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CONSFĂTUIREA DE LUCRU
DE LA C.C

tovarășului 
secretar

Sub președinția 
Nicolae Ceaușescu. 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in zilele de 
16 și 17 mai, la C.C. al P.C.R,, 
s-au desfășurat lucrările unei 
consfătuiri de lucru cu primii 
secretari, secretarii cu proble
mele economice, secretarii eu 
problemele agrare ai comitete
lor județene de partid, directo
rii direcțiilor județene pentru 
agricultură și industrializarea 
produselor agricole, miniștri, 
alți conducători de organe cen
trale de stat.

La consfătuire au luat parte 
membri și membri supleanțl ai 
Comitetului Politic Executiv _ți 
secretari ai C.C. al 
membri ai Comitetului 
șefi și adjuncți de șefi 
tie la C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a avut 
nunțat caracter de lucru, ea in- 
scriindu-se în practica temeinic 
statornicită a intilnirilor perio
dice a conducerii superioare a 
partidului cu cadrele de bază, 
a dialogului direct pe care se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl 
poartă cu activul de partid, cu 

. masele largi de oameni ai 
uncii.
în ședințe plenare și în cele 

ale comisiilor pentru industrie 
și investiții și pentru agricul
tură au luat cuvintul 67 tova
răși. Primii secretari, secretarii 
cu problemele economice și a- 
grare, alți pariicipanți au dez
bătut intr-un spirit" de 
exigență modul în 
nele și organizațiile 
toți oamenii muncii 
pentru îndeplinirea 
obiectivelor planului 
acest an în industrie, construc
ții și agricultură. In cadrul 
dezbaterilor, miniștri, conducă
tori ai organelor economice 
centrale au răspuns la proble
mele ridicate, prezentind măsu
rile ce vor fi luate în vederea 
înlăturării operative a neajun
surilor semnalate, pentru crea
rea celor mai bune 
deplinirii ritmice a 
economice stabilite 
cest an.

Cei care au luat 
evidențiat succesele 
obținute in fiecare județ in în
deplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1979 — 
an hotărilor pentru realizarea 
întregului cincinal —, arăiind 
că rezultatele dobindite sint ne
mijlocit legate de aplicarea fer
mă in viață a îndrumărilor și 
indicațiilor secretarului gene
ral al partidului privind utili
zarea deplină, in întreaga eco
nomie, a mașinilor și utilajelor, 
valorificarea in modul cel mai 
rațional a materiilor prime și 
forței de muncă, reducerea 
cheltuielilor de producție ți 
creșterea eficienței economice, 
punerea în funcție la timp a

P.C.R., 
Central, 
de sec-

un pro-

i naltă 
care orga- 
de partid, 
acționează 
integrală a 
de stat pe

condiții în- 
sarcinilor 

pentru a-

cuvîntul au 
importante

obiectivelor industriale. Sub
liniind că Întreaga fundamenta
re a prevederilor de plan pe 
acest an a fost concepută ți- 
nîndu-se seama de aplicarea 
generalizată a noului mecanism 
economico-financiar, primii se
cretari ai comitetelor județene 
de partid, ceilalți vorbitori au 
prezentat acțiunile complexe în
treprinse in primele patru luni 
ale anului pentru realizarea 
ritmică ți integrală a produc
ției fizice, la fiecare sortiment 
in parte, ca și a producției ne
te. Au fost prezentate, de ase
menea, măsurile ce au fost 
luate pentru Îmbunătățirea, in 
continuare, a structurii indu
striei, economisirea energiei e- 
lectriee și combustibililor, creș
terea mai accentuată a produc
tivității muncii, asigurarea unei 
inalte calități in toate sectoa
rele economiei, care să sporeas
că competitivitatea produselor 
românești.

Vorbitorii au informai că în 
primele patru luni ale anului 
au fost înregistrate rezultate 
pozitive ți in Îndeplinirea pla
nului de comerț exterior și au 
insistat asupra măsurilor ee vor 
fi luate In continuare pentru 
realizarea integrală a produc
ției destinate exportului.

Scoțind in evidență succesele 
Importante obținute in indus
trie in primele patru luni ale 
anului, vorbitorii au prezentat, 
totodată, neajunsurile, stările 
de lucruri negative ți rămîne- 
rile in urmă din unele sectoa
re, au exprimat critici la adre
sa unor ministere ți organisme 
economice centrale, făcind nu
meroase propuneri ți sugestii 
pentru îmbunătățirea muncii, 
pentru sporirea eficienței eco
nomice in toate domeniile de 
activitate.

Primii secretari au prezentat, 
de asemenea, modul in eare 
acționează comitetele județene 
pentrn îndeplinirea integrală a 
planului de investiții. Ei au 
subliniat că înfăptuirea unui 
program de investiții de am
ploarea celui inserts in planul 
național unic pe acest an im
plică. in mod firesc. eforturi 
sporite, mobilizarea întregului 
personal muncitor din institute
le de proiectări, de pe șantie
rele de construcții, din unități
le beneficiare ți din cele furni
zoare de utilaje și instalații. 
Au fost prezentate măsurile ca
re vor fi luate pentru a se a- 
sigura punerea in funcțiune a 
tuturor capacităților de produc
ție și a locuințelor restante din 
1978, precum și a celor plani
ficate pentru acest an și a se 
respecta cu strictețe termenele 
prevăzute, calitatea lucrărilor ți 
normele de consum.

In Intervențiile lor, vorbitorii 
au acordat, de asemenea, o ma
re atenție problemelor agrieul-

AL P.C.R
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Simbâtâ, start In „Cupa Romanici

JUBILEUL

30 BANI I Vineri 18 mai 1979 I

1919

Azi, in Sala sporturilor

din Tg. Mureș

SPADASINII
IȘI VOR DESEMNA 

CAMPIONUL
se 
la

fruntași 
de azi. 

sporturilor) 
campionul 

In disputa

Spadasinii noștri 
vor reuni, începînd 
Tg. Mureș (Sala 
pentru a desemna 
țării pe anul 1979. 
de pe planșe se vor afla 12 
trăgători, cei care au obținut 
calificarea din etapa preceden
tă, de la Craiova : Octavian 
Zidaru, Ion Popa, Costică Bă
răgan (Steaua București), Liviu 
Angelescu, Ion Dima (Farul 
Constanța), Anton Pongracz 
(A.S.U. Tg. Mureș). Gabriel 
Dinescu (I.E.F.S.), Rudolf Sza
bo, Ștefan Vlad, Mihai Fecser, 
Francisc Csiczar (Clubul sportiv 
Satu Mare) și Constantin Nico- 
lae (Progresul București).

In continuare, sîmbătă și du
minică, în sala I.M.F. din a- 
ceeași localitate se vor desfă
șura asalturile din cadrul eta
pei a Il-a a Diviziilor A (par
ticipante : Steaua, Electroputere 
Craiova și Farul) și B. în care 
formațiile Olimpia București, 
Progresul București și — reve
lația competiției cea a Clu
bului sportiv școlar Olimpia 
Craiova vor căuta să-și asigure 
noi opțiuni, prin victorii cit mai 
concludente. în disputa pentru 
promovarea în primul eșalon.

ANI
AL CAMPIONATULUI DE ATLETISM PE ECHIPE

Simbătâ se va da startul in
tr-o nouă ediție, a XXV-a, ju- 

•------- .—compe-’
dotată 

In fapt 
pe eefai-

biliară, a importantei 
tiții atletice naționale 
cu .Cupa României", 
campionatul republican 
P*

De la această a XXV-a edi
ție a campionatului pe echipe 
AȘTEPTAM UN SALT IM
PORTANT. PE TOATE PLA
NURILE : ia privința perfer- 
mantelor individuale. a luptei 
dintre formațiile partiripante, a 
modului lor de prezentare, a 

intilniri 
ediții aactulei

partid-

petiției și anul acesta for
mațiile participante sint repar
tizate, după valoare, in trei 
grupe și mai multe serii. GRU
PA A : Steaua, Dinamo, Clubul 
atletic universitar. Rapid ți 
Metalul din București, repre
zentativele județelor 
Constanta L Cluj 
GRUPA B : seria 
G&Ș. Atletism Buc.,
București (formată din clubu
rile Progresul. Olimpia ți 
CLS3. Triumf). Brăila, Bacău, 
Galați. Neamț. Suceava, Dîm
bovița. seria a Ii-a : Brașov, 
Timiș, Bîlor, Caras Severin. 
Maramureș, Sibiu. Arad. Mure*. 
Hunedoara ; GRUPA C : seria 
I: Prahova, Argeș II, 
Ilfov. Olt. Teleorman, Mehe
dinți. Gerj : acria a 
Voter 1, Botoșani. Buzău. la- 
losnița. Vaslui. Tulcea, Cn- 
staata n ; seria a IlI-a : Alba. 
Cuvasna. Sălaj. Satu Mare, Bis- 
sriia-Năsănd. Harghita.

întrecerile se vor desfășura 
la 3 etape : la 19—20 mai (gr.

Argeș L 
Si Dolj ; 
I : Iași. 

Combinata

V il cea.

n-a :

CARMEN BUNACIU NO MAI ESTE
Imaturele fii Util «liBiic

•Mccthclc prinse pentru

Lotul reprezenta tir - singura ..secție" riatfâ li scriu de ierf inaațâ ?

SABRERII CLUBULUI BRAȘOVEAN TRACTORUL
Șl SELECȚIA 'COPIILOR PRIN CONCURS

Scrima in Brașov înseamnă 
„Tractorul". Dar ee înseamnă 
clubul Tractorul în scrima ro
mânească ? La această oră, o 
echipă de sabie in Divizia Na
țională A. cu o prezență neîn
treruptă timp de 13 ani in pri
mul eșalon, o echipă de spadă 
in Divizia B, precum și gru
pele de copii și juniori (flore
tă băieți ți fete, sabie și spa
dă), care — spun localnicii — 
reprezintă ziua de miine. Pe 
ce își bazează această afirma
ție ? „Pe o selecție pe cit de 
extinsă (au fost testați in anii 
1977—78 peste 2500 de copii, 
din clasele III—IV), pe atit de 
riguroasă (au rămas acum 50)", 
ne relatează Mihai Ticușan, 
antrenorul coordonator al secției 
de scrimă Tractorul Brașov.

Aceasta ar fi o premisă pro
mițătoare. Ce va urma, însă, 
ținînd seama mai ales de fap
tul că, de 2 ani. scrima este 
nominalizată ca ramură priori
tară la nivelul județului ? 
„Pentru cei mai mici scrimeri, 
sportul acesta nu poate deveni 
o pasiune statornică — punct 
de plecare pe drumul perfor
manței — fără a încerca, perio
dic, plăcerea concursului, a în
trecerii cu alții de vîrsta lor. 
Așa incit, în afara calendaru
lui republican, noi mai orga
nizăm anual cite două con
cursuri, primăvara și toamna. 
Recent, „Cupa Primăverii" a

UN EXCE- 
SELECȚIE. 
vedea in 

criteriu de 
performeri: 

este de

reunit la Brașov aproximativ 
8* mici scrimeri (floretă băieți 
și fete, sabie), unde, cu con
cursul C.JJLF.S., au evoluat 
speranțe din mai multe centre 
din țară. Și chiar dacă repre
zentanții noștri nu s-ar fi cla
sat pe primele locuri la cele 
trei arme, noi tot am fi zis 
acum că ASEMENEA COMPE
TIȚII CONSTITUIE 
LENT PRILEJ DE 
Pentru că se poate 
acțiune principalul 
selecție a viitorilor 
COMBATIVITATEA'
părere Mihai Ticușan.

