcipanți (deci, mai mult 
Jumătate !) n-au

la lași, rezultate echivalente 
standardurilor inițiale I Știm 
că există situații în care, în 
mod fortuit, undi concurența 
nu evoluează la nivelul obiș
nuit și ca atare obțin rezul
tate slabe. Dar chiar 257 
cei 504 particip anți, ca
Iași...

Cum această chestiune 
foarte veche și cum, din 
cate, iată, ea continuă, în 
fida repetatelor invitații 
ordine și corectitudine 
F-R-A., pentru eradicarea 
se impun măsuri

.. poate

din 
ia

MM MBLTĂ MIȘCARE ÎNSEAMNĂ MAI PUJINf VIZITE IA POLICLINICI Șl SPITALE
F 

u

inițiale, ceea ce 
semnul Îndoielii va- 
acestor cifre. Alt- 

se poate explica 
257 din cel 504 par- 

___ t de 
îndeplinit,

e 
pă- 
po- 

la 
ale 
ei

severe ; 
chiar și im- 

_ _ __ _ _ cheltuieli
lor de deplasare 

pentru acei atleți — și nu 
sînt puțini ! care, în mod 
evident, sînt departe de ce
rințele standardurilor de par
ticipare !

De asemenea, trebuie să se 
pună ordine și in privința 
nerespectării de către cluburi 
a unei alte clauze regulamen
tare referitoare la termenul 
de înscriere în concurs a 
atleților. Aproape de regulă, 
înscrieri nereale, la o probă 
sau alta, conduc la serioase 
greutăți, făcute cu bună ști
ință, organizatorilor de con
cursuri.

Sfimbătă și duminică, la 
Constanța, vor avea loc între
cerile concursului de primă
vară al Juniorilor IL Bine-ar 
fi ca Federația de atletism 
să și pună, cu hotărâre. or
dine în chestiunile semna
late î

Romeo VI LARA

plin convinsă de nevoia respec
tării lor ?

— Diferențiat, da. De pildă, 
populația școlară este cea mai 
receptivă ia principiile vieții ra
ționate. Prin orele de educație 
fizică, prin cele de activități 
extrașcolare. prin munca diri- 
ginților, a organizațiilor de 
pionieri și de tineret, elevii în
țeleg 
muncii 
miine cu 
în care 
mentația 
realizeze 
Urmează, 
lația „reciclată' 
sau policlinici.
tate a acesteia, învățind din 
dezavantajele vieții nerațio- 
nale, a devenit adeptă a miș
cării, a unei alimentații care 
ține seama de anumite rigori. 
Există și un al treilea com
partiment, care datorită mijloa
celor de popularizare vine 
în întîmpinarea recomandărilor 
noastre. Oamenii încep să în
țeleagă că mai multă mișcare 
și. în general, o viață echili
brată înseamnă mai puține 
vizite la spitale și policlinici.

— In sprijinul vieții rațio
nale, pledînd pentru aceasta, 
se înscriu, în anii din urmă în
deosebi, și 
cultură fizică 
din rețeaua 
răspund la 
deziderat ?

' — Răspund,
măsură tot mai mare, 
zate pe lîngă spitale, aceste 
„laboratoare c.f.m." dispun de 
un personal specializat și be
neficiază. de regulă, de o bază 
material^ adecvată. Mă refer 
la «"'Arătură. Sigur trebuie să 
cerem mai mult acestor uni
tăți medicale. Pe de altă par
te se simte nevoia ca si spi

necesitatea îmbinării 
de pregătire pentru 

o viață echilibrată, 
exercițiul fizic, ali- 
și odihna trebuie să 
o simbioză perfectă, 
după aceea, popu- 

i“ prin spitale 
Marea majori-

talele sâ dispună de amenajări 
sportive simple. în folosul pa- 
cienților aflați în convales
cență. Sînt aspecte care ne 
preocupă foarte serios.

— Mergînd prin școlile Ju
dețului, ni s-a vorbit cu mult 
interes d?spre o inițiativă co
mună a Ministerului Sănătății 
și a Ministerului Educației și 
Invățămînlului, urmărind de
pistarea deficienților fizici. In 
ce stadiu vă aflați ?

— Inițiativa se află într-un 
stadiu incipient. Urmărim. în- 
tr-adevăr. să depistăm cazurile 
de 
cu 
le.

deficienți fizici, de regulă 
vicii ale coloanei vertebra- 
acțiune care cere timp.

Nu ne vom limita, însă, la o 
simplă constatare ci, prin gim
nastică medicală. nădăjduim 
ca multe dintre cazurile de
pistate să fie retușate. Și 
fiindcă ne aflăm la acest capi
tol profilactic, care vizează 
formarea și creșterea unor ge
nerații sănătoase, pline de vi
goare, permiteti-mi să semna
lez și pe această cale necesi
tatea unei intensificări a ac
tivității sportive de masă a 
copiilor, peste lecțiile de edu
cație fizică, pornind chiar cu 
populația preșcolară, cuprinsă 
în grădinițe, unități în care 
dotările centru mișcare' mai 
pot beneficia de împliniri.
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Șl PE TERENURILE DE HANDBAL
POT EXISTA ÎNDEMNURI LA SPORT!
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medicală. 
Județului 
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de 
Cele 
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acestui

într-o 
Organl-

La Liceul industrial minier 
din Gura Humorului se desfă
șoară o intensă activitate spor
tivă. Sala de sport, dotată cu 
aparate de gimnastică și de 
forță, cele două terenuri bitu- 
minizate de handbal sînt folo
site din plin de elevi, iar re- • 
zultatele obținute de sportivi 
sînt popularizate la ^fișierul" 
din curtea liceului. Dar, nu 
numai articolele de la „afișier" 
amintesc de succesele elevilor 
în Întrecerile de handbal, volei 
și baschet din campionatele ju
dețene și departamentale, ci și 
cele două vitrine 
instalată pe un 
doua în sala de

în vestiare, în 
adică în locurile des frecven
tate, privirea întîlnește diferite 
afișe, confecționate de elevi sau 
difuzate de C.O.E.F.S. și Co
mitetul U.T.CL, care îndeamnă 
la mișcare, la practicarea regu
lată a atletismului handbalului,

baschetului, la participarea la 
crosuri șl campionatele liceului 
(fotbal în 7, volei, baschet, tenis 
de masă) sau la alte competiții 
organizate sub egida „Dacia- 
dei“. In schimb, pavoazarea te
renurilor de handbal a fost 
total neglijată. Dacă îndemnu
rile amintite erau mai larg răs- 
pîndite, poate că efectul propa
gandistic ar fi fost și mai mare, 
adică procentul foarte bun 
(circa 80 la sută) al elevilor 
angrenați în activitatea sporti
vă putea fi și mai ridicat.
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• LA BRAiLA, gospodarii ba
zelor sportive sînt foarte activi 
în aceste zile de primăvară. S-au 
făcut îmbunătățiri la stadioanele 
Portul, Marina și Progresul — 
add s-a mai pus la dispoziția ti
neretului încă un teren de fotbal, 
iar la asociațiile sportive Brai- 
conf șl Spartacus s-au amenajat 
terenuri pentru volei, tenis șl 
handbal. > ECHIPELE FEMINI
NE de volei, campioane ale Ju
dețelor Dîmbovița, Olt șl Teleor
man, precum și divizionara B 
Dacia Pitești, s-au întrecut pen
tru „Cupa Dacia*, organizată de 
asociația sportivă de pe lîngă în
treprinderea piteșteană de auto
mobile. tn finală, Dacia a dispus 
de C.S. Șc. Tîrgoviște cu 3—2 
• LA CASA PIONIERILOR ȘÎ 
ȘOIMILOR PATRIEI din Măcin 
s-a dat în folosință o modernă 
sală de gimnastică, în care, sub 
îndrumarea prof. Jean Bujenițâ, 
40 de copii învață tainele sportu
lui grației • în IMEDIATA A- 
PROPIERE a sălii de sport Con
structorul din Hunedoara se află 
o gazetă de stradă a Consiliului 
municipal pentru educație fizică