Secția de scrimă a clubului 
Tractorul beneficiază de o sală 
dedicată ei in exclusivitate, cu 
toată aparatura necesară, pre
cum șj de celelalte dotări (pis
te, saună etc.) din cadrul com
plexului sportiv al clubului. 
Aici se antrenează laolaltă, e- 
chipele divizionare și grupele 
de copii și juniori (antrenori : 
Mihai Ticușan 
honi — sabie, 
spadă. Șerban 
Sala (20X7 m) 
să Insuficientă 
mentele concomitente ale tu
turor grupelor. „Ca să poți lu
cra. în condiții optime, trebuie 
să programezi doar o grupă, de

Paul SLĂVESCU

și Ladislau Ro- 
Nicolae Tupa — 
Vlad — floretă), 
se dovedește în- 
.pentru antrena-

(Continuare in pag. 2-3)

ii și-in înfcpliBlt

sezonul indoor
ce

ajuns in această situație 7
perioada ce urmează. De 
s-a
Oare nu se știe că adevărata 
bază a pregătirii pentru Înalta 
performantă se clădește, zi cu 
zL in lunile de iarnă ? Și to-

Lotul olimpic cuprinde, in 
acest .moment, trei înotătoare. 
Carmen Bunaciu. Irinel Pânu- 
lescu și Mariana Paraschiv. 
Spre ele se îndreaptă toate 
speranțele înotului românesc. 
Din păcate insă, nici una nu 
și-a îndeplinit obiectivele pla
nificate pentru această perioadă 
a anului preolimpic. fapt pen
tru care evoluțiile lor pot fi 
considerate ca nesatisfâcătoare.

Bunaciu a avut un inceput 
promițător. După o pregătire 
Ia un nivel înalt, de aproxima
tiv două luni, pregătire care a 
vizat, ia egală măsură, corec
tarea tehnicii. îmbunătățirea 
calităților fizice, sporirea re
zistentei. campioana noastră a 
concurat excelent la Boston și 
Nashville Guna ianuarie), ciț- 

gind trei (din patru) curse in

Adrian Proteasa (Steaua) re
centul autor al lui 2,22 m la 

inălfime

A in Bucureștt gr. B I la Tlr- 
goviște.
C I la 
Tul cea 
Mare), 
tan cu 
echipe i _  __
mai Înainte, la : Pitești, Bucu
rești, Deva. Ploiești. Focșani fi

, gr. B II la Reșița, gr. 
Rm. Vilcea. gr. C II la 
și gr. C HI la Satu 
la 16—17 iunie, simul- 
concursul republican pa 
de probe (în ordinea de

(Continuare In pag. 2-3)

AMBIȚIOASA?.IU

fața elitei specialistelor proce
deului spate. In continuare insă 
antrenamentele recordmanei nu 
au mai atins cote valorice înal
te. „Au existat greșeli de pla
nificare — afirmă Tiberiu Mun- 
teanu. antrenorul coordonator 
al loturilor. în sensul că sporti
va nu a fost suficient solicita
tă în repetări și în cadrul a- 
eestora au predominat „lungi
mile" parcurse cu intensitate 
scăzută sau medie. In cadrul 
ședințelor cotidiene a existat o 
prea mică preocupare pentru 
perfecționarea tehnicii, iar 
mijloacele de refacere, după e- 
fort, folosite nu au fost cele 
mai eficiente". Așa se explică 
de ce Carmen nu a mai strălu
cit în cele două concursuri in-

■t~taHonale la care a partici
pat (Minsk și Londra), fiind 
întrecută de înotătoare pe care, 
anul trecut. Ie învingea cu u- 
șurință (sovietica Elena Kru
glova. australianca Debra Fos
ter). Si ar mai fi ceva. „în ul
tima vreme — ne spune tot T. 
Munteanu. Bunaciu pare să nu 
mai fie acea fată ambițioasă,

Adrian VASILIU

(Continuare în pag 2—3)

Ediția a ll-a a „TOPULUI SPORTUL»

ELEVII DIN ORAȘUL HOREZU
RELANSEAZĂ

Ne aflăm la 
dintre cele mai 
pitorești așezări 
dețului Vilcea. 
elevilor de la Liceul de mate- 
matică-fizică. Dăm curs dorin
ței. lor de a fi prezenți — prin 
intermediul colegilor lor din 
clasa a IX-a A — la „Topul 
Sportul".

Acțiunea se bucură de ade
ziunea întregului colectiv de e- 
levi și profesori. Explicația 
este simplă : aici atletismul (și 
sportul în general) și-a format 
mulți prieteni. Prof. Marin Ciu- 
tacu, directorul liceului, subli
niază acest fapt, ne aduce și 
argumente : amenajările sporti
ve din curtea liceului sînt o- 
pera elevilor și a cadrelor di
dactice.

Horezu, una 
tinere și mai 

urbane ale ju
ca invitați ai

în curîrid. liceul va 
dispune și de o sală (o 
imensă) aflată în plină 
strucție. Ceea ce n-a mai 
directorul, am văzut noi : 
zenta sa activă în mijlocul e-

hală 
con- 
spus 
pre-

ACȚIUNEA!
levilor sportivi, la antrenamen
te, la competiții, la acțiunile 
turistice de masă.

Din păcate, „Topul Sportul" 
nu s-a bucurat și de condiții 
meteo prielnice. Neîntrerupt, cu 
două zile înainte de start, în 
zona Horezului, a plouat to
rențial ; chiar și în minutele 
premergătoare acțiunii, nori 
amenințători se adunaseră dea
supra stadionului orașului, un
de a avut loc trecerea probelor. 
Și, totuși, cu concursul colecti
vului catedrei de educație fi
zică a liceului (prin profesorii 
Constantin Davidescu și Geor
ge Tomescu), precum și al prof. 
Grigore Băluță, de la Școala 
generală din comuna Rîmești. 
limitrofă Horezului, „Topul 
Spprtul" s-a putut desfășura, 
cu rezultate peste așteptări. O

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)
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turii. Evidențiind însemnăta
tea deosebită a măsurilor cu 
privire la perfecționarea orga
nizării. conducerii și planifică
rii, unitare, a agriculturii, a cre
ării consiliilor unice agroindu
striale. de stat și cooperatiste, 
participanții Ia discuții au ară
tat că aceste măsuri au și în
ceput să-șî dovedească pe de
plin utilitatea. Intr-un pronun
țat spirit critic și autocritic, 
de înaltă exigență, ei au anali
zat modul în care s-a desfășu
rat campania agricolă de pri
măvară și . au prezentat măsu
rile ce se ian pentru buna în
treținere a culturilor și pregă
tirea temeinică a campaniei de 
recoltare, pentru realizarea in
tegrală a programelor de creș
tere a producției vegetale și 
animale, adoptate de partid și 
de stat, a celorlalte sarcini ce 
revin acestei importante ramuri 
a economiei naționale.

Primii secretari și ceilalți vor
bitori au subliniat că pentru a 
se asigura îndeplinirea integra
lă a obiectivelor ce revin annl 
acesta agriculturii, ministerul de 
resort, celelalte organe econo
mice centrale trebuie să a- 
eorde o mai mare atenție apro
vizionării la timp și în sorti
mentele stabilite cu piese de 
•chimb, îngrășăminte chimice, 
mijloace de transport, mașini și 
utilaje într-o gamă tot mai di

versificată. Un accent deosebit 
a fost pus pe necesitatea înfăp
tuirii integrale și la timp a 
programelor de irigații pe ju
dețe și zone agricole.

Primii secretari au prezentai, 
de asemenea, pe larg preocu
pările comitetelor județene de 
partid pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor 
de muncă, pentru a imprima 
întregii activități un pronunțai 
spirit revoluționar, o înaltă e- 
xigență și responsabilitate co
munistă.

Vorbitorii au exprimai hoiă- 
rîrea comuniștilor, 
oamenilor muncii 
maghiari, germani 
naționalități — de 
cu cinste apelului 
secretarul general ai partidului 
de Ia tribuna marii adunări 
populare consacrate Zilei de 1 
Mai, de a da un curs tot mai 
dinamic întrecerii socialiste pe 
acest an, intimpinînd astfel cu 
noi și mari succese cea de a 
35-a aniversare a eliberării pa
triei și cel de-al XIT-lea Con
gres al partidului.

Primit 
plauze, 
tuirii a 
Nicolae 
general 
tele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea se va da publi
cității.

a tuturor 
— români, 
și de alte 

a răspunde 
adresat de

cu vii și puternice a- 
in încheierea consfâ- 
luat cuvintul tovarășul 
Ceaușescu, * secretarul 

al partidului, presedin-

Sîscars antrenament^ lecție de viața
„PROFESOARA “

Antrenorul Mihai Demetrescu 
de la C.S.Ș. nr. 2 din Capitală mai 
mult a ghicit talentul fetiței. 
N-ar fi știut să răsipuodă de ce 
o reținuse în secția de gimnasti
că a C.S.Ș. 2. în sală intrase în 
coada grupului de colege mult 
mai „obrăznicute“. Executase ul
tima și exerciițiiTje de selecție. Ti
mid, reținut. De-abda spre final 
făcuse o mișcare perfectă, de 
mare virtuozitate. Poate că a- 
ceastă mișcare l-<a determinat. 
Poate altceva, un simț aoarte îi 
spunea că multe dintre călită tile 
pe care el le vrea la o mare 
campioană se Îngemănam în per
sonalitatea ei: grație, ritm, mo
bilitate, inventivitate. Ndci una 
mu era însă distinctă, thu se a- 
fiirma puternic. Mult timn mai 
ttrzifiu se lămurise de ce : pe 
toate le acoperea modestia. O 
modestie fără margini îi frîna 
orice man- fest are a oersona.r^tti. 
La școală avea calificative mai 
nr’ci decît merita inter? ger ța ei. 
Nu răspundea rrcodată d:n ore- 
prie inițiativă. Cînd era numiră, 
se încurca. avea im presta că 
ceea ce snune e greșit. S1 asa. 
deseori, greșea cu adevărat ! E- 
xact ca alunei cînd se afla pe 
eparate : credea că nu execută 
corect mișcările. Renunța la luptă.

Antrenorul 
știa

sugerare imaginației ei de rrmul 
unei melodii, 
ultima în 
acum în.
ralmente 
trenoru'l.

Fetița care intra 
sala de gimnastică este 
frunte : creează, Kte- 
creează. ajutîndu-și an- 
Iar codegeie ei au nu

mit-o, mai în glumă, mac în 
serios, „profesoara*...

Radu TIMOFTE

Ieri, la Sibiu, în meci restanță 
înrfcwizta A, echipa locală CA.M. 
A reușit o frumoasă victorie în. 
fața formației ,,U“ Timișoara : 
•—6 (9—3). Autorii punctelor : 
Negru încercare), Matache (Lp.), 
Tvanciuc (transformare), respec
tiv Peter (2 Lp.c.). A arbitrat D. 
Grigorescu. (S. BEU, coresp.).

• După cum se știe, rug by știi 
de la C.S.M. Sibiu au întreprins 
recent un turneu în Potonba, rea- 
lezînd la Katowice un remarcabil 
succes : 17—7 (9—7) cu echipa
reprezentativă a țării gazdă. Au 
marcat T. Ioniță și Moisan (cite 
o încercare), Matache (3 loviturt. 
de pedeapsă). In restul turneului, 
XV-ie pregătit de Bebe Boboc și 
Gh. Rășcanu a efectuat antrena
mente comune și jocuri școală 
cu Totul Poiocrei. (I. IONESCU, 
conesp.).

COMPETIȚII-PROLOG LA 
PIONIERESC DE 

Apropierea tradlțlonalultd Fes
tival national pionieresc de ml- 
nlbaschet, care va fi găzduit fi
nul acesta, pentru prima dată, 
de orașul Tulcea (16—26 Iunie), 
se face simțită datorită numeroa
selor competiții premergătoare 
organizate de comisiile județene 
șl orășenești de specialitate. Des
pre cîteva dintre aceste Întreceri, 
amintim In rtndurile de mai jos : 

„CUPA DOLJULUI**, desfășu
rată la Craiova, a Întrunit ÎS 
echipe din Tîrgovlște, Tltu, Con
stanța, Pitești, București, Drobeta 
Ife. Severin, din atașul gaadă șl din 
oomuna Vulcan Pândele. Câștigă
toare : Șc. gen. Tîrgovlște (bă
ieți D, Centrul școlar de baschet 
București (fete I și fete n), Șc. 
gen. 12 Constanța (băieți n). LA 
BOTOȘANI, s-au Întrecut 24 de 
selecționate din Piatra Neamț, 
lași. Galați, Brașov, Suceava, 
Constanța, Focșani, Vaslui, Ba-

în derbyul campionatului de polo
VOINȚA CLUJ-NAPOCA - DINAMO 10-10 I

de scor. Bucureștenll au condus 
cu 2—0 (după ce Fărcuță a ra
tat, singur pe contraatac, de ta 
doi metri !), apoi Crișul cu 3—2. 
A urmat 4—3 și 5—4 pentru Pro
gresul, iar ta 5—5 Costrăș l-a 
imitat pe Fărcuță, ratlnd ca un 
Începător, tot de ta doi metri. 
Ffeialul a aparținut orădenitor, 
mal spontani in acțiunile ofen
sive șl mal viguroși fel fazele de 
finalizare. Scorul de 7—S (t>—1, 
3—L 2—3, 2—1) pentru Crișul a 
fost realizat de : Costrăș 3, Ara- 
bagiu X lejer, Garofeanu de ta 
orădenl, respectiv V. Pleșca X 
Ion Gheorghe X Teodorescu, A. 
Ionescu. Foarte bun arbitrajul 
cuplului V. Medianu (Buc.) — 
V. Burdea (Cluj-Napoca).

Intr-un med fără miză. Rapid 
a dispus de C.N. ASE cu 9—4

(1—1, 9—1, 1—1, 4—1).
Campionatul de dirt-track

M. DOBRE -
ÎNVINGĂTOR LA ARAD
Pe stadionul 

s-a disputat 
etapa, a IV-a 
republican de 
curs doaniinait _  ______ _
cflrujbud-un. MetaluU Bucmrești. 
peste 1000 de spectjatori 
asistat La curse speataculoase, in 
toate cete » de manșe. CLASA
MENTUL ETAPEI ; L M. Dobre 
15 p, 2. Gh. Sora 14 p (ambdi de 
M Metalul București), 3. L Bo- 
bîlneanj (IPA Sibiu) 1B p.

N. STRAJAN — coresp.

Derbyul turului 1V al Diviziei 
A La polo, care a pus ieri față 
In față echipele Voința șl Di
namo in bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca s-a terminat nede- 
cis (10—10), la capătul unei În
treceri de toată frumusețea. Di- 
namovlștii au avut un start mai 
bun (3—1), dar la încheierea pri
mei reprize, cînd ambii portari 
(Spinu la Dinamo și Olpretean 
la Voința), au fost Mloculți. ta
bela de marcaj indica egalitate 
(3-3).

Din reprza secundă meciul a 
fost mai aspru, dar intr-o notă 
de perfectă sportivitate. A fost 
rtndul clujenilor să conducă cu 
S—I și 7—5. De fiecare dată Insă 
echipa campioană a găsit resurse 
pentru a reveni. In ultima parte 
disputa a devenit dramatică. 
Voința a avut avantaj (5—7), a- 
pol Dinamo (9—9), dar Claudiu 
Bnsu a egalat din penalty. în 
final, cind clujenii au deținut din 
noi un avantaj minim și se pă
rea că vor reuși să ciștige, Di
namo a beneficiat de o situație 
de superioritate numerică, fruc
tificată cu precizie de căpitanul 
echipei. Dinu Popescu. Scor fi
nal : 1»—1» (S—3, 1—1, 4—5, (2— 1), 
Au Înscris : R. Rusu 3, CI. Rusu 
X Co (ceriu X L Pop, Gyarfas, 
Dezmireanu (Voința) și Ș. Popes
cu X D. Popescu 2, Nastasiu X 
Rus X Mirea 2 (Dinamo). Exce
lent arbitrajul prestat de B. Timoc 
fOuj-Napoca) și R. Schilha 
(Buc.). MIRCEA RADU-coresp.

Dintre partidele programate fel 
Capitală, mai interesantă ni s-a 
părut cea care a opus formațiile 
Progresul și Crișul. Jocul a fost 
spectaculos șl cu dese răsturnări

FESTIVALUL NATIONAL 
MINIBASCHET
cău șl, bineînțeles, din Botoșani. 
Câștigătoare : Botoșani (băieți I), 
Bacău (fete I), Constanța (bă
ieți H), Brașov (fete II). „CUPA 
PRIMAVERU“, organizată la Med- 
digia de C.S.Ș. din localitate, 
pentru echipe de fete, a oferit 
următoarele clasamente finale : 
fete I : 1. C.S.Ș Medgidia, 2. 
C.S.Ș. 1 Constanța, 3. C.S.Ș. Ga
lați ; fete n : 1. Șc. gen. 8 Că
lărași, 2. C.S.Ș. Medgidia, 8. 
C.SȘ. 1 Constanța.
• Cu prilejul turneului final al 

campionatului național de seni
oare, C.J.E.F.S. Mureș — organi
zatorul turneului — a oferit pre
mii speciale următoarelor jucă
toare și echipe : Diana Bălaș 
(Mobila Satu Mare) — coșgetera 
Diviziei A, Liliana Rădulescu 
(Voința București) — coșgetera 
turneului final, Crișul Oradea — 
cea mai bună apărare colectivă, 
Magdalena Pall (Voința Brașov)
— cea mai valoroasă dintre Ju
cătoarele tinere, Angelia Silin 
(Universitatea Timișoara) — cea 
mai înaltă jucătoare a campio
natului (1,91 m), Mariana An
drees cu (Rapid) — cel mal bun 
pivot al turneului final, Mlrela 
Casetti (Universitatea Timișoara)
— cea mai tehnică conducătoare 
de joc, Gabriela Bosco (Rapid)
— Jucătoarea cea mai devotată 
echipei sale.

FINALA „DINAMOVIADEI" 
LA OINĂ

SE

CARMEN BUNACIU NU MÂI ESTE AMBIȚIOASA ?...
(Urmare din paa l)

Rapîd din Arad 
iert, duspă-ianiiază 

a campionatului 
dirt-track, cori
de mctoctohiștii 

~ Cei
au

Desfășurată în cadrul marii 
competiții mtionaie „Daciada“ 
tradiționala „Dinamoviadă* 
sportul nostru naționali, ocnă, e- 
diția 1979 își va 'derula, începînd 
de azi, ultimele secvențe la Cluj- 
Napoca. Din numeroasele echipe 
participante la faza de masă, 12 
formații, care aru mers din vic
torie în Victorie, s-au caflifieat 
în finala de la Cluj-Napoca, or
ganizată de Ministerul de Interne, 
cu sprijinul F.R. Oină.

CONCURS 
INTERNAȚIONAL 

DE LUPTE
Sâmbătă și diuminOcă, în sala 

Dinamo din Capitală, va avea loc 
Intfflincrea intemaițSianallă de Jante 
greco-romane dintre reprezentan
ța clubului din șos. Ștefan cel 
Mane șl o selecționată a unită- 
țStar sportive Dinamo din Uni
unea Sovietică. întrecerea se va 
disputa diuipă sistemul turneelor 
individuale.

CUNOSC TREI ÎNVINGĂTOARE IN CAMPIONATUL 
DE ȘAH PE ECHIPE

o rundă înainte de sfîrșlt,
mai multe dintre ciștlgătoa-

Mihai Deme'rescu 
acum ce trebufa să știe. 

Trebuia să-1 alunge timiditatea. 
Trebuia s-o ridcce in propriii ei 
ochi. Opt ani Tn str a căutat e- 
xerciții care, odaifă executate, să-i 
finsufle fetiței încredere în pro- 
pria ei valoare. Și iată, succesul 
a fost dobînddt : Sorina Ștefan 
a devenit campioană națională la 
junioare cat. I, componentă a 
lotmkd republican de juntfoare. 
Au urmat competiții la Sofia, 
Budapesta...

Pînă cînd, la un concurs, două 
vertebre n-au mai vrut să asi
gure mobilitatea aceea perfectă 
cu care Sorina le obișnuise pe 
airtxtne. Marea performanță a 
dispărut din viața ei. Antrenorul 
s-a speriat : nu cumva persona- 
liitatea ei, obsedată pînă nu de 
mult de eșecuri presupuse, 
să cedeze 
real ? Dar, 
antrenorul, 
învățaseră
plece in fața unei înfrângeri, 
lată, Sorina Ștefan are acum 
ani, dar asta n-o împiedică 
vină 
soluri excelente, să descopere a- 
dică exerciții și mișcări originale,

plină de încredere, dornică să 
progreseze continuu. Rutina pa
re să marcheze pregătirea ei 
in ultima perioadă de timp și 
acest lucru poate deveni ex
trem de periculos**.

Irinel Pănulescu, cu o bună 
pregătire în noiembrie și de
cembrie, dar și cu dezavanta
jul de a-și fi întrerupt antre
namentele în ianuarie, pentru 
o operație de apendicită, ca și 
Mariana Paraschiv, încă neo
bișnuită cu efortul maxim în 
cadrul repetărilor, nu au a- 
juns la cele 5 minute — ba
rem pentru intrarea in rin- 
dul candidatelor olimpice în 
proba de 400 m mixt. Un e- 
xemplu concludent pentru 
pregătirea insuficientă a Ma
rianei Paraschiv ne oferă 
chiar graficul ei de cursă rea
lizat la Londra : 67 de 
de pe „lungimile** (100 
fluture și numai 70 de 
de pe cele de craul !