șl sport, care se găsește Intr-o 
stare jalnică. Cu geamul spart, 
plină de praf, fără fotografii sau 
alte materiale de propagandă 
sportivă, acest mijloc de popu
larizare a sportului hunedorean 
nu servește scopului propus ! • 
ZILELE TRECUTE au absolvit 
cursurile de arbitri de box, or
ganizate de C.M.E.F.S. București, 
32 de foști boxeri si iubitori ai 
scrimei cu pumnii. Printre noii

atletism (faza județeană), care se 
desfășoară în cadrul „Daciadei", 
a reunit la Slobozia beste 300 de 
tineri din cooperativele agricole 
de producție din județul Ialomi
ța. Pe primele trei locuri s-au 
clasat C.A P.-urile din corn. Grl- 
vița, Modelu și Miloseștl. S-au 
evidențiat: Al. Lărgeanu (C-A.P 
Cocora) — lungime, P. Iile (C.AP 
Grivlța) — 100 m șl Vasllica Dedu 
(C.A P. Grivlța) - JOO m. e LA

arbitri sint șl o serie de foști bo
xeri fruntași, ea de pildă Gh. 
Chivăr, N. Endu, J. Vancea, Gh. 
Pușcaș șl alții. • LA A.S. DA
CIA GALATI a hiat flintă o sec
ție de ..Deltaplan". De pregătirea 
aparatelor de zbor (ca niște 
zmee uriașe) se ocupă Gh. Ale
xandru, electrician Ia I.J.GC.L. 
Noua secție are, deocamdată, 15 
membri. • „CUPA UNCAP" la

ORȘOVA s-a disputat „Cupa Vic
toria* La popice, competiție cîști- 
gată de echipele Cazane Orșova 
(f) și Viitorul Drobeta Tr. Seve
rin (m). La individual, cei mal 
buni au fost Ioana Roșea (285/100) 
și M. Cana (395/100), ambii de la 
A.S Cazane. • „VOINICELUL* 
a fost denumită noua microbază 
sportivă din Berești (jud. Galați)* 
pe care elevii au la dispoziție

terenuri de handbal șl volei, pre
cum și sect-are pentru probe 
atletice. • PE UN TRASEU de 
4 000 m, cu o diferență de nivel 
de peste 200 m, tn pădurea Mona 
de lingă Bala Mare, s-a desfă
șurat concursul de orientare 
sportivă organizat de comitetul 
sindicatului de la Liceul indus
trial nr. 2 din reședința de ju
deț. La cea de a rV-a ediție a 
competiției au fost prezinți spor
tivi din toate secțiile de orientare 
din municipiu. Trofeul pus în toc 
a revenit echipelor Chemun la 
fete și combinatei Votnta-Ch ?mun 
la băieți. • A.S. GAZ METAN 
MEDIAȘ a avut 9 reprezentanți 
la tradiționala întrecere de tenis 
de la Sibiu, „Cupa primăverii", 
dintre care Anuța Munteanu și 
Dănuț Breharie au ocupat locul 
I la categoriile lor de vîrstă, iar 
alți doi sportivi medleșenl, Călina 
și Adrian Munteanu, s-au clasat 
pe locul 2.

Relatări de la : Tr. Enache, L 
Fețeanu, I. Jlpa, O. Guțu, D. Da
niel, T. Slriopol, I. Matei, I. la- 
cob, D. Moraru-SUvna, A. Crlșan, 
șl M. Tacăl

VINERI u MÂI (orele 12,20), 
SIMBATA 12 MAI (orele 21,15) 
șl DUMINICA 13 MAI (orele 
17,30): campionatele europene 
feminine de gimnastică 
lecțlunl înregistrat a de 
penhaga (comentator: 
Satmari).

DUMINICA 13 MAI, 
17,10: fotbal internațional — 
rezumatele celor mai lntere-

— se- 
la Co-

Sorin

orele

sânte 
ultim u 
18,15; 
priza 
ua — I 
registn 
ca; c 
pescui 
mul 
(emisa 
S2SCU)

LOTO - PRONOSPORT
CONCURS DE MARE ATRACȚIE 

LA PRONOSPORT
Pentru amatorii de pronosticuri 

sportive, concursul de duminică, 
13 mai, oferă mari posibilități de 
cîștiguri substanțiale, datorită 
surprizelor pe care le pot furni
za în special partidele din ulti
ma etapă a campionatului Ita
lian. lată pronosticurile aprecia
tului fotbalist Ilie Bărbulescu de 

echipa F.C. Argeș, component 
lotului nostru olimpic:

7.
B.
B.

18.
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1. Cipru — România 2
2. Ascoll -- Roma xx
3. Atalanta — Lanerossi 1
4. Bologna — Perugia xx
5. Catanzaro — Torino X

5. Intor — Florentina 1
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Lazăr Piaraschiva (Voința 
4:13,9, 4. Aoa J
Tim.) 4:16,5, 5.
(CNISU Tim.) 
Năistase (C.S.

Cum era de 
H-a a probei 
fost dominată _ ________ ______
Valeria Roșca-Răcilă de la U.T.A. 
Ea a controlat Întreaga cursă și, 
după felul cum a evoluat în a- 
ceastă puternică serie, rămine 
una din favoritele finalelor de 
astăzi. Rezultate : 1. Valeria Roș
ea (U.T_A.) 3:59,5, 2. Angela Hre- 
benciuc (Steaua) 4:05,6, 3. Mag
dalena Vasales-cu (CNASE) 4:07,3,
4. Oiga Hotmeghi (Viitorul) 4:08,5,
5. Maria Lakatos '
6. Karin Szâraz 
4:09,5.

Măria Macoviciuc, campioană 
în proba de schif simplu la ul
timele campionate de fond de 
la Timișoara, și-a adjudecat vic
toria în seria a în-a a întrece
rilor eliminatorii. Ea a obținut 
cel mai bun timp al concursului 
și, desigur, va avea un cuvînt 
greu de spus în finala acestei 
probe. Rezultate : 1. Maria Ma
coviciuc (Voința Tim.) 3:56,5, 2.
Rosemarie Motz (CNASE) 4:06,5, 
3. Ecaterdna Depner (Voința 
Tim.) 4:11,4, 4. ----- —*---------
(C.F.R. Tim.) 4:30,6, 5. Elena
Oflaru (Voința Tim.) 4:31,0.

. în sfirșit, ultima cursă a pro
bei de schif simplu a fost cu
cerită de sportiva Johanna Dona 
Gekel de la Steaua (4 :05,5), urma
tă, în ordine, de Rozalia Ivuț (Vo
ința Tim.) 4:07,8, iulia Tomiuc 
(CNASE) 4:08,0, Vasilica Brebea- 
nu (CNASE) 4:00,2, Lucia Moiș 
(Voința Tim.) 4;22,0.

Alte rezultate. Echipajele învin
gătoare în proba de schif 
2 f.c. : CNASE-Viitorul (seria I). 
Metalul (seria a n-a) și Voința 
București (seria a m-a).

Vosile TOFÂN

Tudose 
Rozalia 

4 rl9,4, 6. 
Onești) 4:22,2. 
așteptat, seria

Tim.) 
(C.FJL

Naigy 
Viorica

. _ * 
de schit simplu a 

de campioana

(Steama) 
(CNSU

4:07,3,

4:09,3, 
Tim.)