Cauzele care au dus
realizarea obiectivelor propuse 
de către cele trei înotătoare 
au fost analizate cu tehnicie
nii respectivi. Cristina Șopte- 
reanu și Mihai Mitrofan, și de 
comun acOrd au fost propuse 
o serie de măsuri, pentru ca 
în luna iulie, la Spartachiada 
de la Moscova, cele trei spor
tive să-și îndeplinească obiec
tivele propuse : Bunaciu sub 
2:14,0 la 200 m spate. Pănu
lescu și Paraschiv 4:54,0 la 
400 m mixt. Bunaciu. de pil
dă, va ieși din grupa înotă
toarelor dinamoviste și se va

secun- 
m) de 
secun-

la ne-

spă
și A- 

L-am fi 
pe Mihai 
grup res- 

o privește 
va încerca

avea 
sub greutatea unuia 
nu : lucrase bine, el, 

nnastica o 
să nu se

Si 
16 
să 

să „facă"mereu la sală,

antrena, cot la cot, cu 
tiștii Adrian Horvat 
drian Alexandru, 
preferat insă și 
Mandache în acest 
trîns. în ceea ce 
pe I. Pănulescu, se 
folosirea unor modele de an
trenament remarcate de teh
nicienii 
schimburilor 
desfășurate
U.R.S.S. Un început a și fost 
făcut : 
de 100 de ori 100 m cu pauze 
de 10 secunde, ultimele două 
lungimi fiind parcurse în 
de secunde, ceea ce nu 
rău pentru debut.

Avînd în vedere că și 
zultatele celorlalte înotătoare 
fruntașe în acest sezon indoor 
nu au fost pe măsura aștep
tărilor și că în luna august 
reprezentativa țării va trebui 
să facă față unei dificile con
fruntări în cadrul ~ ~
ropei", se 
tructurarea 
cadrarea cu 
sporite a unor tinere elemen
te (Seidl. Mladin, Kugliș, A- 
lexe. Mihăilă) care s-au re
marcat în ultima perioadă. Un 
concurs de selecție pentru 
formarea echipei va avea loc 
în Iulie, la Reșița, cu prilejul 
campionatelor 
juniori.

Vom avea 
te“ în lunile

Aceasta va 
mul rînd 
noastre fruntașe, datoare să 
se pregătească și să concu
reze pe măsura condițiilor ce 
le sînt oferite.

noștri 
de 

în

în cadrul 
experiență 

S.U.A. și

Irinel a înotat recent

70
este

re-

„Cupei Eu- 
preconizează res- 
lotului și în- 

responsabilităti

naționale de

o „vară fierbin- 
ce urmează ? 
depinde în pri

de înotătoarele 
datoare 
să

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI CÎȘTIGURI IN 

LA LOZ IN PLIC
BANI

sisteme 
IN PLIC

Alături de celelalte 
Loto-Pronosport, LOZUL 
furnizează tot mai numeroase 
ciștigumi in AUTOTURISME șl 
BANI. După oe zilele trecute am 
publicat bl această rubrică' nu
meroasele câștiguri în autoturisme 
de dată foarte recentă, astăzi vă 
facem cunoștință cu eițiva dintre 
cai mal recenți ciștigâtori de 
bani, și anume : Costescu Nicu 
(Reșița), Cerbu Ion (Crișeni, jud. 
Sălaj), Vasilică Ștefan (Ostrovu, 
jad. Constanța), Voica Constan-

tin (București) și Jeliu Gheorghe 
(Focșani) — cite 20.000 lei ; 
Pleșca Vaier (Sibiu), Penciulescu 
Marin (Săpu-nari, jud. Ialomița), 
Bâlțeanu Eduard (Miircești, jud. 
Iași), Stoichițescu I. Constantin 
(Craâova), Jakob Mihail (Beland, 
jud. Covasna), Zamfir Constantin 
(București), Magyar Zoltan (turist 
dun Debreczen, R.P. Ungară) — 
câte 10.000 lei.

LOZUL IN plic
simplu și avantajos sistem 
joc — oferă oricui po6db ilirtatea 
de a -realiza succese asemănătoa
re și chiar mai mari, dar... NU
MAI CINE JOACA POATE CÎȘ- 
TIGA !

Tragerea Loto de astăzi se 
televizează în direct, incepind de 
la ora 18,25.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 11 MAI 1579

ced mai
de

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300) ; cat. 2 : 
10 variante 25% a 9.954 Iei ; cat. 
3 14,75 a 6.749 Iei ; cat. 4 :-----
a 2.949 lei : cat. 5 : 173,75 
lei ; cat. 6 : 276 a 361 lei ; 
X : 1.613,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : î 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
categoria 1, realizat pe o variantă 
jucată 100%, a revenit participan
tului GOGOAȘA DORU din Ca
ransebeș.

33,78 
a 573 

; cat.
202.565

de la

Cu 
cele . _
re slnt cunoscute în campionatul 
național de șah pe echipe, care 
se desfășoară la Băile Herculane. 
Universitatea București nu mai 
poate pierde (practic!) titlul ab
solut și masculin, iar Electromo
tor Timișoara pe acela feminin.

în runda a 8-a Universitatea 
București a înscris scorul cam
pionatului, întrecînd Politehnica 
București cu 8y2—iya (5l/2—1/2 la 
seniori, 1—1 la feminin și 2—0 Ia 
juniori-junioare). Performanța a 
fost egalată de Medicina Timi
șoara, care a învins pe Vulcan 
București cu același scor, rezul
tatele parțiale fiind 5—1, 2—0,
l’/a—Vj. I.T.B. conduce cu 5—4 în 
fața Petrolului, o partidă fiind 
întreruptă (3—2, ll/2—V», Vj—V/a). 
O victorie prețioasă a obținut 
C.S.M. CIuj-Napoca în fața Cal
culatorului, reușind să iasă din 
„zona periculoasă" : 8—4 (3—3,
lVr-%» lVi—‘/i). Electromotor Ti
mișoara a întrecut pe Universi
tatea Iași cu același scor (Z1/»—31/», 
2—0, V/j—V3). lată clasamentele 
înaintea ultimei runde :

ABSOLUT : 1. Universitatea
Buc. 22 puncte de meci, 2. Medi
cina 21, 3. I.T.B. 16 (un meci ne
terminat), 4. Petrolul 12 (1), 5. 
Politehnica 12, 6. C.S.M. 9, 7.
Universitatea lași 6, 8. Electro
motor 6, 9. Calculatorul 6, 
Vulcan 6.

MASCULIN : 1. Universitatea
București 33 puncte de partidă, 
2. I.T.B. 30 (1), 3. Medicina 29%, 
4—5. Politehnica, Calculatorul 34, 
8. Petrolul 23Vj (1), 7. Universita
tea iași 21, 8. C.S.M. 19</j, 8.
Vulcan 17Vi, 10. Electromotor 17.

FEMININ : 1. Electromotor IC,
2. Medicina 11, 3. Politehnica 10, 
4. Universitatea Buc. 9Vi, 5. I.T.B. 
8, 8. Petrolul 7, 7—8. C.S.M., Vul
can 6, 9. Calculatorul 5, 10. Uni
versitatea Iași 4Vi.

JUNIORI : 1—2. Universitatea 
Buc., Universitatea Iași 11%, 3. 
Petrolul 11, 4—5. I.T.B., C.S.M. 9, 
6—7. Medicina. Calculatorul 7, 8. 
Electromotor 6V2, 9. Vulcan 4, 10. 
Politehnica 3Vj.
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JUBILEUL DE 2
(Urmare din pag. 1)

Zalău) și la 22—23 septembrie 
(Constanța, P. Neamț, Poiana 
Brașov, Drobeta Tr. Severin, 
Botoșani și Sf. Gheorghe).

Iată acum formațiile ciștigă- 
toare la ultimele ediții ale 
competiției : 1970 — C.A.U.,
1971 — Dinamo, 1972 — C.A.U., 
1973 — Dinamo, 1974 — C.A.U.,

SABRERII CLUBULUI BRAȘOVEAN TRACTORUL 
elevilor spre această disciplină 
olimpică, cum am spus, sport 
prioritar în județ.

In această primăvară. Brașo
vul a găzduit — în excelente 
condiții — a 8-a ediție a „Tro
feului Carpați** la sabie (de trei 
ani devenit competiție interna
țională), iar sabrerul brașovean 
Daniel Costin a cîștigat cam
pionatul național de tineret și 
a participat la campionatul 
mondial al „cadeților** de la 
South Bend (S.U.A.). Aceștia 
sînt indicatorii performanței 
din scrima brașovean» actuală. 
La care mai putem adăuga că 
echipa divizionară A (G. Duția 
— 24 ani D. Costin — 20, S. 
Vlad — 25, Gh. Stan — 23, Gh. 
Radu — 24, I. Ghiurițan — 22) 
se numără printre animatoarele 
întrecerii sabrerilor, chiar dacă 
antrenorul Ladislau Rohoni 
este intens solicitat la pregăti
rile lotului reprezentativ (din 
care face parte acum și elevul 
său, D. Costin), pe „baricade** 
rămînînd ing. M. Ticușan, un 
pasionat om al scrimei.

Fără angajamente formale, 
sforăitoare, secția de scrimă 
brașoveană, Tractorul, este o 
prezență pe care scrima româ
nească se poate baza.

(Urmare din pag. 1)

aceea limităm ciclul săptămî- 
nal, prima afectată fiind pre
gătirea celor mai mici**, ne 
spune același interlocutor, cînd 
intervine în discuție Stelian 
Palici, metodist la C.J.E.F.S. : 
„Din luna noiembrie a anului 
trecut s-a livrat de către orga
nul sportiv județean suma ne
cesară extinderii sălii, de pro
iectare și execuție urmind să 
se ocupe întreprinderea de 
tractoare Brașov. Deocamdată 
nu s-a întreprins nimic. Im
pulsul ar trebui să vină, insă, 
de la clubul sportiv Tractorul 
(președinte, 
mul

>, Gh. Ferariu), pri- 
interesat in rezolvarea cit 
grabnică a situației**, 
asemenea condiții, inițiati- 
de a descongestiona sala 
înființarea unui sub-centru

va 
prin 
de inițiere (sub îndrumarea lui 
S. Vlad) la Școala generală 10, 
din cartierul Steagul roșu, iese 
și în întîmpinarea copiilor care 
își împart timpul între învăță
tură șl sport. Și inițiativa nu 
s-ar limita doar la această 
școală, dacă Inspectoratul șco
lar Județean și Consiliul jude
țean al organizației pionierilor 
ar concura și ele la atragerea
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DE LUCRU A F.R.F
APROXIMATIV 1000 DE JUNIORI 
ÎN VIZORUL SELECȚIONERILOR...

de jocuri pentru selecționatele U.E.F.A

•ețea

mai

SERIA LUL FATALI TA ȚIL OR"
TREBUIE ÎNTRERUPT!

De fiecare dată, apropierea 
verii aduce în actualitate cîteva 
dintre problemele de cea mai 
mare importanță din activitatea 
desfășurată la eșalonul de copii- 
juniori, eșalonul speranțelor fot
balului nostru. Inițierea unor am
ple acțiuni de selecție, modul de 
desfășurare a fazelor finale a 
întrecerilor rezervate juniorilor, 
organizarea taberelor naționale și 
stabilirea unui calendar intern și 
internațional adecvat sînt patru 
categorii de acțiuni despre care 
ne-a oferit amănunte Daniel Lă
zărescu, secretar al F.R.F.

1. O atenție deosebită se
acorda depistării unor talente 
care să fie aduse în prim-plan. 
Pentru realizarea acestui obiectiv 
vor fi trecuți prin filtrul selec
ției un mare număr de jucători. 
Prima acțiune s-a și desfășurat 
la Snagov. La ea au participat ju
niori din întreaga țară, născuți 
în anii 1961/62 și 1962/63. In ul
tima decadă a lunii mai, la 
București și Bacău vor fi „exa
minați* de antrenori ca Tr. Ic
nesc u, L Kluge, D. Nicolae-Nicu- 
șor, M. Bîrzan, L Stoișor etc. 
juniori născuți între anii 1963 șl 
1966 din municipiul București și 
județele din Moldova. Alte două 
zone își vor trimite speranțele 
la Cluj-Napoca (6—9 iunie) și 
Srobeta Tr. Severin (12—15 ta

le) , unde calificativele vor fi 
date de Fr. Fabian, N. Săbăslău, 
A. Ferenczi, M. Redeș, respectiv 
L. lanovschi, D. Pătrașcu, T. Do- 
bindă etc. Un grup de antrenori, 
alcătuit din C. Ardeleana, R. 
Cosmoc, Gh. Cosma, N. Mihai și 
AL Lazăr, va fl prezent la toate 
aceste acțiuni de selecție la care 
vor fi triați în jur de 1 000 de 
tineri șl foarte tineri jucători.

2. în ultima parte a lunii mai 
șl pe parcurs jl celei următoare 
în prim-plan se vor afla fazele 
finale ale competițiilor juniorilor, 
între 27 și 31 mai se vor disputa, 
la Brașov, meciurile turneului 
final al campionatului republican 
la care vor parti-cipa cîștigătoa- 
rele celor opt serii. Ele vor fi 
cunoscute duminică, după meciu
rile ultimei etape, 
perioadă vor fi 
petițiile școlare 
ciuri finale sini
Pitești (pentru i
ani) și Vaslui (15—18 ani). Pri
mul turneu final este prevăzut

să aibă loc intre 1 și 5 iulie, iar 
celălalt mai tirziu, la începutul 
toamnei. Intre 1 șl 5 septembrie.

3. După efectuarea acțiunilor de 
selecție și încheierea competiții
lor juniorilor, jucătorii nominali
zați, ca urmare a avizului primit 
din partea unor antrenori com
petent!, vor alcătui loturile se
lecționatelor U.E.FA. Aceste lo
turi lărgite vor efectua un sta
giu estival de pregătire ta ca
drul taberelor naționale. Astfel. 
La Bistrița se vor prezenta lotu
rile U.E.F.A. 1980 și 1932. In timp 
ce la Brad șl Brașov se vor 
pregăti selecționatele U.E.FA. 
1981 și. respectiv, 1933 și 1964. In 
aceste tabere se vor alcătui, prac
tic, echipele care vor reprezenta 
fotbalul nostru In lntilnirile 
ternaționale ale toamnei.

4. încă din sezonul trecut, 
nil de specialitate a căutat

in-
fo
să 

kitocmească un calendar adecvat 
de meciuri pentru echipa de 
perspectivă, aceea care se va ali
nia La startul viitoarelor prelimi
narii U.E.F.A. Pînă acum, aceas
tă selecționată a susținut șase 
meciuri internaționale : »—0 și

f>—2 eu Bulgaria, J—1 șl 0—1 eu 
R. D. Germană, 2—1 și recentul 
3—0 cu Ungaria. între 2 și 13 au
gust, această echipă va participa 

Turneul Prietenia", In Poio-

nia, iar între 26 august și 1 sep
tembrie, la Turneul Balcanic, in 
Bulgaria. Pentru aceeași echipă 
au și fost perfectate meciuri : cu 
R. D. Germană (12 sept.), Polo
nia (30 sept.). Ungaria (24 oct.) 
și Bulgaria (21 nov.).

Și selecționata U.E.F.A. ’81 are 
stabilite cîteva jocuri. Ea va 
participa La campionatul balcanic 
organizat de țara noastră (26 au
gust — 1 septembrie). In zilele 
de 10. și 12 septembrie, va juca 
două partide cu Polonia. în 24 
octombrie cu Ungaria, iar la 21 
noiembrie cu Bulgaria. Privind 
lucrurile în perspectivă, iată cî
teva dintre întîlnirile selecționa
tei U.EJ.A. ’32 : 1 șl 3 iunie cu 
Franța la Medgidia și București, 
ta august — participare la tur
neul de La Balaton, iar in sep
tembrie și octombrie — jocuri 
cu Bulgaria. Sînt numai o parte 
dintre meciurile pe care cele 
trei selecționate le vor susține 
pînă la sfîrșitul anului. Altele, 
încă pe atîtea, sînt în curs de 
perfectare. „Toate acestea a- 
ratâ strădaniile depuse de 
F.R.F. ta vederea întocmirii unui 
calendar cit mai adecvat cu pu
tință pentru juniorii chemați să 
apere culorile țării In viitoarele 
partide oficiale- — sublinia 
Lăzărescu, secretar al F.R.F.

după opinia noastră — prin 
blîndețea lor încălcarea ei. 
O echipă retrogradează în 
Divizia B, un oraș 
consternat, opinia 
este revoltată și 
„suspendat11 pleacă 
cediu la mare ... Vi 
oare, acesta un

întreg e 
publică 
autorul 

în con- 
se pare, 
scenariu 

imaginar scris parcă anume 
pentru Amza Pelea, Sebas
tian Papaiani sau Jean 
Constantin ? Citiți ziarele și 
cronicile ultimelor finaluri 
de campionat și o să vedeți 
că el este total extras din 
viață. Cu o asemenea „via
ță" vrem să terminăm în 
această ediție.

Nu dorim, acum, să refa
cem demonstrația eviden
ței înseși ...

Vrem doar să atragem a- 
tenția federației de resort 

că toleranța și 
jumătățile de mă
sură fac un rău 

imens fotbalului nostru, ne- 
maivorbind că-i subminea
ză ei, ca factor direct res
ponsabil, autoritatea.

Putem avea — după cum 
bine se vede că avem — nn 
fotbal încă slab (deși cu to
ții n dorim cit mai puter
nic, cît mai competitiv), dar 
măcar să-1 avem corect I De 
la corectitudine, de la cinste 
pleacă totul. Nu poți clădi 
pe necinste. Cinste, pricepe
re, mancă — iată un trinom 
fără de care nu se poate 
concepe progres în nici un 
domeniu social, și regula, fi
rește, nu exceptează fotba
lul, ci i se aplică întru to
tul.

„Fatalitățile11 de care vor
beam la început pot și tre
buie să fie curmate ! „Se
rialul fatalităților" fotbalu
lui nostru poate fi și trebuie 
să fie întrerupt ! Trebuie 
pus o dată piciorul în prag I 
Intențiile sînt foarte fru
moase, credem în ele și sîn- 
tem hotărîți să sprijinim 
traducerea lor în fapte prin 
puterea cuvîntului nostru 
scris, dar sînt necesare mă
suri! Neechivoce, responsa
bile, ferme, îndeplinite cu 
sfințenie pînă la capăt. Sfîr- 
șitul acestui campionat poa
te reprezenta un început in 
sportul căruia li dăm cea 
mai mare dragoste și care 
ne dă cele mai mari și mai 
multe bătăi de cap.

Este o fatalitate — susțin 
unii —, toate finalurile de 
campionat seamănă între 
ele. Seamănă mai ales în 
ceea ce au rău.

Faptele — nu vorbele — 
au dovedit de-a lungul ani
lor că unele echipe au reu
șit în finalurile de campio
nat să-și îmbunătățească si
tuațiile în clasament, în lup
ta pentru titlu sau pentru 
evitarea retrogradării. cu 
argumente extrafotbalistice.

Faptele — nu vorbele — 
au dovedit de-a lungul ani
lor că printre elementele 
care au favorizat falsul, or
dinea strîmbă. s-au numărat 
nu de puține ori arbitrii, a- 
jutoare nefericite ale unor 
cauze incorecte.

Nu facem procese de in
tenție gratuite, faptele sînt 
notorii, bine știute ———
in primul rind de K riT(47’3M
federația de spe- *
cialitate. Există liste, e- 
xistă cazuri, există și clasa
rea cazurilor ...

Nefăcind un absurd și 
inutil proces al trecutului, 
rindurile de față 11 reamin
tesc totuși, propunîndu-și să 
sublinieze importanța care 
trebuie acordată prezentu
lui. Sîntem in plin final de 
campionat. Șîntem în faza 
In care greșelile — întîm- 
plătoare și neîntîmplătoare 
— au 
grav, 
turul 
oară, 
ăsiv. 
judecățile care sancționează 
greșelile stat. din păcate, 
mult prea puțin operante. 
Degeaba ne supărăm și ju
decăm bine după ce bolna
vul a murit... în această 
ordine de idei, fîe-ne per
mis să remarcăm că uneori 
nici „după11 nu se judecă 
întotdeauna temeinic. cu 
simțul perspectivei, profi
lactic, dacă vreți. Iată, de 
pildă, sancțiunile date arbi
trilor Tudor Andrei (3 luni 
suspendare) sau Nicolae Di- 
nescu (1 lună suspendare) 
sînt departe de a servi în
trecerii, sînt departe de a 
servi interesele fotbalului 
nostru. Pentru pierdere de 
puncte hotărită de el, arbi
trul vinovat face de fapt o 
simplă pauză de activitate 
pînă la toamnă, sau chiar 
mai puțin. Departe de a 
servi cauza eticii, asemenea 
„sancțiuni" încurajează

POLITEHNICA IAȘI, O ECHIPA 
MINUTE

nou Politehnica Iași 
și-a confirmat specialitatea de 
a evolua mai bine pe alte te
renuri decît acasă. Chiar și a- 
tunci cînd a fost obligată — 
așa cum s-a întîmplat. miercuri, 
la Sibiu, în disputa cu actua
lul lider al campionatului, Dina
mo — să joace fără cinci titu
lari I Adică, fără Ursu, Anton 
și Ciocîrlan — absenți mai vechi 
din formație, cărora li s-au a- 
dăugat 
de joc 
central 
pendați 
trei cartonase galbene. Și to
tuși, în meciul din „optimi", 
de la Sibiu, „vioara întîi" n-a 
fost, așa cum era de așteptat, 
Dinamo — miercuri, cu garni
tura sa cea mai bună — ci, 
„11 “-le incomplet al Politehni
cii Iași, care a controlat întîl- 
nirea aproape de la cap la cap. 
Mai bine zis, 105 -minute, gra
tie, în acest timp, activității 
ordonate și gîndite a perechii 
de fundași centrali, intr-o for
mulă inedită, cu frații Romilă 
in distribuție, aportului remar
cabil al mijlocașilor Dănilă și

Florean, care au controlat, cu 
autoritate, zona- mediană a te
renului, și excelentei dispoziții 
de joc a lui Costea, acest atît 
de inegal și controversat jucă
tor, căruia, miercuri, i-a ieșit 
cam tot ce a încercat. Dar, ar 
fi nedrept dacă n-am spune că 
și ceilalți elevi ai antrenorului 
L. Antohi, inclusiv foarte tî- 
nărul Kereszy, și-au adus o 
contribuție la realizarea unui 
joc bun și la crearea unei ima
gini frumoase a ceea ce numim 
O ECHIPĂ. Toate acestea 
însă pînă înaintea celei de a 
doua reprize din prelungiri, 
cînd Politehnica a cedat iniția
tiva (și pe fondul unei reveniri 
dinamoviste), _părind mulțumită 
cu reușitele sale de pînă a- 
tunci. Să se fi gîndit oară ie
șenii la dificila lor partidă de 
campionat de duminică, de la 
Rm. Vîlcea, și să-și fi mena- 
iat forțele ca să nu dea totul 
Ia Sibiu ? Antrenorul Chimiei. 
Marcel Pigulea. prezent și el 
la meci. era. oricum, cam în- 
gîndurat.