Maria ^Vrînceanu
5.

a La concursul „Miadost", 
desfășurat la Ruse, au partici
pat tineri aueți din 9 țări. Din
tre sportivii noștri s-au clasat 
pe primul loc ; Doina Maxim la 
suliță — 53,86 m, Mitica Jun- 
ghiatu la 800 m — 2:09,2, Gh.
Cojocaru La lungime — 7,11 m, 
Sorin Tirichiță La greutate — 
17,06 m (rec. personal), iar 
locul doi, Junghiatu la 400 m —
56.5, Eugenia Nicola la 1500 m — 
4:33,8, și Maria Vlăsceanu la 
100 mg — 14,4.
• Citeva rezultate 

la dmpulung Muscel, 
cursul de pregătire a 
județului Argeș 
Români ea “ : disc 
52,82 m — rec. 
tate — Tatiana 
m, suliță 
48,16
56.4,
63.6,
50.5, __ ___ ___________ _ _____
(Paul MATEOIU — coresp.).
• La Rm. Vflcea, junioara 

Mioara Bâcu 1500 m — 4:23,6 și 
800 m — 2:08,8.
• Ediția a XV-a a „Cupei Su

ceava" pe stadionul Arini. Au 
hiat parte atleți din județele 
Bacău, Bistrița-Năsăud, Iași, 
Maramureș, Neamț, Suceava și 
die La Cernăuți (U.R.S.S.). Citeva 
rezultate : 400 m — Lăcrămioara 
Diaconiuc 55,7, 800 m — Doina 
Beșliu 2:07,8, 1500 m — Beșliu 
4:24,1, lungime — Sanda Vlad 
5,78 m, suliță — Rădica Jianu 
49,62 m ; iot) m — A. Pameta 
(Cem.) 10,8, 800 m — E. Avăda- 
neâ 1:53,1, 3000 m ob. — Gh. 
Bdstrlceanu 9:16,0, lungime — L 
Scarlat 7,10 m, suliță — C. Gri- 
goraș 73,IM m. Cupa a fost câști
gată de echipa Sucevei. (C. 
ALEXA — coresp.).

• La București, pe Stadionul 
Republicii, ioana Pecec 53.32 m 
la suliță, iar junioara I .iii ana 
Isac 13,07 m la greutate.

pe

remarcabile 
la con- 

echipei 
„Cupa 
Badea 
greu- 

14.90

pentru
— Maria 
personal, 
Mihalcea ____

Cristina Dobrinoiu 
m, 400 m — Daniela Mitrea 
400 mg — Carmen Giscă 
400 m — Ovidiu Romanescu 
800 m — Ion Nicolae 1:56,6.
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LOTUL REPREZENTATIV-PETROLUL 3-1 (1-1)
(Urmare din pag. 1)

ha In citeva situații favorabile 
de a înscrie, risipite, îndeosebi, 
de Hadu II și M. Răducanu. 
Doar AUGUSTIN (în serie, 
după golurile înscrise dumini
că în campionat) a fructificat 
în min. 34 centrarea lui Doru 
Nicolae, reluînd balonul cu ca
pul, în plasă, din interiorul ca
reului mic : 1—1.

La reluare, lotul reprezenta
tiv a păstrat de partea sa ini
țiativa. Credem că concepția 
de joc, schimbată in bine încă 
din prima repriză, s-a făcut 
simțită și prin contribuția vâr
furilor introduse — Cămătaru 
și Stan — ale căror acțiuni 
percutante, mai directe pe 
poartă, au produs panică la 
poarta Petrolului. Dar, ca și in 
prima parte a medului, golu
rile lotului au fost precedate 
de ratări repetate, una mai 
mare decît alta : min. 46 — 
Cămătaru șut în „transversală"! 
min. 57 — Cămătaru „cap“ 
peste bară, din apropiere; min. 
63 — Stan șut de la 7—8 m in

portarul ieșit, fază la care, de 
la portar mingea a ajuns la 
BARBUIxESCU și șutul aces
tuia, jos lingă bară, n-a mai 
dat greș : 2—I. Cinci minute
mai tirziu, D. NICOLAE, servit 
cu o pasă lungă în adincime de 
Bârbulescu, a reluat in plasă 
pe lingă portar : 3—1.

Verificarea pune probleme 
antrenorilor, sperăm însă că 
defecțiunile pot ti rezolvate 
pentru întîlnirea cu echipa 
Ciprului, de duminica viitoare 
la Limassol

LOTUL REPREZENTATIV : 
Speriatu (min. 46 Bucu) — M. 
Zamfir (min. 46 Purima), Ște- 
fănescu (min. 46 Stancu), Cîr- 
stea, Purima (min. 46 Ivan ID 
— M. Răducanu (min. 46 Băr- 
bulescu), Augustin, Nicolae, Io- 
vănescu (min. 46 Cămătaru) — 
D. Nicolae, Radu II (min. 46 
Stan).

PETROLUL : Focșeneanu — 
Dumitrescu (min. 46 Lazăr), 
Sotir, Stantiu, Butufei — An- 
gelescu, Simaciu, FL Dumitres
cu — Pisau (min. 68 Moldo- 
veanu), Toporan (min. 70 
Dinu), State.

CRONICARII
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Divizia B de rugby la finiș
VULCAN, ELECTROTIMIȘ, LOCOMOTIVA BUZĂU Șl 
CONSTRUCTORUL CONSTANȚA VOR JUCA IN BARAJ I
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Iată ultimele rezultate din Di
vizia B de rugby (facem preciza
rea că în seriile a doua și a tre
ia jocurile s-au încheiat).

SERIA I : Sportul studențesc n
— ș.N. Oltenița 18—0 ; Petrochi
mistul Pitești — Gloria Buc. 
12—24 ; Aeronautica Buc. — O- 
limpia Buc. 7—3 (!) ; Dunărea 
Giurgiu—Calculatorul Buc. 90-0 (!); 
Vulcan Buc. — Rulmentul Ale
xandria 48—3. Ieri dimineața s-a 
jucat, în devans, și meciul-che- 
ie al seriei : Vulcan — Dunărea 
35—7. Clasament : L VULCAN 
49 p (un meci mal puțin), 2. Du
năre*» 47 p, 3. Olimpia 44 p.

SFRIA a Ii-a : Electroputere
Craiova — Gloria PTT Arad. 0—14; 
Dacii IPA Sibiu — Electrotimiș 

.6—0; C.F.R. Cluj-Napoca — Uni
rea Săcele 18—0; Minerul Lupani
— I.O.B. Balș 4—32; Minerul Ll- 
vezeni — Constructorul Alba Iu- 
lia 0—4 (echipa din Livezeni este 
exclusă din campionat). ~~ 
meant: 1. ELECTROTIMIȘ
2. C.F.R. Cluj-Napoca
3. I.O.B. Balș 46 p.

SERIA a in-a : Rulmentul Bîr- 
lad II — Rapid C.FJR. Galați 4—0; 
Locomotiva Buzău — U(RA Tecud 
38—6 ; CFR Suceava — TEPRO 
Iași 4—0 (forfait) ; Politehnica 
Iași n—C.S.M. Suceava 18—13 (!) 
Clasament : 1. LOCOMOTIVA 46 
p, 2. C.S.M. Suceava 41 p, 3 Ra
pid CFR Galați 36 p.

SERIA a IV-a : C.F.R, Constan
ța — Chimia Năvodari 14—0; Con
structorul Cța.— Dacia Cța. 54—3;

Metalul Mangalia — Rapid C.F.R. 
Fetești 4—7 (există însă o con
testație) ; Pescărușul Tulcea — 
Farul II 10—9 ; TTC Cța- — Viito
rul Măcin 12—23 (!). Clasament : 
1. CONSTRUCTORUL 59 p, 2. 
CFR Cța 57 p.
• Ieri, într-un med amical, di

vizionara A Rapid a întîlnit for
mația poloneză Polonia Poznan. 
Au învins bucureștenii cu 73—0 
(44—0), prin 15 încercări dintre 
care 9 transformate I

HANDBAL (DIVIZIA B)
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TRACTORUL BRAȘOV A 
CIȘTIGAT „CUPA ROMÂ
NIEI" LA PATINAJ ARTISTIC

Ediția 1979 a „Cupei României* 
la patinaj artistic, rezervată se
niorilor și juniorilor, a fost cîști- 
gată de sportivii cHutoului Trac
torul Brașov, iată clasamentul 
final : 1. Tractorul Brașov 
2. C.S.Ș. Triumf București 
‘--------- ----- 19 p,

P, 
Miercurea Ciuc 6 p.

1.

3. I.E.F.S. Buc. 
nr. 2 Buc. 12

4.
5.

37 p, 
23 p, 
C.S.Ș. 
C-S.Ș.

în 
ele 
re- 
sa-

ȘTIINȚA BACĂU -
ALGERIEI 20-14
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La Bacău 
ciul amical 
divizionara 
Selecționata Algeriei, 
a revenit handbaliștilor băcă
uani cu 20—14 (12—6). Princi
palii realizatori : Szemesi (5), 
Covaciu (3), Eftene (3) de la 
învingători, respectiv Mecna- 
șe (4) și Amara (4), (S. NENI- 
TĂ — coresp.).

s-a desfășurat me
de handbal dintre 

A locală Știința șl 
Victoria

MASCULIN. Seria I (etapa a 
XHI-a): Metalul Vaslui — Co
merțul Constanța 19—17 (10—7);
Petrolul Teleajen — Universitatea 
Iași 21—13 (11—8); Dinamo Bra
șov — CJS.U. Galați 24—11 (16—8); 
etapa a XlV-a: 
Iași — Calculatorul 
25—25 (14—13); Unirea
Brăila — Relonul 
20—16 (8—5); Tractorul 
Comerțul Constanța 17—15 (7—6); 
etapa a XV-a: Petrolul Teleajen
— Dinamo Brașov 16—16 (11—8). 
Seria a n-a (etapa a XIII-a): 
Mureșul Tg. Mureș — H.C. Mln- 
aur II Baia Mare 18—15 (13—8) ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Metalul 
Hunedoara 16—23 (8—12); C.S.M. 
Reșița — Sideful Jlmbolia 17—12 
(8—6); independența Sibiu — U- 
tilajul Petroșani 20—10 (9—5); e- 
tapa a XlV-a: utilajul Petroșani
— C.S.M. Reșița 14—12 (10—7);
Metalul Hunedoara — A.S.A. Tg. 
Mureș 17—15 (9—8); H.C. Minaur 
H Baia Mare — Nitramonia Fă
găraș 22—19 (13—6); etapa a 
XV-a: H.C. Minaur n Baia Ma
re — Timișul Lugoj 21—9 (9—6).

FEMININ. Seria I (etapa a 
XIII-a): Textila Buhuși — Con
fecția Vaslui 12—12 (10—5);
TEROM Iași — Spartac București 
17—16 (7—8); etapa a XlV-a: Vul
turul Ploiești — Textila Buhuși 
16—15 (8—10); TEROM Iași —
Relonul Săvinești 17—8 (8—4).
Seria a n-a (etapa a XHI-a): 
Unirea Metal-lemn Craiova — 
Textila Sebeș 18—18 (9—9); Con
structorul Hunedoara — Energe
tica Drobeta Tr. Severin 12—9 
(3—2); Voința Odorhei — Con
structorul Timișoara 8—6 (4—4);
etapă a XIV-a: Unirea Craiova
— Voința Odorhei 13—6 (7—3);
Voința Sighișoara — NETEX Bis
trița 6—0 (neprezentare); 
a XV-a: C.S.M. Sibiu — 
Craiova 14—12 (8-5);
torul Hunedoara — 
dorhei 9—7 (4—4).
denți: C. Gruia, L 
van, i. ionescu, L 
povici, I. Deeebal, 
Vlad, Gh. Briotă, 
Stanca, V. Săsăranu, N. Costin, 
D. Diaconescu, S. Băloi, V. Po- 
pencu, I. Turjan, A. Crișan, L 
Tănăsescu, D. Onciul, L Bata- 
cov).

Universitatea 
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0 DESTINAȚIE TURISTICĂ ÎNDRĂGITĂ 
DE EXCURSIONIȘTI-L I T 0 R A L U L

Lunile mal și lume se constituie într-un sezon îmbietor pe 
litoral, perioadă în care primăvara se înfrățește cu vara, ofe
rind turiștilor nenumărate satisfacții De aceea, toate agen
țiile șl filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM, precum șl 
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează pentru dv., pînă la 15 iunie, 
un bogat program de excursii în diferite formule.

In programele stabilite sînt cuprinse, printre altele: vizitarea 
stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a monumentelor istorice 
de pe pămîntul dobrogean, diferite muzee si expoziții, acvariul 
din Constanța etc.

tn atenția dv. î
Ofertei noastre 1 se adaugă opțiunea dv. pentru traseul pre

ferat.
înscrierile se pot face la toate agențiile șl filialele OFICIILOR 

JUDEȚENE DE TURISM șl la I.T.H.R. BUCUREȘTI.
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De o bucată de timp — mai 
mare sau mai mică. — absentea
ză din formațiile lor Jucători 
care îșl cuceriseră binemeritate 
locuri de titulari in primul cam
pionat al țării. Pe unii i-am mai 
pomenit in micile noastre „bule
tine de știri- din ajun de etapă, 
pe alții insă i-am cam uitat. 
Tocmai de aceea îi fixăm ca su
biect al acestor dtorva rinduri 
pe cei ce lipsesc din arenă, pe 
cei ce duc o luptă, In afara ei, 
cu un adversar cel puțin la fel 
de puternic : cu boala, cu acci
dentările.

Grupul celor 
nl-1 prezintă 
(Universitatea 
«Chimia Rm. 
normal, adică

operați de menise 
astăzi pe Balacd 
Craiova) șl Savu 

Vllcea) evoluînd 
__ spre o probabilă 

reintrare, poate chiar In actualul 
sezon, In formațiile lor Alții însă 
au avut șl au mai mari neplăceri 
cu acest gen de intervenție chi
rurgicală. Lată-1, de pildă, pe Ro-

MECIURI AMICALE
a GLORIA BISTRIȚA — F.C. 

BAIA MARE 2—j (1—0). Au m a r- 
cat : Moga (min. 33), Nicolae 
(min. 51) pentru divizionara B, 
respectiv Dragomirescu (min. 
70). (Ov. TOMA — coresp.).

• OLTUL SF. GHEORGHE — 
PBOGBESUL ODOBHEI 5—2 
(3—1). Au înscris : Bisoc (2), Se- 
bestyen (2), Georgescu, respec
tiv Laszlo I și Denes I. (Gh. 
BRIOTA — coresp.).

s MECI INTERNATIONAL DE 
JUNIOBI : F. C. BAIA MARE — 
DIOSGYORI VASAS MISKOLC 
5—o (2—0). Joc frumos, în care 
Terheș, din prima echipă a 
băimărenilor, a înscris trei go
luri (min. 17, 76 ?1 79). Au mal 
punctat : Cristea și Birz. (V. SA- 
SARANU — coresp.).
• I.C.S.IJW. — RAPID 2—3

(1—0). Peste 1500 de spectatori au 
asistat la un meci frumos, mat 
ales prin evoluția scorului. Au 
înscris : Tal (min. î) și S. Neaga 
(min. 66) pentru I.C.S.I.M., res
pectiv Adamescu (min. 55 și 75) 
șl Pirvu (min. 89). (N. TOKA-
CEK — coresp.).

ÎI AȘTEAPTĂ...
șu,. extremul stingă de la F. C. 
Argeș, „perechea" lui Doru Nico
lae care — accidentat încă de 
anul trecut — a ajuns la o a 
treia intervenție. Este Insă plin 
de optimism și de încredere. „Rar 
Mii-a fost dat, ne spunea antre
norul său, Florin Halagian, un 
asemenea exemplu de voință, de 
dorință de a se reface. Roșu exe
cută cu o disciplină fără cusur 
toate indicațiile medicilor și sper 
din toată inima să revină In e- 
chipă". Intr-o situație asemănă
toare se găsește un tînăr Jucă
tor, fostul Junior al Progresului, 
Hlescu. El avea mari perspective 
să devină titular la Steaua, în 
toamna trecută. Dar tot o opera
ție de menise, care nu s-a re
zolvat ușor, îl ține încă p's tușă. 
Și ei ne declara, într-o vizită la 
redacție, că luptă cu toată încre
derea spre a se reface complet. 
Să menționăm — pentru cazul 
lui — grija cu care un fost fot
balist, acum medic specialist ta 
stațiunea Felix, Mircea Neșu, se 
ocupă de recuperarea tînărului 
jucător de la Steaua. Clocîrlan, 
valorosul fundaș al Politehnicii 
Iași, urmează și el un tratament 
de refacere după o recentă ope
rație de menise. Să mal amintim 
și de Kun H care — după o se
rie de tentative de a Juca — se 
vede nevoit să apeleze la o nouă 
intervenție chirurgicală la picio
rul accidentat. Ar mal fi categoria 
celor absenți ca urmare a hepa
titei. Munteanu L CSugarta (Sp. 
studențesc), Lung (Univ. Craio
va), Cavai (Jiul), Trol (Steaua) 
trebuie să dovedească o mare 
grijă în modul de viață, ta res
pectarea regimului alimentar, 
pentru a se reface ta perioada 
de convalescență.