Reprezentativa de juniori 
U.E.F.A., pregătită de antre
norii Cosmoc și Cosma, are 
fn perspectivă numeroase în- 
tUniri de verificare. In foto
grafie, aspect de la meciul 
de juniori România — Algeria, 
disputat duminică, în Capita
lă, și încheiat cu victoria fot
baliștilor noștri la scorul de 
1—0. Foto : V. BAGEAC

TOPULUI SPORTUL11
Clasamentul primilor 10 e- 

levi. 100 m: 1. — 2. Ad. Tălăbuș, 
V. Miloi 10,9 ; 3. Em. Buchcn 
11,1 ; 4. Em. Ogrezeanu 11,3 ; 5. 
M. Secșoreanu 11,4 ; 6. M. Pa- 
raschivoiu 11,5 ; 7—8. Gh. Ciucă 
11,7 ; I. Iordache 11,7 ; —10. 
C. Sandu, E. Țambrea 11.9. 
Media generală : 11,43. LUN
GIME : 1. G. Bălășcuță 5,62 m ; 
2. V. Mitoi 5,45 m ; 3. Gh. Ciu
că 5,42 m, 4. Al. Tălăbuș 5,31 
m ; 5—6. M. Secșoreanu, V. 
Ghițescu 5,30 ; 7—8. V. Ispas,
1. Iordache 5.20 m ; 9. D. Popa 
5,08 m ; 10. Em. Buchen 5,06 m. 
Media generală : 5,29.

. Fetele s-au prezentat și ele 
peste așteptări. Ioana Gruian a 
alergat 80 de metri în 8,9 în 
timp ce Violeta Tălpescu a să
rit la lungime, din prima 
cercare, 4,96 m.

Clasamentul primelor 10 
ve : 80 m : 1. Ioana Gruian
2. Carmen Menea 9,9 ; 3. 
haela Buzoiu 10,8 ; 4. Violeta 
Tălpescu 10,9 ; 5. Aura Zamfi-

rescu 11,6 ; 6. Adriana Mecu
11,8 ; 7. Felicia Tileiu 12,3 ; 8. 
Mariana Scoriei 12,9 ; 9. Victo
ria Durle 13.4 ; 10. Ioana Dines- 
cu 13,7. Media generală : 11,62 s. 
LUNGIME : 1. Violeta Tălpescu 
4,96 m ; 2. Aura Zamfirescu 4,85 
m ; 3. Carmen Monea 4,80 m ; 
4. Adriana Mecu 4,72 m ; 5. 
Ioana Gruian 4,50 m ; 6. Car
men Munteanu 4,35 m ; 7. Ma
riana Scoriei 4,32 m ; 8—9. Ioa
na Dineseu, Victoria Durle 4,30 
m ; 10. Mihaela Buzoiu 4,29 m. 
Media generală : 4,53 m.

Rezultatele sînt remarcabile. 
„Ceea ce dovedește, cum subli
nia prof. Radu Vișan, in
spector metodist de specialita
te, că în acest liceu cadrele di
dactice își fac datoria, că se a- 
plică strict normele S.U.V.A.".

Prin performanțele lor, rodul 
unei activități sportive de masă 
continue, elevii Liceului de ma- 
tematică-fizică din Horezu 
relansează „Topul Sportul*4 ! 
Cine îi urmează ?

un efect infinit mai 
mai nociv, decît în 
campionatului, bunâ- 
un efect adeseori de- 
In asemenea situații.

TERHES, BAIATUL9 7
Se spunea, în urmă cu cîțiva < 

ani, că la Baia Mare există un 
copil talentat, de perspectivă. Mai 
tîrziu, el a fost convocat la lotul 
național de juniori. A debutat < 
în reprezentativa de juniori în i 
meciul cu Polonia. Dar nu con
vingea. Sau, mai bine zis, păre
rile erau împărțite. Unii — „că ] 
e bun“, alții — „că nu prea*. 1
Și Terheș — căci despre el e ;
vorba —, una dintre revelațiile < 
fotbalului băimărean, avea să J
stea pe tușă în meciul cu echipa j 
de juniori a Iugoslaviei, desfă- 1
șurat, anul trecut, în prelimina- : 
riile turneului UJ.F.A. După ce j 
a depășit vîrsta junioratului, el.^ j 
a rămas „bun“ doar pentru i
F. C. Baia Mare. Pînă într-o zi j
(11 octombrie 1978), cind s-a pro- < 
dus un salt spectaculos, convo- i 
carea la lotul național și debutul j 
în prima reprezentativă a țării, i 
tot într-un meci cu Polonia. 1

Nu demult, am stat de vorbă 1 
cu el. L-am întrebat cum se i 
simte în postura de divizionar A ] 
și, mai ales, de internațional A ? ]
Zîmbind mai întîi, a stat pe gin- i
duri un moment și, apoi, a răs- 1
puns simplu, cu o oarecare sfi- i 
ală : bine. Nonjjal, mai ales pen
tru un jucător care a avut șansa 
să debuteze în prima 
tivă a țării la 18 ani (s-a născut 
la Baia Mare la 25 ' -----

reprezenxa-

iulie 1*0).

• Ai avut emoții, atunci? a Nu 
m-am așteptat să joc atît de re
pede în prima echipă a țării, dar, 
sincer să fiu, nu am avut mari 
emoții, pentru că nu am fost 
introdus chiar de la începutul 
jocului...

Solicitările din meciurile de 
Divizia A și-au spus însă cuvîn- 
tul șl, ulterior, In forma sportivă 
a lui Terheș a intervenit o scă
dere. Cu grijă, cu tact, Viorel 
Mateianu a început să-l folo
sească mai puțin o perioadă de 
timp, să-1 menajeze, deși Terheș 
se cam supăra că nu joacă. Chiar 
suferea. Dar pauza i-a prins bine 
șl de cîtva timp a devenit dUn 
nou unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei sale Acum se 
află din nou în vederile selecțio
nerilor care vor alcătui lotul 
pentru meciul cu R. D. Germană, 
de la 1 iunie. Să sperăm că nu 
va îi vorba de o nouă selecție 
temporară. a Care-i sînt planu
rile de viitor î a Să realizăm 
lucruri și mai frumoase cu 
F. c. Baia Mare, să joc bine și 
să termin cu succes anul IV de 
la liceul industrial..........Cite lu
cruri se pot schimba într-o pe
rioadă relativ scurtă. Alexandru 
Terheș, băiatul maistrului pre
parator de la flotația centrală 
din Baia Mare, POATE DEVENI 
UN NUME IN FOTBALUL

MAISTRULUI

Marius POPESCU

NOSTRU dacă va rămîne strgu- 
indos și modest, cum l-am cu
noscut, și cum ni l-au descris 
colegii și antrenorii săi. „Vreau 
să realizez lucruri frumoase la 
Baia Mare" — ne declara el. Șâ, 
la cîteva minute după convorbire, 
blondul atacant, cu o alură de 
săritor in înălțime (are 1,80 m), 
înscria un nou gol pentru echipa 
care l-a format șl l-a propulsat, 
atlt de 
Lumea 
Terheș.

repede, printre 
are încredere 
Nu uita acest

Constantin

F. BAIA MARE
VASAS BUDAPESTA 2-1 (1-1)

BAIA MAKt, 17 (prin lelelon) 
Joi după-amiază, in fața a peste 
16 000 de spectatori, echipa F. C. 
Baia Mare a susținut o panâdâ 
internațională amicală in com
pania cunoscutei formații Vasas 
Budapesta, cLn rinduriăe căreia 
au lăctM parte internaționali: 
„A* Varadi, Zombori, Izso, Mesza
ros. Cele două formații ani ote- 
nt un spectacol agreabil, un joc 
cu muște faze la ambele poeți.

In prima repriză 
Baia Mare au avut 
zii favorabile, dar
două ori), Mureșan și Terheș 
au putut finaliza. După 
jocul a fost echilibrat, iar in fi
nal gazdele au oibținut o victorie 
prețioasă șl pe deplin meritată. 
Pentru F- O. Baia Mare au in-

jucătorii din 
cîteva oca- 
Roznai (de 

nu 
pauză

sera Bălan (mm. 36) și Boznai 
(min. 47), după ce oaspeții au 
descins scorul. In min. 24, prin 
fundașul Silye.

Arbitrul M. Salomir, ajutat la 
lmăe de V. Topan (ambii dăn 
Chlj-Napoaa) și C. Szilaghl (Baca 
Mare), a condus următoarele 
formații :

F. C. BAIA MARE : Ariciu — 
Borz, Condruc, Sabău 
(min. 73 Diaconu) — 1 
gomirescu 
— Terhes, 
36 Deac).

VASAS :
(min. 57 Izso), Hegheduș, Făld- 
hăzi (min. SI Ireș), Halasz — 
Kamjati, Varga, Oroshăzi — Gass, 
Zombori, Vâradl.

V. SASARANU, coresp.

I, Molnar 
Bălan, Dra- 

(min. 62 Sepi), Koller 
Roznal, Mureșan (min.

Meszaros Silye

tricolori, 
în tine, 
lucru.

ALEXE

MECIURI AMICALE
• PROGRESUL PUCIOASA 

—C.S. TÎRGOVIȘTE 1—2 (0—2). 
Meci amical, în care golurile 
au fost marcate de Darie pen
tru divizionara C. respectiv FI. 
Grigore (2). GH. MARINESCU 
— coresp.

• DIERNA ORȘOVA — VII
TORUL SCORNICEȘTI 2—1 
(2—0). Au înscris Tiță și Radu, 
respectiv Voiculeț. I. IACOB — 
coresp.