Mica noastră „cursă" pe urme
le absenților ne-a demonstrat că 
toți acești sportivi stat înarmați 
eu dorința, cu încrederea de a 
se vindeca ta timp-record. Acesta 
este medicamentul, tratamentul 
cel mai prețios. Ltagă el trebuie 
să stea grija colectivelor din care 
fae parte, element de asemenea 
prezent ta cazurile cercetate. 
Sperăm să-1 înregistrăm pe toți 
elt mai repede tn cronicile noas
tre !

Eftimie IONESCU

MISTERIOASA 
DISPARIȚIE 

A LUI KOLLER...
Duminică, după ce s-au 

consumat jocurile etapei a 
29-a, cînd, la Iași, Politeh
nica era învinsă de către 
F.C. Baia Mare cu 1—0. prin 
golul marcat de către Koller 
din penalty, gîndurile ne-au 
zburat spre partida din 
toamnă. Vă mai amintiți ? 
Politehnica cîștiga la Baia 
Mare, tot cu 1—0, meci în 
care... același Koller rata un 
penalty, în min. 89 !

L-am căutat pe fundașul 
lui Viorel Mateianu, să-1 
întrebăm ce a simțit în 
momentul executării lo
viturii de la 11 m, la Iași. 
Ne dădeam seama că 
a trăit un moment deo
sebit, de mare responsa
bilitate și încărcătură ner
voasă. Un examen trecut cu 
succes de el și de cei ce 
i-au acordat șansa revanșei. 
Dar interviul cu Koller... a 
căzut. De ce ? Pentru sim
plul motiv că echipa din 
Baia Mare, acum, în perioa
da de întrerupere a campio
natului CONTINUĂ SĂ JOA
CE, susține meciuri amicale, 
azi într-un oraș, mîine în 
altul. După partida de du
minică, F.C. Baia Mare s-a 
urcat în autocar și după 164 
km a poposit la Suceava. A 
făcut antrenamente, iar marți 
după-amiază a jucat cu di-

Accente
vizionara B din localitate 
(locul 3 în seria I). Scorul 
3—3, după ce la pauză băi- 
mărenii conduceau cu 2—1. 
Miercuri dimineața am su
nat la Suceava, să vorbim 
cu Koller. Ceasul arăta ora 
8,35, dar F.C. Baia Mare nu 
mai era acolo. „Au luat mi
cul dejun la o oră matinală, 
ni s-a spus de la Clubul 
sportiv orășenesc Suceava, 
și au plecat la Bistrița, unde, 
după-amiază (n.r. — ieri), 
joacă cu Gloria" (locul 2 în 
seria a IlI-a). Deci, o nouă 
călătorie (de 193 km) și o 
nouă partidă. Ce pregătire 
mai bună se poate face, mai 
ales că nici antrenamentele 
n-au lipsit în cele două zile 
petrecute la Suceava ? Dar 
pentru jucătorii de la Baia 
Mare, impulsionați de entu
ziastul lor antrenor Viorel 
Mateianu, oboseala drumului 
cu autocarul este învinsă de 
PLĂCEREA DE A JUCA. Și 
F.C. Baia Mare joacă. Joacă 
mereu. Și se antrenează. Și 
iar joacă, chiar în după- 
amiaza zilei în care a avut 
antrenamentul.

Constantin ALEXE

P.S. în drum spre casă, 
echipa de juniori F.C. Baia 
Mare a evoluat luni la Va
tra Dornei. Miercuri, tinerii 
jucători băimăreni au întîl- 
nit, pe teren propriu, echipa 
de juniori D.V.T.K. Miskolc 
(Ungaria). Juniorii vor să 
țină pasul cu echipa de se
niori. spre care, normal, 
aspiră.

GnrmiiE TAfZi: PENTRU COPII Șl JUNIORI, ANTRENORI
DEVOTAȚI Șl CAPABILI SÂ DEMONSTREZE

Bruma 1 s-a așternut doar pes
te pâr, nu g în suflet. Gheorghe 
Vaczi, înaintînd spre pensie, a 
râmas un bărbat falnic șl jovial. 
Nu s-a despărțit de fotbalul pe 
care l-a servit de pe postul său 
de centru atacant agresiv și 
eficace (în echipa națională, la 
U.TJL., la LC-O., la Wacker Vie- 
na), chiar dacă acum această 
relație înseamnă dădădrea unei 
formații de fotbaliști cruzi (ju
niorii lui Sticla Arieșul Turda).

— Ce se mai Intim pU Gyuri 
baci prin lumea fotbalului juve
nil ?

— Baza de selecție este tot mal 
restrînsă, căd s-a redus cadrul 
de exprimare a puștanilor îndră
gostiți de minge. Vreau să spun 
câ dacă pasiunea copiilor pentru 
fotbal este veșnică, numărul lor 
a fost redus de dispariția locu
rilor virane. Un exemplu concret 
n am aproape, sub ochL Se nu
mește Răducu șl are 7 ani. Bate 
printre blocuri mingea cu sîrg, 
dar nu de puține ori vine acasă 
cu ochii împăienjeniți „Bunicu- 
le~.“, începe el, după care ur-

„NOCTURNA- LA ARAD. 
Duminică, la ora 19.30, la 
Teatrul de Stat din Arad va 
avea loc premiera pe țară a 
piesei „Centrul înaintaș s-a 
născut la miezul nopții" de 
Mircea M. Ionescu.

mează un sughiț, iar eu pricep 
automat că iar intru în conflict 
cu vreun proprietar de automo
bil sau cu o gospodină care a
spălat degeaba geamurile.

— Care fi soluția ?

— Lumea nu se poate întoarce
înapoi. Nu poți să te întorci la 
pășunea din spatele casei... fln- 
gura compensație valabilă poate 
fi una de substanță organ iz^tc- 
rică, una care să includă la ni
velul copiilor și juniorilor, mai 
ales la acest nivel, bază materia
lă modernă, planificare riguroasă, 
antrenori devotați și capabili să 
demonstreze, cooptați, firește, din 
rîndul foștilor jucători, chiar dacă 
nu toți au reușit să închidă o 
diplomă în sertarul biroului.

— Cum se vede fotbalul de azi 
din tribună sau din fotoliul tele
spectatorului ?

— Fotbalul de azi se străduiește, 
parcă, să repună în drepturi 
spectacolul pe care l-au ucis ieri 
antrenori de tipul lui Herrera, 
adepți ai șablonului tactic, chiar 
dacă el a cenzurat mult din per
sonalitatea jucătorilor. Astăzi, 
fără a se disprețul linia tactică, 
mi se pare că fotbaliștii și teh
nicienii lor creditează, mai mult, 
improvizația, rezolvarea spontană.

— Care este „vîrful« nostru sa
re vă impresionează cel mai 
mult ?

— Categoric, Dudu Georgescu, 
chiar dacă, spre deosebire de

mine, el este un maestru al jo
cului cu capul.

— Despre meciul cu Spania 7
— Nimeni 'nu poate afirma el 

echipa Spaniei poate fi o victimă 
sigură. Ceea ce m-a surprins în
să este că după min. 70, cînd am 
fost egalați, băieții noștri nu nu
mai că nu au declanșat un in
fern in terenul adversarului, dar 
au lăsat impresia că au pier
dut din mină trinele jocului. 
N-au vrut un asemenea iureș î 
Cred că nu au nutut.

— Despre meciul olimpicilor î

— „Olimpicii" au dat o lecție lo
tului A și sper să se califice 
pentru turneul final olimpic de 
la Moscova.

Ion CUPEN



FAVORIȚII SE IMPUN ÎN CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE ROMÂNIEI

■h

Dacă publicul reprezintă cu 
interesu- 

sporti- 
specta- 
care a 
întregii 
joc din 

Progresul

adevărat barometrul 
lui pentru o competiție 
vâ, atunci numărul de 
tori mereu in creștere 
vizitat ieri, in cursul 
zile, cele 8 terenuri de_ 
parcul bucurestean 
mărturisește atractivitatea mereu 
sporită a campionatelor inter
naționale de tenis ale Româ
niei.

Odată cu 
sferturilor de 
bloul feminin, și a optimilor — 
pe tabloul masculin, partidele 
devin, firește, tot mai echili
brate. mai interesante. Semni
ficativ ni se pare faptul că în

intrarea în faza 
finală — pe ta-

întrecerea tenismanelor, pe lin
gă tinerele noastre jucătoare 
Lucia și Maria Romanov, Ca
melia Chiriac și jucătoarea bul
gară Diana Moskova — nu mai 
puțin de 4 posturi pe tablou 
sînt deținute de sportive din 
R.P. Chineză, care își fac astfel 
o frumoasă premieră pe conti
nentul european. In proba de 
simplu bărbați 7 țări își păs
trează reprezentanții pe tablou, 
de acum înainte partidele pro- 
mițînd confruntări tot mai 
strînse. Iată ce ne îndeamnă să 
vă recomandăm cîteva dintre 
meciurile de azi (programul în
cepe la ora 11) : FI. Segărceanu 
— Sun Chun Lai (R.P. Chine-

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din vag 1)

Donici, In ofensivă permanen
tă. îl obligă pe arbitru să-l 
numere din nou pe francez, 
în rundul trei Caramanolis a 
fost trimis din nou la podea, 
a încercat să reia lupta, dar 
arbitrul de ring a considerat 
că el nu mai este în plenitu
dinea forțelor sale și a dictat 
victoria prin abandon a lui 
Georgică Donici. In semifinale 
el îl va întîlni pe T. Kacear 
(Iugoslavia), cîștigător la punc
te în fața lui K. Sillier (R.F.G;).

Am sperat că și Valentin 
Vrînceanu (supergrea) va evo
lua la fel ca și ceilalți boxeri 
români care ău învins. Dar. 
trebuie să spunem, Vrînceanu 
a deziluzionat In 
rulul F. Somody, 
mai scund, el s-a _ 
lupta de aproape, a recepționat 
un croșeu dur si a fost numă
rat. La reluare o directă de 
dreapta, care putea fi evitată, 
îl dezechilibrează și arbitrul 
dictează abandonul boxeru
lui nostru, care părăsește ast
fel competiția

ALTE REZULTATE: pană: 
Andrejkovski (Bulgaria) b.p. 
Londas (Franța), Rusollilo (Ita
lia) b.p. Magalhaes (Portuga
lia) ! ușoară: Konokbaev
(U.R.S.S.) b.p. Davitt (Irlanda). 
Kriiger (R.D.G.) b.ab 3. Schăfer 
(R.F.G.) ; mijlocie mică : In- 
tlekofer (R.F.G.) b.p. Rybicki 
(Polonia) i supergrea : Indzian 
(U.R.S.S.) b.k.o. 1 Biegalski (Po
lonia).

Aseară tîrziu, în ultima reu
niune a sferturilor de finală, au 
susținut partide importante pen
tru calificarea în semifinale alți 
doi boxeri români : Valentin 
Silaghi (mijlocie) și Ion Cernat 
(grea).

Spre- satisfacția noastră, a 
celor ce urmărim la fața locu
lui această interesantă compe
tiție, ambii sportivi au repur
tat victorii frumoase, aplaudate 
cu căldură de un public mai 
numeros decît la reuniunile an
terioare.

fața maghia- 
un sportiv 
angrenat tn

Mijlociul Valentin Silaghi a 
lăsat o excelentă 
prin modul inteligent 
condus lupta în ring în 
elvețianului M. Gillieron (în
vingătorul sovieticului Vladimir 
Sin). In prima repriză, Sila
ghi a punctat de la distanță cu 
directe de dreapta (el are gardă 
inversă) și a măcinat, încet dar 
sigur, forțele adversarului. în 
rundul secund, el a continuat 
aceeași tactică, dar tirul lovi
turilor s-a întețit. Gillieron 
dind vădite semne de epuizare, 
în ultimele minute ale meciu
lui. un croșeu de stingă îl ex
pediază la podea pe elvețian. 
El a reluat lupta curajos, dar o 
nouă lovitură ii aduce in ace
eași postură. Numărat și a tre
ia oară. Gillieron este oprit de 
arbitru să mai continue o luptă 
ce devenise inegală, astfel că 
Silaghi cîștigă prin abandon. In 
semifinală, el ii va întîlni pe L 
Pem (Ungaria). învingător dis
cutabil in fața turcului Kata- 
kelle. Si greul Ion Cernat a e- 
voluat la fel de bine, expedi
ind numeroase lovituri pe par
cursul celor trei reprize el a 
cistigat clar la puncte, cu o de
cizie de 5—4). în fața maghiaru
lui I. Levay. Următorul adver
sar : E. Gorslkov (U.R.S.S.). în
vingător la puncte în fata lui 
G. Skrzecz (Polonia). Al'.e re
zultate : semimuscă : Chcor- 
ghiev (Bulgaria) b.p. Gertel 
(R.F.G.).
Pielesiak 
Kravtov 
(R.D.G.), 
Milicevici (Iugoslavia), 
șoară : Nowakowski 
b.p. Botos (Ungaria).

impresie 
cum a 

fața

semimuscă :
(Bulgaria) b.p.

Geilich (R.D.G.) b.p. 
(Polonia) ; cocoș : 

(U.R.S.S.) b.p. Forster 
Sutcliffe (Irlanda) b.p. 

semlu- 
(R.D.C.)

ză) ; A. Dirzu (care a jucat cu 
multă dezinvoltură ieri) — L. 
Ghenov (Bulgaria) : Th. Em- 
mrich (R.D. Germană) — V. La
zar (Ungaria) ; G. Kalovelonis 
(Grecia) — A. Margets (Spa- 
uia); FI. Manea — E. Osta (Spa
nia), precum și Lucia Roma
nov — Duan Li Lan (R.P. Chi
neză) ; Maria Romanov — Chen 
Zheng Hua (R.P. Chineză) ; Ca
melia Chiriac — Wan Ping (R.P. 
Chineză).

Rezultate 
bărbați 
(Ungaria) 
Chineză) 
Margets 
2—6, 6—2, 
Gu Min Hua (R.P. Chineză) 
6—1. 6—3 ; M. Șovar — G. Es- 
cofet (Spania) 6—2. 6—4 ; L. 
Mancaș — I. Tarj an (Ungaria) 
6—2, 6—4 ; E. Osta (Spania) — 
B. Toma 6—1, 6—1 ; D. Stă- 
nescu — C. Popovici 6—3. 4—6, 
6—1. Simplu femei (turul II) : 
Lucia Romanov — Mariana 
Hadgiu 6—3. 7—5 ; Duan Li
Lan (R.P. Chineză) — George- 
ta Onel 6—3. 6—1 ; Diana Mos
kova (Bulgaria) — Adriana Ca- 
raiosifoglu 
Giao (R.P. Chineză) 
Becherescu 
Romanov ■ 
6—3. 6—3 ;
— Cosmina Popescu 6—2, 6—1 ; 
Camelia Chiriac — Cristina So- 
tirova (Bulgaria) 6—1. 6—1 ; 
Wan Ping — Dorina Brăștin 
6—0, 6—2.

tehnice.
(turul II) :
— Xu Mei
7—5, 3—6. 
(Spania) —

6—1 ; A.