• INCEPIXD DE MtlNE, se 
pun in vinzare biletele depun in vinzare biletele 
intrare la meciul Steaua 
Corvinul Hunedoara, care 
avea loc duminică, pe stadio
nul din Bd. Ghencea. Acestea 
pot fi procurate de la casele 
stadioanelor Steaua, „23 Au
gust". Republicii, la agențiile 
C.C.A, Pasajul Universității, 
Loto-Pronosport din str. Ha
lelor.

va $



Azi și miine, la Essen Ieri, la Ziirich, reuniunea F. I. F. A. a aprobat

CAMPIONATELE EUROPENE MASCULINE 
DE GIMNASTICĂ

24 ECHIPE ÎN TURNEUL FINAL AL C. M. 1982!

Gimnastica continuă să rețină 
„capul de afiș1* al actualității 
internaționale. După ce, săptă- 
mîna trecută, elita gimnasticii 
teminine europene și-a dat în- 
tîlnire, timp de două zile, la 
Copenhaga, desemnînd-o pe 
Nadia Comăneci. pentru a treia 
oară consecutiv, drept cea mai 
mare gimnastă a Europei, iată 
că sfîrșitul acestei săptămîni îi 
găsește în plină dispută spor
tivă pe cei mai buni gimnaști 
ai continentului, reuniți la Es
sen în cadrul celei de a XIII-a 
ediții a campionatelor europe
ne. Mai puțin decît în cazul fe
telor, gimnastii români s-au a- 
flat, totuși, la multe ediții, în 
prim-planul luptei pentru întî- 
ietate și nu o dată ei au deve
nit cei mai buni lin Europa, 
încă din 1973, de ia Grenoble, 
prin Dan Grecu, glmnaștii noș
tri s-au numărat printre meda- 
liații competiției, iar la Berna, 
în 1975, același valoros campion 
al țării noastre urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. cucerind medalia de aur și 
titlul de campion al Europei. 
Rezultate frumoase, elogios a- 
preciate de specialiști, au re-

VIRGINIA RUZICI
LA WENDY

VIENA. 17 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale turneu
lui internațional feminin de 
tenis de la Viena, jucătoarea

TURNEUL DE TENIS
DE LA BRAȘOV

BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
'■— Proba de simplu feminin din 
cadrul turneului internațional 
de tenis a ajuns in pragul fi
nalei. Ea va fi disputată de 
Lucia Romanov (România), ca
re a învins-o pe Chen Zheng 
Hua (R. P. Chineză) cu 6—3,
6— 3 și Yu Li Giao (R. P. Chi
neză), învingătoare cu 6—4, 6—2 
asupra compatrioatei sale Wan 
Ping. Finala este programată 
vineri (n.r. azi) de la ora 15,30 
pe terenul central din parcul 
sportiv Dinamo.

Iată și rezultatele „optimilor" 
masculine : D. Hărădău — S. 
Popa 6—0, 6—4 ; B. Almâjan — 
G. Escofet (Spania) 6—1. 6—1 ; 
I Tarjan (Ungaria) — A. Dirzu
7— 6, 3—6. 6—3 ; A. Margets 
(Spania) — Su Mei Lin (R. P. 
Chineză) 6—1, 7—6 ; M. Mirza 
— L. Țiței 6—4, 6^1 ; Tr. Mar- 
cu — Fi. Manea 6—2. 6—3 ; E. 
Osta (Spania) — Ming Hua 
(R. P. Chineză) 6—3. 6—0 ; J. 
Bîrcu — L. Mancaș 7—6, 7—6. 
(C. GRUIA — coresp.)

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN „REGATA BOSBAAN"
La Amsterdam, cu participarea 

fruntașilor padelei din 10 țări, 
s-a desfășurat „Regata Bosbaan" 
la caiac. Conflrmmd startul bun 
luat în. acest sezon, sportivii ro
mâni au obținut victoria în 8 
probe. O frumoasă comportare a 
avut-o tînărul Ion Blrlădeanu 
învingător în patru curse finale : 
K 1 — 5oo m, k 1 — 1 ooo m, 
caiac dublu 500 și 1 000 m (cu 
Nicjșor Eșeanu).

Rezultate : K 1 — 500 m : 1. 
Blrlădeanu 1:50,3, 2. Giura 1:50,6, 
3. Cloessens (Belgia) 1:51,8 ; K 1 
— 1 000 m : 1. Blrlădeanu 3:56,6,
2. Bumy (Belgia) 3:58,6, 3. Gio- 

• I

DUMITRA MATEI Șl ROXANA LĂMĂȘANU ÎNVINGĂTOARE 
ÎN ;,CUPA ȚĂRILOR LATINE Șl GRECIEI*- LA TIR

purtat în această tradițională 
întrecere și Nicolae Oprescu 
sau Mihai Borș.

La campionatele continentale 
din acest an, care debutează 
astăzi cu concursul general 
pentru desemnarea noului cam
pion absolut al Europei, țara 
noastră va fi reprezentată de 
Kurt Szilier, campionul abso
lut al țării pe 1978, Ion Checi- 
cheș, unul dintre performerii 
„Turneului campionilor" de la 
Londra din acest an, precum 
și Nicolae Oprescu, care a mar
cat o promițătoare revenire de 
formă în ultimă perioadă. Nu 
lipsesc, de la Essen, nume 
de rezonanță ale gimnasticii 
masculine europene, între care 
Aleksandr Ditiatin. Aleksandr 
Tkacev, Bogdan Măkuț, Eduard 
Azarian (toți U.R.S.S.), Eber
hard Gienger (R. F. Germania), 
Stoian Delcev (Bulgaria) și al
ții.

Azi. la Gruga Halle, de la 
ora 18, ora locală, sînt progra
mate primele întreceri. Fina
lele pe aparate, cu participarea 
celor mai buni 8 în fiecare 
probă, vor avea loc sîmbătă.

ÎNVINGĂTOARE 
TURNBULL 

româncă Virginia Raziei a câș
tigat clar, in două seturi, eu 
8—2, 6—4 în fața australiene»» 
Wendy Turnbull. Alte rezulta
te : Stol — Fromhdtx I—2. 
6—2 ; Vermaak — Stuart *—1, 
6—2 ; Reid — Torr. ar. ova 6—2, 
6—2 ; Marsikova — Newberry 
6—3. 6-3.

INTERES DEOSEBIT
JAMBOL. 17 (prin telefoa). 

După • plăcută călătorie ea 
autocarul, tinerii luptători ro
mâni au ajuns miercuri seara 
la Jamboi. orașul gazdă a cam
pionatelor balcanice. Odată ce 
delegația țării noastre au sosit 
și luptătorii greci și turci, iar 
echipele Iugoslaviei au ajuns 
in localitate joi după-amiază.

întrecerile balcanice de lupte 
din acest an sînt așteptate ca 
deosebit interes, toate țările 
participante fiind prezente m 
formații complete, atît la greco-

C. f. DL BASCHET:
ATENA, 17 (prin telefon). în 

ziua a doua a campionatului 
euorpean de baschet masculin — 
grupa B (Challenge round), re-

winkowski (Polonia) 4:00,4 ; K 2 
— 500 m : 1. România (Bîrlă- 
deanu, Eșeanu) 1:37,5, 2. Polonia 
(Koltan, Oborski) 1:38,0, 3. Bel
gia (Cloessens, Alders) 1:38,4 ; 
K 4 — 300 m : 1. România (Diba. 
Giura, Dlmofte, Zafiu) 1:29,2, 2. 
Polonia 1 ;29,7, 3. Olanda 1:29,9 ; 
K 2 — 1000 m : 1. România 
(Blrlădeanu, Eșeanu) 3:31,1, 2.
Belgia 3:33,2, 3. Olanda 3:35,2 ;
K 1 — 500 m Maria ște
fan (România) 2:04,3. 2. Eichler 
(Polonia) 2:07,1 ; K 2 — 500 m 
(f) : 1. România (Orlov, Nichl-
tov) 1:54.5, 2. Polonia 1:5«,4 ;
K 4 — 1000 m : 1. România (Dîba, 
Giura, Dlmofte, Zafiu) 3:12,1. 

ZURICH, 17 (prin telex). — 
Noul sediu al Federației inter
naționale de fotbal, clădire mo
dernă, cu linii arhitectonice so
bre, așezată pe colina Sonnen
berg, de pe care panorama 
orașului Ziirich și a lacului cu 
același nume îți apare ca într-o 
carte poștală ilustrată, a fost 
ieri gazda primei dezbateri, 
deschizînd seria reuniunilor Co
mitetului F.I.F.A. de organizare 
a campionatelor mondiale. Re
unit în plenul său, acesta urma 
să aprobe proiectul fazei fi
nale a „Mundialului" 1982, cu 
un număr sporit de 24 de echi
pe. Trimișii speciali ai celor 
mai importante agenții de presă 
și ziare de specialitate din lu
mea Întreagă așteptau nerăbdă
tori știrile, fără să afle totuși 
nimic precis pină In orele du- 
pă-amiezii. cind serviciul de 
presă al F.I.F.A. a dat comu
nicatul său oficial. De fapt, în
că de la ora prânzului se putea 
intui, după intimitatea generală 
a conversațiilor, că proiectul 
era ca si aprobat. îndeosebi, re
prezentanții federației spaniole 
se arătau foarte joviali, dove
dind prin aceasta eă intențiile 
lor urmau să fie traduse la 
fapt într-adevăr. așa a și fost 
Comunicatul F I.F A. anunță că 
proiectul cu 24 de echipe a fost 
aprobat urmind ca textul său 
să fie supus vineri dimineață 
validării Comitetului executiv 
al f.I.J’.A Se pare insă că *- 
ceasta va fi doar o formalitate.

Iată cum se prezintă cocținu- 
tui acestui proiect Ia turneul 
'nai CU 24 de echipe, repre
zentarea va fi următoarea : Ar
gentina — deținătoarea titlului. 
Spania — tara organizatoare. 
Europa cu 13 echipe. America 
de Sud — 3 echipe. Asia — 2. 
Africa — 2 și America Centrală 
și de Nord — 1 Toate aceste 
echipe vor fi împărțite In sase 
grupe de cite 4. dintre eare 

, primele 2 se califică pentru to

PENTRU BALCANIADA DE LUPTE
romane, cit și la libere. De a- 
eeeo. este suficient. credem.
să amintim că încă de marți 
toate biletele de intrare erau 
vândute, deși sala ia eare va 
evea Joc concursul are o rapa
citate de 3006 de locuri.

Apropo de sală, ea se uimeș
te ..Diana" și este situată chiar 
In centrul orașului. In frumo
sul parc Vasil Kolarov, încon
jurat. ca o insulă, de apa rîu- 
lui Tundja.

întrecerile care vor începe 
vineri, pe două saltele, se a

ROMĂMĂ - POEIMĂ 81-71
prezentativa României a întâl
nit, intr-ana din partidele de
cisive pentru calificarea in 
grupa A, echipa Poloniei. Re
zultatul a fost defavorabil bas- 
chetbaliștilor românit 68—71 
(44—36). Ei au condus în prima 
repriză, chiar cu 15 puncte (!), 
dar în partea a doua a întrece
rii au fost egalați și apoi depă
șiți, în mare măsură din cauză 
că unii jucători de bază au 
acumulat 4 greșeli personale, 
iar Oczelak a fost eliminat (5 
faulturi).

Tot în seria B au fost înre
gistrate rezultatele t Franța — 
Polonia 75—69 (39—37), Franța 
— R. F. Germania 79—62 (38— 
35), Spania — Scoția 113—68 
(59—39).

La Salonic, in cadrul seriei A, 
se Întrec echipe foarte apropia
te valoric, dar mai slab cotate 
pe plan european decît cele din 
seria B. Menționăm ca sur
prinzătoare victoria selecționatei 
Ungariei asupra celei a Gre
ciei : 62—61 (30—26). Alte re
zultate : Turcia — Austria 
68—67 (33—33), Finlanda — Un
garia 72—70 (44—38).

rul următor. în care vor figura 
patru grupe a cîte 3 echipe, 
învingătoarele din aceste ulti
me patru grupe își vor disputa 
semifinalele. Acestea vor fi ur
mate de meciurile pentru locu
rile 1—2 (finala) și locu
rile 3—4 („finala mică"). Astfel, 
competiția ar cuprinde 52 me
ciuri desfășurate în 26 de zile 
și repartizate în 17 orașe de pe 
cuprinsul Spaniei.