Simplu 
V. Lazar 
Lin (R.P. 
7—5 ; A.
FI. Niță 

Dîrzu —

6—4, 8—6 ; Yu Li
Nadia 

6—2. 6—2 ; Maria 
Luminița Sălăjan 

Chen Zheng Hua

VIRGINIA RUZICI
DIN NOU VICTORIOASA
ROMA, 9 (Agerpres). — în 

turul 2 al probei de simplu fe
mei din cadru] campionatelor 
internaționale de tenis ale Ita
liei, ce se desfășoară la Ro
ma, jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a învins-o cu 6—3,
6— 1 pe Carolina Stoll (S.U.A.). 
Alte rezultate : Chris Evert 
(SUA) — Janet Newberry 
(SUA) 6—2, 6—1; Ivanna Ma- 
druga (Argentina) — Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) 6—1.
7— 5. Intr-o altă partidă, Tracy
Austin a eliminat-o cu 
6—1 pe Yvonne Vermaak. 
turul I : Riedel (R.F.G.) 
Wade (Anglia) 6—1, 6—3; Aus
tin (S.U.A.) — Jausovec (Iugo
slavia) 7—5, 6—2; Fromholtz
(Australia) — Porzio (Italia) 
6—0, 8—6.

7—5, 
In

1

Q2P

PREGĂTIRILE
DE LA

INTRĂ ÎN

PENTRU J.O. '80
MOSCOVA
FAZA FINALĂ

din titlul ous deasu- 
,__ ________ rindurl reorezintă un
citat dla declarațiile făcute re
cent corespondentului agenției de 
pr^să ..Novosti" de către Vitali 
Smirnov, vicepreședinte al C.I.O. 
Intr-adevăr, capitala Uniunii So
vietice abordează acum ultima 
fază a amplei acțiuni de pregă
tire, în ved rea găzduirii. In vara 
viitoare, a supremei competiții 
sportive. Ca dovadă — după cum 
a subliniat ‘ V. Smirnov — o serie 
de obiective olimpice sînt de pe 
acum pregătite pentru a fi date 
în folosință. Aceasta va permite 
ca o mare parte din întrecerile 
finale ale celei dc-a Vîl-a Spar- 
tachlade a popoarelor U.R.S.S. 
(Moscova, iulie-august 1979), la 
care vor participa peste 2090 de 
sportivi invitați de peste hotare, 
să se dispute pe bazele viitoarei 
Olimpiade. Este de precizat că 
aceste obiective au primit avizul 
favorabil al federațiilor interna
ționale de specialitate, care le-au 
apreciat ca fiind pe deplin cores
punzătoare scopului propus.

Stadiul avansat în care se află 
pregătirile In vederea viitoarelor 
Jocuri Olimpice de vară este re
flectat și de faptul că au fost 
puse la punct datele si orarul 
programului competițioaal. pre
cum și regulamentele de desfășu
rare. Este definitivată și compo
ziția colegiilor de arbitraj. Cît 
privește detaliile echipamentului 
tehnic, care va ti utilizat la O- 
limpladă, ele au fost comunicate 
tuturor federațiilor sportive inter
naționale încă de la data de 20 
iulie 1978, deci cu doi ani înainte 
de start. Sînt, toate acestea, ade
vărate recorduri tn materie.

Alte cîteva amănunte legate de 
organizarea marii întreceri, pre
zentate tn cadrul recentei sesiuni 
de la Montevideo a Comitetului 
Internațional Olimpic, pot intere
sa pe cititorii noștri. Astfel, a 
fost omologat modelul torțelor cu 
care va fi adusă din Grecia fla
căra olimpică, pină la stadionul 
central din Lujnikl. tn ziua des
chiderii festive (19 Iulie 1980. ora

Cuvintele 
pra acestor

Atletul leningrădean Vitali Da- 
nilciuk, student al Institutului 
tehnologic, a fost primul pur
tător al torței olimpice, dar nu
mai la testele dinaintea omolo
gării noului model.

Foto : A.P.N. :
15). Acest model este opera unor 
ingineri și tehnicieni din Lenin
grad șl s a dovedit apt să poar
te flacăra olimpică In toate con
dițiile speciale la care a fost su
pus prin teste : vînt de 25 m pe 
secundă șl ploaie torențială S-* 
stabilit, totodată, că torța cl im pi
că va fi purtată, la Intrarea p« 
stadion, de către un singur spor
tiv șl nu de doi, cum a fost la 
ultima ediție, la Montreal O dată 
de reținut este șl cea de 1 aprilie 
1979. Atund a început vîn zarea 
oficială a biletelor pentru toate 
întrecerile prevăzute în progra
mul J. O. de vară. în sfîrșit, a 
fost fixat planul de scenariu al 
filmului de lung metraj dedicat 
Olimpiadei, aprobat în cadru! a- 
celeiașl sesiuni a C.I.O. Titlul a- 
cestui film, foarte sugestiv : 
„Sportul este pace !•.

„MARELE PREMIU
SOFIA, 9 (prin telefon). In 

ziua a doua a turneului inter
national de baschet masculin 
dotat cu „Marele premiu al 
orașului Sofia", selecționata 
Bucureștiului a evoluat în com
pania celei a orașului gazdă 
care a obținut victoria cu 95—77 
(50—38). întrecerea a fost echi
librată circa 15 minute, după 
care formația sofiotă s-a deta
șat, obtinînd, în final, un suc
ces clar. Baschetbaliștii bucu- 
reșteni au avut un început bun

AL ORAȘULUI SOFIA“
(în min. 13 conduceau cu 1 
punct), dar două schimbări pro
duse în acel moment (Popa șl 
Oczelak au fost înlocuiți cu 
Ivascenco și Uglai) au produs 
dereglarea mecanismului echi
pei, deși pe parcurs au fost în
cercați toți component!! lotului.

Pentru formația Bucureștiului 
au înscris : Cernat 17, Popa 15, 
Georgescu 13. Fluturaș 12. Oc
zelak 10, Opșilaru 5, Ivascenco 
3, Niculescu 2 (au mai jucat 
Căpușan, Uglai si David) ; coș- 
geterii echipei Sofiei : Eftimov 
34. Bogdanov 21.

In cealaltă partidă : Belgrad 
— Havana 93—70 (45—36).

TOMA HRISTOV
GIMNASTE DIN 22 DE ȚĂRI ÎN LUPTA PENTRU SUPREMAȚIE

Natalia Șapoșnikova. recentă 
cîștlgătoare a „Cupei U.R.S.S.", 
pare să dețină o formă remar
cabilă, iar despre Elena Muhi
na nu se știu șl nu se 
prea multe amănunte, ea 
luînd startul în acest an în 
un concurs important.

Desigur, nu trebuie neglija
te nici șansele gimnastelor din 
R.D. Germană, întotdeauna ad
versare puternice, bine pregăti
te din punct de vedere tehnic, 
din R.P. Ungară sau R.S. Ceho
slovacă.

Sala Brondby-Hallen — gaz
dă a C.E. de patinaj artistic în 
1975 și a finalei C.M. de hand
bal în 1978 — cu o capacitate 
de aproximativ 6000 de locuri, 
este gata să primească elita 
gimnasticii feminine europene. 
După un program riguros alcă
tuit, gimnastele se antrenează 
aici de dimineață pînă seara 
tîrziu, pregătindu-se pentru în- 
tîlnirea cu publicul de vineri și 
sîmbătă. Cu siguranță, va fi o 
întîlnire, plăcută, nivelul mereu 
crescut al gimnasticii feminine 
europene constituind o elocven
tă pledoarie pentru un specta
col de înaltă ținută tehnică și 
artistică.

(Urmare din nag I)

severența șl pasiunea care îi 
sînt caracteristice. Nadia Co- 
măneci s-a pregătit temeinic 
pentru această întrecere, mani-

13,00 pc 110 mg, la limita imposibilului

NEHEMIAH ALEARGA, PARCA, FARA GARDURI»

Dacă există recorduri care 
pot ti considerate previzibile, 
cels reușite în acest început 
de sezon de americanul Re- 
naldo Nehemiah la 110 mg fac 
parte, neîndoios, din această 
categorie : 13,H la jumătatea 
Iul aprilie, la San Josâ, apoi 
13,00 la sfîrșitul săptămlnil 
trecute la Los Angeles.

In valoare intrinsecă, acest 
ultim rezultat este cu adevă
rat uimitor, inscrllndu-s s prin
tre cele mai valoroase recor
duri mondiale ale atletismului, 
tn limbajul 
manual, el 
mai bine de

Și totuși, 
performantă 
de culoare 
cunoscătorii ____________ ____
ce ? Iată, pe scurt, cariera iul 
Nehemiah.

S-a născut la 24 martie 1959, 
are 1,86 m șl 78 Kg, este stu
dent în matematică la College 
Park (Maryland). S-a făcut 
remarcat în 1977, eînd, la 18 
ani, a alergat 110 mg (gar
duri de 1 m) în 12,9, dobo- 
rînd recordul școlar ameri
can, stabilit în urmă cu un de
ceniu de Rod Milburn. Și, cu 
toate că în vara aceluiași an 
cubanezul Alejandro Casanas 
reușea 13,21 ta Universiada de 
la Solia (13,24 Milburn Ia J.O. 
de la Miinchen), toată lumea 
l-a considerat pe Nehemiah 
drept viitorul as al probei

Pronosticurile au devenit re
alitate după numai un sezon, 
căci în 1978 Nehemiah a fost 
‘idarul incontestabil al gardu-

cronometrajului 
înseamnă ceva

12,8 ...
chiar șl această 
a tânărului atlet 

era aștepta â de 
atletismului. De

rilor înalte. De la 29 aprilie 
ptnâ Ia 16 august Îmbunătățeș
te de cinci ori recordul mon
dial de juniori, duclndu-1 de 
la 13,57 la 13,23. A mai obți
nut alte patru rezultate intre 
13,24 și 13,28, amenințînd de 
fiecare dată recordul lui Ca- 
sanas

Continuă „lansat" în sezonul 
indoor recent încheiat, in care 
îmbunătățește de 
cele mai bune 
mondiale de sală
mg, 55 mg și 60 
ori, ultima dată 
excepțional).

Șl lată-1 acum, la primele 
starturi în aer liber — două 
concursuri, două recorduri — 
primind nu numai Învestitura 
oficială a superiorității sale, 
cl șl titlul simbolic de cel 
mal valoros hurdler al tuturor 
timpurilor. Pentru că, lată, la 
numai 20 de ani, Nehemiah 
ne-a făcut să-1 uităm pe Mil
burn. Cineva l-a numit „un 
Beamon al probei de 110 mg“. 
Comparația se potrivește, în 
spectaculosul el (diferența fa
ță de ceilalți specialiști), dar 
săritura de 8,90 m a Iul Bea
mon a fost „un accident", pe 
cînd Nehemiah confirmă, 
cursă de cursă.

Acest 13,00, rezultat la Urnita 
incredibilului, este al 15-lea re
cord în cariera lui Nehemiah 
Unde se va opri oare acest 
alergător pentru care gardu
rile nu reprezintă, psrcă, un 
obstacol 7...

Vladimir MORARU

șapte ori (!) 
performanțe 
la 50 yg, 50 

yg (de patru
6,88, rezultat

»
festind cu fiecare nouă apariție 
publică o îmbunătățire a nive
lului de prezentare a exerci- 
țlilor și noilor elemente de 
mare dificultate. Nadia are de 
apărat ultimele două 
campioană europeană 
obținute 
ga și 
streze 
mondial 
n-a fost
Iia Eberle. Melita Ruhn și Anca 
Kiss au arătat, de asemenea, o 
constanță remarcabilă și este 
de așteptat ca cele ce vor fi 
titularizate pentru concursul 
oficial să evolueze la fel de 
bine ca în perioada pregăti
rilor.

Principalele adversare ale gim
nastelor noastre vor fi, ca și la 
precedentele campionate euro
pene, sportivele sovietice. An
trenorii reprezentativei U.R.S.S. 
au deplasat 6 gimnaste la Co
penhaga, printre care campioa
na mondială absolută. Elena 
Muhina, Natalia Șapoșnikova, 
Elena Naimușina și Stela Zaha
rova, urmînd să stabilească în 
ultimul moment admis de regu
lament formula de echipă pe 
care o vor alinia în concurs.

titluri de 
absolută 

și Pra- 
demon- 
titlului

la Skien 
dorește să 

că ratarea 
absolut la Strasbourg 

decit un accident. Emi-

dau 
ne- 
nici

ETAPA - PROLOG ÎN „CURSA PĂCII**
FRAGA, 9 (Agerpres) — La 

Praga a avut loc ieri festivita
tea de deschidere și etapa pro
log ale celei de a 32-a ediții a 
tradiționalei competiții cicliste 
internaționale „Cursa Păcii", ce 
reunește areul acesta 112 rutieri 
din 19 țări, printre care șl 
România, prezentă cu formația : 
Mircea Romașcanu, Teodor Va- 
sile, Ion Cojocaru, Coste) Clrje, 
Valentin Ilie șl Teodor Drăgan.

Anul acesta, cea mal importan
tă competiție plclistă pentru 
amatori se desfășoară pe traseul 
Praga — Varșovia — Berlin, In 
14 etape, însumînd 1952 km, cu 
două zile de odihnă.

Participanții la această între
cere Închinată prieteniei și co
operării intre popoare au fost 
salutați de redactorul-șef al zia
rului „Rude Pravo“, Oldrich 
Svetska.

Disputată contra cronometru in
dividual pe distanța de 6 km, 
etapa-prolog a revenit polone
zului J. Jankewicz in 6:43, urmat 
de Klasa (Cehoslovacia) - 
Pikkuus (U.R.S.S.) — 6:53. 
echipa română, cel mal 
timpi i-au obținut Teodor Vasile 
— 7:15 și Mircea Romașcanu — 
7:22.

Joi- se desfășoară etapa I : 
Praga — Pardubice (127 km).

Pf Cf STADIOANf SPANIOLE
Si VA JUCA C.M. Ot fOTBAL

1982 ?
MADRID, 9 (Agerpres). — O 

delegație a Fzderatiei internațio
nale de rotoal condusă de H, 
Neuberger a vizitat recent 14 ora
șe spaniole candidate la găzdui
rea meciurilor fazei finale a 
campionatului mondial de fotbal 
din 1982. In cercurile apropiate 
F.I.F.A. se consideră că doar 
două orașe nu ar fi co vspuns 
exigențelor Comisiei, și anume 
Valladolid și Santander Alte 
două stadioane, cele din Bilbao 
și San Sebastian, ar avea nevoie 
de reamenajărj substanțiale. Nu 
este exclus ca în rîndtrl candi
datelor să apară si un oraș din 
Insulele Canare, de pildă Sania 
Cruz de Tenerife.

De asemenea, se confirmă fap
tul că in eventualitatea instituirii 
formulei turneului final cu 24 de 
echipe, cele șase grupe de cîte 4 
echipe ar putea ti repartizate ast
fel : grupa I — la Madrid ; gru
pa a u-a — la Barcelona și Sa
ragossa ; grupa a xil-a, la Sevilla 
șl Malaga ; grupa a IV-a, la 
Bilbao șl San Sebastian ; grupa 
a V-a, Ia Vigo, Coruna si even
tual, Gijon ; grupa a Vl-a, Ia 
Valencia, Alicante șl Eiche.

După cum s-a anunțat, decizia 
definitivă asupra formulei de 
disputare a turneului final va fl 
luată în ziua de 17 mal la Zurich, 
cu prilejul reuniunii Comitetului 
executiv al F.I.F A. La sfîrșitul 
acestei luni va fi aleasă și mas
cota campionatului — soarele, 
taurul sau Don Quljote, legendarul 
personaj al Iul Cervantes, fiind 
emblemele cu cele mai mari șan
se, apreciază organizatorii

6:46, 
Din 

buni
• As tară, la Belgrad, în prima 

manșă a finalei Cupel U.E.F.A.. 
s-au întîlnlt echipele Steaua Ro
șie și Borussia Mbnchengladbach. 
Rezultat : 1—1 (1—0).
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