în Comitetul de organizare au 
existat discuții aprinse între re
prezentanții Europei și cei ai 
Americii de Sud, pentru un loc 
in turneul final. A învins punc
tul de vedere european, sud- 
americanii răminînd cu 4 echi
pe in total. în loc de 5, cîte ar 
fi dorit O altă problemă mult 
discutată și rămasă in suspensie 
este data de începere a tur
neului. Spaniolii optează pen
tru 17 iunie 1982, în timp ce al
te țâri europene preferă să se

Ecouri la finala „Cupei cupelor“

CARRASCO Â DECIS VICTORIA IUI C.F. BARCEIONA
Stiluri. diametral opuse s-au În

fruntat In meciul de la Basel. In 
țața unor tribune arhipline șl 
beneficiind de arbitrajul exact M 
experimentatului „cavaler ai flu
ierului" Karoly Balotai (Ungaria). 
De o parte, fotbalul de virtuozi
tate tehnică și mai puțin rigu
ros tactic al spaniolilor ; de cea
laltă. jocul exact, plin de vigoa
re. al Fortunei. Jocul de la Ba- 
•ri. pac de dinamism și Oe 
yjspens, a avut două mo
mente de virf. Ele s-au plasat 
ia start șt in final. Primele 
1J minute i-au disputat Intr-o 
aluri infernală, iar ultimele zece 
(deci finalul oelei de a doua re
prize a prelungirilor) au ridicat 
pur șl simplu tribunele In pi
cioare. Barcelona a avut tn Car
rasco un veritabil „spărgător* 
de apărare. La golurile kM Re

nunți deosebit de dificile pen
tru toți sportivii oaspeți. Spu
nem aceasta deoarece luptătorii 
țării gazdă sînt foarte puter
nici și ei vor face totul să se 
impună la cit mai multe cate
gorii. Anul trecut, de pildă, 
campionatele balcanice au avut 
loc la Craiova, unde sportivii 
bulgari au cucerit cite opt ti
tluri la fiecare stil I

Luptătorii români sînt hotă- 
riți să-și dispute cu strășnicie 
șansele ți să se prezinte la 
înălțimea prestigiului pe care 
luptele din țara noastră și l-au 
cîștigat In arena internațională.

Costin CHIRIAC

în „Cursa Păcii“
ETAPA CONTRA-CRONOMETRU 
A MOEMFICAT

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
Etaja a 7-a a competiției ci
cliste „Cursa Păcii" s-a dispu
tat joi dimineața contracrono- 
metru individual ia Nowy Sacz 
pe distanța de 25 km, cel mai 
bun timp — 41:24 fiind realizat 
de rutierul Bernd Drogan (R.D. 
Germană). L-au urmat în ordi
ne : Suhurucenko (U.R.S.S.) — 
41:37, Jankiewicz (Polonia) — 
42:08 ș.a. Dintre cicliștii români 
cel mai bun rezultat l-a obținut 
Mircea Romașcanu — 44:30.
Teodor Vasîle a fost înregistrat 
în 45:14, iar Ion Cojocaru în 
46:01.

Etapa a 8-a s-a disputat joi 
după-amiază pe traseul Nowy 
Sacz—Rzeszow (165 km) și a 
revenit italianului Luigi Trevel- 

inceapă mai devreme, din cauza 
calendarelor lor naționale. De
cizia va fi luată într-o viitoare 
reuniune a Comitetului de or
ganizare. în luna septembrie, 
cind vor fi stabilite și diferitele 
amănunte ale întrecerii în fa
zele • eliminatorii.

Așadar, 24 de echipe, 6 echi
pe în plus pentru Europa (14 
în loc de 8), număr în care am 
dori desigur să se afle și echi
pa de fotbal a țârii noastre. Cu 
speranța că acest deziderat se 
va transforma în realitate, aș
teptăm în continuare deciziile 
acestor reuniuni ale F.I.F.A^ 
alte noutăți și desigur eveni
mentul cu care va culmina ju
bileul de 75 de ani al supre
mului for fotbalistic, revanșa 
finalei Mundialului ’78, Argen
tina—Olanda, programată mar
țea viitoare la Berna.

Aurel NEAGU

xach (3—1 Barcelona) și Krankl 
(4—1 Barcelona), el a avut con
tribuții determinante, servind 
mingi „doar de împins in pla/iă* 
celor dat coechipieri. La 1—V 
cind multe echipe abandonează. 
Fortuna s-a lansat Intr-un for
cing uimitor, a ajuns la 3—4 
(Seel) șl a luptat cu disperare,

C. F. BARCELONA—FORTUNA 
DUSSELDORF 4—3 (2—2, 2—2).

BARCELONA : Artola — Zuri< 
Mlguell, Alvez (Martinez), Alba- 
dalejo (De La Cruz) — Neeskens, 
Rexach. Asensi — Sanchez. 
Krankl, Carrasco.

FORTUNA : Daniel — Br«4 
(Wedel), Zewe. Zimermann (Duncfi, 
Baltes — Koehnen, Schmitz, 
K. Allots — T. Allots, Ommet; 
Seek

Au marcat : Sanchez, Asensi 
Rexach, Krankl (B), Seri țaș, 
K. Allots (F).

ptni la ultima minge, pentru 
egalare. N-a obținut-o, dar a 
dat finalului o notă de un dra
matism cum rar se poate vedeai 
într-o asemenea dispută aprins^ 
întețită șl de evoluția scorului, 
n-au lipsit nici unele momenta 
deosebite : Rexach a ratat un pe
nalty (la 1—1), iar ctteva cjoo- 
nlri ui continuat eu acte de 
nesportivitate, imediat sancționate 
de arbitru. Urmările acestor 
schimburi de lovituri : acciden
tările suferite de Alvez șl Zi
mermann. care au fost InlocuitL

Eftimie IONESCU
REZULTATE : Finala Cupei O- 

landel : Ajax Amsterdam — F.C. 
Twente Enschede 1—1 (1—1) ; ro- 
jucare la 29 mefi a In prima 
manșă a finalei Cupei iugosla
vie* : Rijeka — Partizan Belgrad 
2—* (1—<»). a In meci amical,
la Rutherford (New Jersey) : 
New Vock Cosmos — Coventry 
C*y (Anglia) 3—1 fl.—0).

CLASAMENTELE
lini în 3h57:02. Cu plutonul doi 
la 41 s au sosit și cicliștii ro
mâni Teodor Vasile (locul 1# 
în etapă), Mircea Romașcanu și 
Ilie Valentin.

Clasamentul general indivi
dual după 8 etape: 1. Suhuru
cenko (U.R.S.S.) 28h35:41; 2. Jan- 
kiewicz (Polonia) la 6:27|
3. Sujka (Polonia) la 7:09; 4.
Staikov (Bulgaria) la 7:19)
5. Krawczyk (Polonia) la 7:28)
6. Petermann (R.D.G.) la 7:29)
7. Pikkus (U.R.S.S.) la 7:30 |
8. Romașcanu (România) la 
8:28; 9. Lang (Polonia) la 8:29) 
10. Novak (Cehoslovacia) la 
9:19; 11. Galaletdinov (U.R.S.S.) 
la 9:41. T. Vasile se află pe 
locul 14 la 10:27.

Astăzi se dispută etapa a 9-a 
Sandomierz—Varșovia (208 km).

MILANO, 17 (prin telefon). 
A început tradiționala întrece
re de tir „Cupa țărilor latine 
și Greciei" la care participă 
peste 100 de trăgători. în pri
mele probe reprezentanții țării 
noastre au avut o comportare 
remarcabilă, mai ales la fete, 
unde Dumitra Matei a termi
nat învingătoare în proba de 
pușcă 10 m. rezervată... băr
baților. iar Roxana Lămășanu 
s-a clasat pe primul loc la puș
că 60 f culcat. Dintre trăgătorii 
noștri o medalie de bronz a 
cucerit pînă acum Ilie Codrea- 
nu la pușcă cu aer comprimat.

Iată rezultatele primelor pro
be : pușcă cu aer comprimat

10 m — seniori: 1. Dumitra Ma
tei (România) 382 p, 2. G. 
Empter (Franța) 381 p, 3. Ilie 
Codreanu (România) 379 p..„
R. Nicolescu 374 p. Pe echipe : 
1. România 1135 p. Pușcă stan
dard 60 f culcat senioare : 1. 
Roxana Lămășanu (România) 
595 p, 2. Niculina Iosif (Româ
nia) 591 p. Proba de pistol liber 
— la care noi n-am avut con- 
curenți — a revenit italianului 
D. Vicenzio cu 564 p. La pistol 
viteză, după prima manșă de 
30 focuri, conduce Stan Marin 
cu un excelent punctaj : 299. 
El este urmat de Corneliu Ion, 
cu 297 p.

•
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de la „Crystal Palace"
— Londra : 200 m — Quarrie (Ja
maica) 21,06 ; 3000 m — Bono
(Kenya) 7:46,34 ; prăjină — Beltot 
(Franță) 5,30 m ; 1 mdă (f) —
Waitz (Norvegia) 4:33,50. a La 
Eugene (Oregon) : 3000 . m —
Chapa 7:37,7 (record S.U.A.). •
La Philadelphia : 110 mg — Ne- 
hemiah 13,29 ; 2 mile — Musyoki 
(Kenya) 8:00,2.

BASCHET e In „Cupa inter- 
confinenitală" : Cehoslovacia — 
Mexic 114—85; Israel — Argentina 
86—68.

NATAȚIE • Concuirs interna
țional la Vancou ver : 100 m spate
— Pickell (Canada) 59,48 ; 400 m

TELEX
liber — Szmâdt (Canada) 4:02,09 ; 
100 m spate (f) — Jezek (S.U.A.) 
1:05,70 ; 200 m bras (i) — bot- 
sholt (Canada) 2:43,55 ; 400 m
liber (I) — Linzmeler (S.U.A.) 
4:21,19.

PENTATLON • După . patru 
probe, în „Cupa Honved", la 
Budapesta, conduce Marachso 
(Ungaria), cu 4236 p. Sportivul 
român Cezar Răducaniu s-a cla
sat pe locul 6 in proba de na- 
tație, cîștigată de Csasari (Unga
ria), cu 1212 p.

TENIS a Xn turneul de juniori 
de la Roma, FL Segărceaniu a

obținut victorii la Hrones (Polo
nia), cu 6—2, 5—1 și Pagola
(Spania), cu 7—6, 7—6, callfirin— 
du-se pentru sferturi de finală,' 
• Rezultate din turneul de la Ham
burg : Dibbs — Năstase 6—1, 4—6, 
6—1 ; Smid — YuiH 6—2, 6—4 ; 
Clerc — Feigl 7—6, 6—4 ; Fibak 
— Taroczy 6—3, 6—2 ; Higueras — 
Barazzutti 6—3, 6—2 ; Pinner — 
Orantes 6—3, 6—4. Campionul 
suedez Bjorn Borg s-a acciden
tat (întindere musculară), în pri
mul set al partidei cu Teltscher 
și a fost nevoit să abandoneze.

VOLEI « O selecționată femi
nină , a Japoniei, aflată în turneu 
în R.P. Chineză, a întrecut for
mația provinciei Jiangsu, cu 3—( 
(ÎL 9, 11).


